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Euskal Autonomia Erkidegoa lurralde irekia eta munduarekin lotutakoa da, nabar-
mentzeko moduko ongizate maila lortu duena. Baina gure ingurunean ziurtasun eza 
da nagusi eta eraldaketa sakonak gertatzen ari dira, abiadura bizian, gainera. Meha-
txuak ikusten dira, gure lehiakortasun eta ongizate maila zalantzan jar dezaketenak; 
baina baita aukerak ere, etorkizuneko gure egoera hobetzeko aprobetxatu behar di-
tugunak. Epe laburreko dinamikak erronka bakoitzari banaka erantzutera eramango 
gintuzke, erronken arteko loturak kontuan hartu eta irtenbide sistemiko iraunkorrak 
bilatu behar ditugula konturatu gabe.

Errealitate horren aurrean jarrera jakin bat hartzea gutako bakoitzaren banakako 
erantzukizuna da, baina lankidetza ere behar-beharrezkoa da, nahiz eta konplexua 
izan. Orkestrak, ikerketa institutu izanik, analisi zorrotzak eta datuetan oinarrituta-
koak eskaintzea du helburu, erabaki horiek guztiak ahalik eta informazio onenare-
kin hartzen laguntzeko. Erakundearen eginkizunarekin bat, Lehiakortasunari buruzko 
Txostena Euskal Autonomia Erkidegoaren lehiakortasunari eta ongizateari eragiten 
dioten faktoreen egoeraren diagnosia da, 2006az geroztik, Institutua sortu zenetik, 
argitaratzen dena.

Hala ere, aldizkako diagnosi horretaz gainera, esparru eta joera batzuek analisi sa-
konagoa behar dute. Esparru horietako batek premisa hau du abiapuntu: pertsona 
kualifikatuak dituzten lurraldeak lehiakorragoak dira eta ongizate maila handiagoak 
lortzen dituzte. Ildo horretatik, Lehiakortasunari buruzko 2019ko Txostenari gaikako 
txosten bat erantsi diogu aurten, gaitasunen ingurukoa, hurrengo urteetan, banaka 
eta kolektibo gisa, eskuratu behar dugun baliabide bat izango baita. 

Gaitasunen inguruko eztabaida konplexua da; pertsonei, enpresei, gizarte eragileei, 
hezkuntza sektoreari, erabaki hartzaile publikoei eta gizarteari, oro har, eragiten dio. 
Gaitasunak, panazea ote? Lehiakortasunari buruzko 2019ko Txostenak eztabaida horri 
heltzen dio eta hurbiltzen ari zaizkigun egiturazko aldaketei aurre egiten lagunduko 
duten analisiak eskaintzen ditu.

Bi lan horiekin, Orkestrak aldaketaren eragile izan nahi du eta, ikerketaren bidez, Eus-
kal Autonomia Erkidegoaren lehiakortasuna hobetzen eta ekonomia garatzen lagundu 
nahi du, horrela, herritarren ongizatea areagotzeko. Gure konpromisoa da gure lurral-
dearen erronkei aurre egiteko jakintza sortzen jarraitzea eta lehiakortasunari eta gi-
zarte eta ekonomia garapenari buruzko eztabaida globalean ekarpenak egitea.

Hitzaurrea
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Euskal autonomia ErkidEgoko lEhiakortasunari buruzko 2019ko txostEna: gaitasunak, panazEa otE?

Azkenik, dagokion balioa eman nahi nioke Orkestrako kide diren eta harekin lankide-
tzan aritzen diren pertsona guztien lanari eta inplikazioari. Institutua ez litzateke ezer 
izango ondoan ditugun eta laguntzen gaituzten babesleak gabe. Babesle horiek dira 
gure gizartearentzat lan egiten duen ekimen ireki honen euskarria. Gizarte eta eko-
nomia eragileek eta, oro har, euskal gizarteak gugan jarri duten konfiantzari erantzu-
tea espero dugu.

Iván Martén Uliarte
Presidentea

Orkestra-Lehiakortasunerako Euskal Institutua
Deustu Fundazioa
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Euskal Autonomia Erkidegoaren Lehiakortasunari buruzko 2019ko Txostena SPRIren, 
Eusko Jaurlaritzako Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren, finantzaketari esker 
egin ahal izan da. 

Txostena azken urteetan egin ditugun proiektuen bidez sortzen joan garen jakintza-
rekin ere elikatu da. Proiektu horietan guztietan parte hartu eta lagundu duten eragi-
leen ekarpena eskertu nahi dugu.

Txostena Orkestrako pertsona talde batek1 prestatu du, Mikel Navarrok eta Miren 
Estensorok koordinatuta. Baina, zeharka edo modu informalagoan, Orkestrako lan-
talde osoak parte hartu du prozesuan (https://www.orkestra.deusto.es/eu/orkestrari-
buruz/taldea). Orkestrako Administrazio Kontseiluko, Aholku Kontseiluko eta era-
kunde laguntzaileetako kideek ere egin dituzte ekarpenak.

Txosteneko analisiak egiteko ezinbestekoa izan da hainbat erakundek, erabateko es-
kuzabaltasunez, datuak ematea, argitaratu gabeak, zenbaitetan: Eustat (biztanleria 
eta etxebizitzari buruzko zentsuak eta estatistikak, eta kontu ekonomikoak), Lanbide 
Heziketako Sailburuordetza (lanbide heziketako ikastetxeetako ikasleen eta ikaske-
tak bukatu dituztenen estatistikak), Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politike-
tako Saila eta Lanbide  (Futurelan eta laneratze inkestak) eta egoitza soziala EAEn du-
ten hiru unibertsitateak (Euskal Herriko Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea eta 
Mondragon Unibertsitatea). Guztiei gure eskerrik zintzoena eman nahi diegu.

Azkenik, azken urteetan aurrera eraman ditugun askotariko proiektuetan, jakintza sor-
tzen parte hartu eta lagundu duten eragile guztiei ere eman nahi dizkiegu eskerrak.

Orkestrak bere gain hartzen du Txosten honen edukian egon litezkeen akats edo hu-
tsen erantzukizuna.

1 Mikel Albizu, Mari Jose Aranguren, Megan Briggs, Patricia Canto, Francisco Carrillo, Jorge Fernández, Susana 
Franco, Ibon Gil de San Vicente, Lorea Larrabeiti, Edurne Magro, Asier Murciego, Mercedes Oleaga, Eduardo 
Sisti eta James Wilson. Nuria López de Guereñuk ere lagundu du talde honetan.

Eskertza
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• «Gaitasun» hitzak pertsonaren ezaugarri jakin batzuk adierazten ditu, 
zereginak aurrera eramanez balioa sortzeko aukera ematen diotenak, 
baina berezkoak ez direnak eta, horrenbestez, ikaskuntzaren bidez area-
gotu daitezkeenak.

• Pertsonen gaitasunek eragin nabarmena dute lehiakortasunean eta, ondo-
rioz, baita gure lurraldearen gizarte ongizatean eta kohesioan ere. Baina 
gaitasun horietan trebatzeko sistema, bere horretan, ez da nahikoa: ez da 
panazea. Ez baita nahikoa prestakuntza eskaintzaren gainean eragi-
tea. Aitzitik, eskariaren gainean ere eragin behar da; eta, horretarako, 
elementu gakoak dira bai industria eta teknologia politikak eta bai gizarte 
politikak. Euskal Autonomia Erkidegoak (EAEk) erakutsi du, estatuko lege 
esparruak kontuan hartzeko betebeharra izanik ere, eskualdeko politiken 
bidez eragiteko tarte bat badagoela. Txosten honetan, politika horien bidez 
landu daitezkeen hainbat alderdi aztertu ditugu, moldagarriak izanik, gure 
lurraldearen erresilientzia handitzen lagundu dezaketenak.

• Lau joerak eragin nabarmena izango dute gaitasunen eskarian eta, 
bereziki, etorkizuneko enpleguan. Hain zuzen ere, joera horiek Orkestra-
ren Lehiakortasun Manifestuan jaso genituen: zahartzea, digitalizazioa, 
globalizazioa eta klima aldaketa. Joera horien aurrean, besteak beste, 
neurri hauek har daitezke: gazteen eta emakumeen jarduera tasa eta en-
plegua handitzen lagunduko duten neurriak; pertsonei prestakuntza es-
kaintzea, automatizazio arrisku ertain edo handiko lanbideetako zereginak 
sofistikatzeko; enpresen prestakuntza beharren plangintza estrategikoa 
egitea; talentu zehatzak erakartzea; edo etorkinen gaitasunak egokitzea.

• Gaitasunei dagokienez, lan merkatuan azal daitezkeen doikuntza ezen ar-
tean, Euskal Autonomia Erkidegoan bat da nabarmena: gehiegizko kualifi-
kazio maila. Doikuntza ez horren arrazoia eskaintzaren tipologia (pertsonen 
gaitasunak) eta eskariak (eragile ekonomikoek) eskaintza hori xurgatzeko 
duen ahalmena dira. Azken kasu horretan, desoreka hori zuzendu nahi 
bada, EAEko ekoizpen egituran kualifikazio handiko lanbideen pisua area-
gotu beharko da eta, horrela, enpresen gaitasun eskaria zuzendu.

Laburpen exekutiboa
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• Sarritan entzuten dugu, halaber, lanbide batzuetan lanpostuak bete gabe 
gelditzen direla. Hala ere, jakin beharko genuke zein neurritan diren ga-
bezia horiek «errealak», alegia, lanpostu horietatik zenbat geldituko lirate-
keen bete gabe soldatak edo lan baldintzak egokiagoak izango balira; edo 
zein neurritan diren enpresa gutxi batzuen berezko eta berariazko gaita-
sunen ondorio. Azken kasu horretan, Ekonomiak erakusten digu enpresa 
horiek hartu beharko luketela aipatutako gaitasunak eskuratzeko aukera 
emango lukeen prestakuntza programatzeko eta finantzatzeko ardura.

• Ontzat ematen badugu gaur egungo kontratazioetan gehiegizko kualifika-
zioari lotutako arazo nabarmen bat dagoela, logikoa izango litzateke pen-
tsatzea hori zuzentzeko bi neurri hartu beharko liratekeela: erdi mailako 
kualifikazioen pisua handitu (lanbide heziketarekin lotura handiagoa dute 
horiek) eta goi mailako kualifikazioen pisua jaitsi (unibertsitatearekin lo-
tura handiagoa dute). Gaur egun sektoreetan dauden profilak eta Futu-
relanen sektore bakoitzeko enpleguari buruz egindako iragarpenak abia-
puntu hartuta (iragarpen horietan manufakturako enpleguaren galera eta 
enpresa zerbitzuetako enpleguaren gorakada aurreikusten dira), etorki-
zunean lanbide heziketako eta unibertsitateko zenbat tituludun beharko 
diren zenbatetsi dugu. Kualifikazioak etorkizuneko enplegu aukeretara 
zein neurritan egokitzen diren aztertzeko prozedura berritzaile bat erabi-
liz, esan dezakegu lanbide heziketak, etorkizunean, estaldura maila egokia 
izango duela. Hala ere, industriari lotutako lanbide familietan gehiegizko 
estaldura aurreikusten da eta gainerakotan, berriz, estaldura eskasegia, al-
dea oso handia izango ez bada ere. Unibertsitateari dagokionez, estaldura 
eskasegia aurreikusten da, bereziki, zientzia teknikoetan eta ekono-
mikoetan. Egitura eta kualifikazioen aldaketa horrek erakutsiko liguke 
EAEk teknologikoa ez den berrikuntza prozesuetan eta zerbitzutze 
prozesuetan dituen ahultasunak zuzendu behar dituela, jakintzan intentsi-
boak diren zerbitzuak garatuz.

• Eta nahiz eta panazea ez izan, zein neurritan erantzun diezaieke gaitasu-
nak sortzeko sistemak erronka horiei? EAEn, gaitasunen hornitzaile diren 
eragileak hainbat ekimen berritzaile ari dira aurrera eramaten, gaita-
sunak sortzeko sistemari lotuta. Hala eta guztiz ere, oraindik hobetzeko 
tartea badago, besteak beste, arlo hauetan: bizitzan zeharreko ikaskuntza 
sustatzea; hezkuntza duala; lanbide heziketa heziketa orokorraren alterna-
tiba gisa ikustea indartzea; emakumea lanbide heziketara hurbiltzea; edo 
enpresen prestakuntza ekintzei laguntzea, pizgarrien, bitarteko erakun-
deen eta erakusle eta tutoreen gaitasunen garapenaren bidez. 

• Horrek guztiak agerian uzten du pertsonen gaitasunek ondorioak dituztela 
lurraldeko hainbat eragilerengan. Ezinbestekoa da, hortaz, elkarrizketa-
rako eta gogoetarako guneak indartzea, askotariko eragileak eta po-
litika esparruak batera hartzeko eta, elkarrekin, aipatutako erronkak 
lantzeko, ikuspegi holistikoa eta maila askotakoa hartuta. Eragile ho-
rien inplikazioak moldagarritasunari laguntzen dio baita neurriak xede be-
rarekin diseinatu ez diren esparru eta programetara eramaterakoan sor 
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daitezkeen zailtasunek eragin dezaketen geldialdia saihesten ere. Erronka 
konplexu baino konplexuagoari erantzutea da helburua: pertsonak lurral-
dearen garapenean eragile aktibo bihurtzea, aldi berean, gizarte ongizate 
eta kohesio handiagoko lurraldearen onurak jaso ahal izateko.
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Ekoizpen faktoreen mugikortasun geografikoa gero eta handiagoa da, merkatuen li-
beralizazioaren eta garraiobideen eta telekomunikazioen aurrerapenen ondorioz. 
Joera horren salbuespen nagusia, ordea, pertsonak dira, hainbat arrazoi direla eta 
(familiakoak, kulturari lotutakoak, politikoak…), oraindik ere lotura estua baitute lu-
rraldearekin. Horregatik, jakintza tazituak ere lotura estua du lurraldearekin, jakin-
tza formala edo esplizitua ez bezala, pertsonengan baitatza eta transmisiorako hurbil 
egotea eskatzen baitu. Ideia horretatik abiatuta, hainbat erakundek, adibidez, Unes-
cok (2005) eta egilek, horien artean, Reich-ek (1991), adierazi izan dute jakintza eta 
giza kapitala direla herrialde baten etorkizuneko aberastasuna eta ongizatea baldin-
tzatuko duten baliabide nagusiak, kapitala elementu oso globala eta mugikorra iza-
nik, ongi prestatutako pertsonak eta jakintza dituen lurraldera mugituko baita. Ho-
rrela, hezkuntza eta prestakuntza politika egokiez baliatuz, ekoizpen faktore hori 
garatu duen herrialdeak lehiatzeko abantaila berezia izango du eta nazioarteko beste 
ekoizpen faktore mota batzuk erakarriko dituenez, hazkunde eta oparotasun tasa 
handiagoak lortuko ditu.

Baina, zeri egiten diogu erreferentzia gaitasun kontzeptuarekin? «Gaitasun» hitzak 
pertsonaren ezaugarri jakin batzuk adierazten ditu, zereginak aurrera eramanez ba-
lioa sortzeko aukera ematen diotenak, baina berezkoak ez direnak eta, horrenbestez, 
ikaskuntzaren bidez areagotu daitezkeenak. Gizarte zientzia guztiek, ordea, ez dituzte 
beti berdin izendatu. Hala, Psikologiak norberaren ezaugarri horiei «gaitasun» edo 
«konpetentzia» izena eman badie ere, Ekonomiak «giza kapitala» terminoaren ba-
rruan sartu izan ditu edo, orokorrean eta modu lausoan, «skills» deitu izan ditu (Eko-
nomiak erabiltzen duen adieran, «gaitasun» moduan itzuliko genuke). Txostenaren 
gaztelaniako bertsioan, nagusiki «competencia» terminoa erabili dugu norberaren 
ezaugarri horiek izendatzeko. Ingelesezko bertsioan, berriz, «skill» erabili dugu. Eta, 
euskaraz, «gaitasuna» hautatu dugu.

Gure ustez, pertsonen gaitasunak hobetzea positiboa da langilearentzat ez ezik 
(berarengan egindako inbertsioaren saria jasoko baitu nolabait) baita enpresa-
rentzat ere (produktibitatea eta berritzeko ahalmena hobetuko baitira). Bestela 
esanda, pertsonen gaitasunak hobetzea langileen eta enpresaren arteko win-win 
jokoaren adibide paradigmatiko bat izango litzateke. Are gehiago, kualifikazioaren 
hobekuntza orokorrak, gizarte ikuspegitik, herritarren artean enplegagarritasuna 
eta gizarte inklusibitatea handituko lituzke eta, horrenbestez, desberdintasunak 
txikituko.

Prestakuntzadun 
pertsonak dituzten 
lurraldeek 
erakarriko dute 
kapitala
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1 
Sarrera.  
Gaitasunak, panazea ote?
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Horrela, pertsonen kualifikazioa eta gaitasunak hobetzera bideratutako hezkuntza 
eta prestakuntza politikak, nolabait, panazea bat izango lirateke ekonomia eta gizarte 
arloko helburu nagusiak lortzeko. Baina, benetan, hezkuntza eta garapeneko politi-
kak panazea ote dira geurea bezalako gizarte aurreratu batek dituen ekonomia eta 
gizarte arazoak konpontzeko?

Txosten honen helburua galdera horri erantzutea da. Ikusi ahal izango dugunez, 
hezkuntza eta prestakuntza politikak gakoak eta guztiz beharrezkoak dira, eta 
ekarpen handia egin dezakete ekonomia eta gizarte helburuak lortzeko bidean. 
Baina ez dira nahikoak eta ezin dira industria eta lehiakortasun politiken edo beste 
gizarte politika batzuen ordezkotzat hartu. Ez da nahikoa ongi prestatutako lan 
indarra edukitzea ekoizpen ehunak eta enpresek baliabide hori, zuzenean, ongi 
erabiltzeko. Pertsona gaituak eta kualifikatuak prestatuko dituen hezkuntza eta 
prestakuntza politikak ekonomiaren porrota eta frustrazio pertsonal eta sozial izu-
garria eragingo ditu horrekin batera ez bada lortzen politika horien bidez eskuratu 
diren gaitasunentzat eta kualifikazioentzat eskari zabala eta sofistikatua garatzea. 
Eta azken hori lortzeko, funtsezkoak dira industria eta lehiakortasun politikak. 
Hezkuntza eta prestakuntza politikek eta industria eta lehiakortasun politikek el-
karren beharra dute eta elkarren osagarri dira. Eta hezkuntza eta industria politi-
kez gainera, aurrerago ikusiko dugun bezala, gauza bera esan dezakegu gizarteko 
beste erakunde edo dimentsio gako batzuetan eragina duten politikei buruz ere, 
horien artean, lan merkatuarekin, industria harremanekin edo ongizate sistemekin 
lotutakoak.

Politiken artean —eta erakunde eta esparruen artean— osagarritasuna eta artiku-
lazioa bilatzeko beharrak erakusten du konplexutasun handia ezkutatzen dela gure 
gizartean gaitasunak hobetzeko erronkaren atzean. Konplexutasun hori bera dute 
ezaugarri gaitasunen eskaintzaren eta eskariaren bilakaeran eragina izaten ari di-
ren edo eragina izango duten joerek edo aldaketek. Zein dira joera edo aldaketa 
horiek? 

1.1 �Zahartzeak,�digitalizazioak,�globalizazioak�eta�klima�
aldaketak gaitasunetan duten eragina

Orkestrak 2016an, bere hamargarren urteurrenean, prestatu zuen Manifestuan, 
EAEk hurrengo hamarkadan izango zituen hamar erronka nagusiak aurkeztu zituen. 
Erronka horietako lauk ((1) demografia eta gizarte konplexutasuna, (2) irekitzea eta 
nazioartekotzea, (3) ekonomia digitala, (4) energia eredua, ingurumena eta iraunkor-
tasuna) zuzeneko lotura dute lanaren etorkizuna eta, horrenbestez, lan munduan 
beharrezko izango diren gaitasunak aztertzeko orduan lan berri gehienek aipatzen 
dituzten lau joera handiekin: biztanleria zahartzea, globalizazioa, ekoizpenaren auto-
matizazioan eta digitalizazioan eragiten duten aldaketa teknologikoak, eta klima al-
daketa. Joera horiek eragina dute bai gaitasunen eskarian eta bai eskaintzan eta, gai-
nera, elkarri lotuta daude.

Gero eta urte gehiagoz bizi den biztanleria zahartuaren eragina modu askotan naba-
ritzen da. Alde batetik, laneko bizitza luzatu egiten da eta arrazoi horregatik, pertso-
nek beren gaitasunei eutsi beharko diete eta gaitasun horiek eguneratu egin beharko 
dituzte, beren bizitzan zehar, bereziki teknologia berriek dakartzaten aldaketetara 
egokitzeko. Gainera, laster biztanleria kohorte zabalek utziko dute lan mundua eta 
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horrek ordezte eskaria sortzea ekarriko du. Kasu batzuetan, lanpostu horiek lan mer-
katura sartzen ari diren gazteek beteko dituzte; beste kasu batzuetan, beharrezkoa 
izango da dagoeneko lan merkatuan dauden pertsonei egoera berri horietara egoki-
tzeko prestakuntza eskaintzea. 

Gainera, EAEn ere, beste toki askotan gertatzen den bezala, aurreikusten da aldaketa 
demografikoak aktibo izan daitekeen biztanleriaren jaitsiera bat ekarriko duela, eta 
hori orekatzeko bide bakarra migrazio fluxuak izango dira. Migrazio fluxu horietan 
eragina dute, neurri batean, herritar horien jatorrizko bizilekuen bilakaerak, hainbat 
alderdiri dagokionez: lanpostuak sortzeko ahalmena, gatazka belikoak, ingurumena-
ren narriadura prozesuak, klima aldaketa, uraren eskasia… Bizileku berritzat aukera-
tutako tokiak, aldi berean, etorri berriei eskaintzen dizkieten baldintzen araberakoak 
izango dira. Beraz, talentua erakartzea gero eta beharrezkoagoa da, baina, aldi be-
rean, beharrezkoa da lurraldera iristen diren pertsonen gaitasunak egokitzea, ber-
tako eskariari erantzuteko.

Azkenik, biztanleria zahartzeak negozio aukera berriak sortzen ditu, «zilarrezko eko-
nomia» deitutakoa. Hain zuzen ere, aukera horiei tokiko ekoizpen sistemak erantzun 
diezaieke. Negozio aukera horien artean daude bai ondasunak eta bai zerbitzuak, ho-
rietako batzuk osasunari eta adineko pertsonen zaintzari lotutakoak. Jarduera horiek 
lanpostuak sor ditzakete, bereziki zaintzan, uste baita lanpostu horiek automatizazio 
arrisku txikia dutela. Zilarrezko ekonomia enplegu berriak sor ditzakeen eta, horren-
bestez, orain artekoaz bestelako gaitasunen eskaria areagotu dezakeen kontsumo 
ereduen aldaketen adibide on bat da. 

Orkestraren Manifestuan aipatzen genuen globalizazioa bi noranzkoko eta itzulera-
rik gabeko bide bat dela eta, horrenbestez, ezinbestekoa dela gaitasunak garatzen 
jarraitzea, gure irekitze eta nazioartekotze maila handitzeko. Horrek lotura du, alde 
batetik, talentua erakartzeko ahalmenarekin, arestian aipatu dugun bezala. Baina, 
halaber, balio kateetan egoki kokatzeko gaitasunak ere hartzen ditu barne, globali-
zazioak ekoizpen prozesuak zatikatzea ekarri baitu eta, horregatik, katearen mailak 
hainbat herrialdetan banatuta daude.

Globalizazioak, neurri batean automatizazio eta digitalizazio handiagoko prozesue-
kin lotura duenak, espezializazio handiagoa ere ekar dezake. Horrek ekonomiaren 
sektore egituran aldaketak badakartza, aurretik erabiltzen ziren gaitasunez beste-
lakoak behar izango dira etorkizunean. Horrela, azterketa batzuek erakusten dute 
herrialde garatuetan behera doala manufakturako sektoreetako enpleguaren pi-
sua eta gora, ordea, zerbitzuen sektoreetako enpleguarena. Joera hori bera ikusten 
da EAEn ere (ikus 3.4. atala). Alde batetik, ekoizpenaren zati bat, bereziki gaitasun 
apalagoak eskatzen dituen zatia, hirugarren herrialdeetara eraman da (off-shoring). 
Beste alde batetik, herrialde garatuetan balio erantsi handiagoko industriei edo 
zerbitzu aurreratuei lotutako enpleguari eusteko eta enplegu aukerak sortzeko gai-
tasun handiagoak behar dira. Horrek eragin dezake ekoizpena, atzera, herrialde ga-
ratuetara itzultzea (re-shoring), berrikuntza inguruneak eta merkatu aurreratuetako 
sarbideak aprobetxatzeko.

Lanaren etorkizunari buruzko analisiek, nagusiki, teknologia berriek, automatiza-
zioak eta digitalizazioak enpleguaren gainean izango dituzten ondorioak aztertzen 
badituzte ere, eragin garbia ez da batere ziurra. Ekonomia Lankidetza eta Gara-
penerako Erakundeak, ELGEk, argitaratu berri duen azterlan batek (Nedelkoska 
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eta Quintini, 2018) adierazten du ELGEko herrialdeetako enpleguen % 14 desager-
tzera irits daitekeela, teknologia berrien eraginez. Hala ere, enplegu eta lanbide 
berriak ere sortuko dira (big data analista, community manager…), azken hamar-
kadako estatistikek erakusten duten bezala. Nolanahi ere, Ballister eta Elsheikhi-k 
(2018) adierazten duten bezala, enplegu berriak sortzeko ahalmena ez da, orain 
arte, behar bezala neurtu, askoz ere errazagoa baita gaur egungo enpleguak nola 
alda daitezkeen aurreikustea etorkizunean zein enplegu berri egon daitezkeen 
irudikatzea baino. 

Argi dago, nolanahi ere, lanbide bakoitzeko zereginak aldatu egingo direla. Erruti-
nazko zereginak (eskuz eginak ala ez) automatizatzeko joera handiagoa da, baina, 
hala eta guztiz ere, beharrezkoak izango dira arazoak konpontzeko edo pertsonen 
arteko harremanetarako gaitasunak dituzten pertsonak. Oro har, errutinazkoak ez 
diren zereginak kualifikazio handiagoko enpleguekin lotzen ditugu, baina horrelako 
zereginak ere badira kualifikazio txikiko lanpostuetan, esate baterako zaintzaren sek-
torean. Gainera, esan dugunez, sektore horrek hazten jarraituko duela aurreikusten 
da. Edonola, aurrerapen teknologikoak zeregin konplexuenak automatizatzeko bi-
deak ireki ditu eta, neurri handi batean, lanak aurrera eramateko behar diren trebe-
tasunak aldatu dira horrela. Prozesu horiek eskatzen dute pertsonek behar diren eta 
etengabe aldatzen ari diren gaitasun horiek edukitzea, berrikuntzak, produktibitate 
handiagoa eta hazkunde inklusiboa sortzen jarraitzeko.

Arrazoi bakarra ez badira ere, teknologia berriek ere laguntzen dute lan harremane-
tako eredu berriak eta lan egiteko modu ez estandarrak sortzen. Hori gertatzen ari 
da, neurri batean, ekonomiaren «uberizazioa» deitutakoari esker edo gig economyari 
esker, zerbitzu jakin batzuk kontratatzeko orduan, harremanak plataforma digitalen 
bidez egitea ahalbidetzen baitute. Orain arte, plataforma horiek goi mailako hezkun-
tza mailari lotutako gaitasunak dituzten enplegu gutxi sortzen dituzte (plataformetan 
zeregin teknikoen ardura duten pertsona gutxi daude eta, aitzitik, Uberren gidari ko-
puru handia dago edo Glovon banaketako langile asko eta asko). Baina baliteke ne-
gozio eredu horiek, etorkizunean, gaitasun aurreratuagoak behar dituzten beste arlo 
batzuetara zabaltzea (ELGE, 2017).

Nolanahi ere, espero da lan autonomoak, lanaldi partzialekoak eta aldi batekoak 
gero eta garrantzi handiagoa edukitzea. Horrek prekarietate handiagoa ekar dezake 
eta gero eta garrantzitsuago bihurtu ekintzailetzari, erresilientziari, sormenari eta 
moldagarritasunari lotutako gaitasunak (ELGE, 2017).

Orkestraren Manifestuan jaso genuen beste makrojoera bat klima aldaketa izan 
zen. Hainbat aztertzaileren arabera (Balliester eta Elsheikhi, 2018; ELGE, 2019), 
eragina izango du enpleguaren kantitatearen eta osaeraren bilakaeran. Ohikoa 
da «green economy» edo ekonomia berdea aipatzea (edo horren alderdietako ba-
tzuk, esate baterako, energia berriztagarriak edo «ekonomia zirkularra») enplegu 
berriak non sortuko diren esateko. Halaxe egiten genuen, halaber, «zilarrezko 
ekonomiarekin», automatizazioak ekarriko zituen lanpostu galerak orekatzeko 
bideak bilatzen genituenean. Baina ez da bazterrean utzi behar klima aldaketak, 
gainera, ekoizpen, garraio eta mugikortasun modu berriak ekarriko dituela eta 
bilakaera horrek aldaketa handiak ekarriko ditu enpleguaren osaeran. Esate ba-
terako, automobil elektrikorako trantsizioak enplegu berriak sortu ditu jarduera 
horretara arrakastaz hurbilduko diren enpresetan; baina FTIren txostenak (2018) 
erakusten duen bezala, aldi berean enplegu galerak ekarriko ditu gaur egun mo-
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tor tradizionaleko ibilgailuak egiten dituzten enpresetan. Bestela esanda, ener-
giari lotutako trantsizioek irabazleak eta galtzaileak ekarriko dituzte, biak. Mugi-
kortasunari dagokionez, ekonomia bati bigarren faktore horrek gehiago eragingo 
dio bere enplegu egituran garraio materialaren sektoreek pisu handiagoa badute 
eta trantsizio horretarako zenbat eta gutxiago prestatu eta toki aurreratuetan ko-
katu. Bestalde, enplegu aukera berriak sor daitezke elektrizitatearen banaketa sa-
reetarako ekipoak ekoizten dituzten sektoreetan, sare horiek energia trantsizioan 
elementu gakoak izango baitira.

Joera horiek enpresan nola gauzatuko diren baldintzatuko du Manifestuan jaso ge-
nuen beste erronketako batek: enpresa erresilientziak. Lurraldeko gaitasunen es-
karia enpresaren portaeraren araberakoa izango da, neurri handi batean (ikus 4.5. 
atala): teknologia berriak bereganatzea, zerbitzutzea indartzea, kontsumo ereduen 
aldaketari erantzuteko ondasun eta zerbitzu berriak ekoiztea, ekoizpen baldintza oso 
malguetara egokitzea, eta, azken batean, enpresa antolaketako eredu berrietara mu-
gitzea. Enpresa antolaketako aldaketa horien atzean aipatutako joerak daude zen-
baitetan, baina, gainera, enpresaburuen eta gerenteen estrategien araberakoak ere 
izango dira. Garrantzitsua da, horregatik, enpresaburu eta gerenteek estrategia ho-
riek aurrera eramateko behar diren gaitasunak edukitzea. Kontuan hartu beharko 
da, halaber, langileen parte hartze handiagoa bultzatzen duten ereduek ere agerian 
utziko dutela gaitasun berriak garatzeko beharra, esate baterako, komunikatzeko gai-
tasuna (Green, 2016). 

Erantzuna ikasteko gaitasunak emango digu. Horrek guztiak eskatzen du, aurre-
rago ikusiko dugun bezala, sisteman aldaketak egitea, ikastetxeek eta enpresak be-
rak gaitasunen eskaintza egokitzeko. Eta hori guztia ahantzi gabe Euskadiren aurre-
rapenak pertsona guztien ongizatea eta gizarte kohesioa bermatu behar dituela. 
Horrek esan nahi du, gainera, kontuan hartu behar dela joera horietako bakoitzak 
nolako eragina duen kolektibo desberdinetan (gizonak eta emakumeak, enplegu 
estandarretan eta ez estandarretan lanean ari diren pertsonak, bertakoak eta beste 
toki batzuetan jaiotakoak...).

Joeren inguruko gogoeta honek, horrenbestez, gaitasunen esparrua lantzeak duen 
garrantzia eta presa jartzen du agerian. Txosten honetan jaso ditugun analisiek arra-
zoi hori dute, funtsean. Baina, zertarako edo norentzat egin behar da gaurko eta 
etorkizuneko gaitasunen beharren analisia? 

1.2 Kualifikazioen�eta�gaitasunen�beharren�azterketak�EAEn

Enpleguaren eta gaitasunen bilakaera posibleen inguruko analisiak prestakuntza 
hornitzaileei —enpresak, hasierako lanbide heziketa eta enplegurako lanbide hezi-
keta eskaintzen duen administrazioa eta unibertsitateak— laguntza eman nahi die 
beren prestakuntza eskaintza definitzeko.

Navarro et al.-ek (2018) Nafarroako enpresentzat lortu zituzten emaitzen arabera, 
mutatis mutandis EAEkoetara ekarrita, bost langile edo gehiagoko enpresen here-
nak ez du prestakuntza beharren diagnostikorik egiten; eta diagnostiko hori egina 
duten enpresen artean, soilik % 15ek du kanpoko laguntzaileren bat horretarako. 
Prestakuntza ekintzak aurrera eramaten dituztenen artean, % 40k baino gehiagok 
beharra dagoenean antolatzen dute prestakuntza ekintzaren bat, antzeko ehu-
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neko batek urteko prestakuntza plana du, eta soilik % 11k du epe luzeko pres-
takuntza estrategiaren bat. Bai diagnostikoak edukitzeak (bereziki, kanpo ahol-
kularien laguntzaz) eta bai prestakuntzaren plangintza estrategikoak egiteak 
korrelazio positiboa dute enpresaren tamainarekin, sektorearekin, berrikuntzare-
kin eta nazioartekotzearekin.

EAEn, une jakin batzuetan, programa publikoen laguntzaz finantzatu ahal izan dira 
horrelako diagnostikoak (horren adibide, Hobetuzen programak aipa ditzakegu, 1996 
eta 2012 urteen artean). Gainera, Lanbide Heziketako ikastetxe batzuek (Goierri Es-
kolak edo Makina Erremintaren Institutuak, esate baterako) enpresa txiki eta ertai-
nen beharren diagnostikoa egiteko tresnak garatzea ere bultzatu zen, aurrerago 
prestakuntza planak egiteko. Baina enpresek ez zuten joera handirik erakutsi horre-
lako zerbitzuak kanpoan kontratatzeko eta, gainera, Lanbide Heziketako ikastetxeak 
ez zituzten zerbitzu horien hornitzailetzat hartzen. Bestalde, diagnostikoak egiteko la-
guntza programek ere ez zuten emaitza askorik lortu. Gaur egun, ez dago horrelako 
programarik indarrean.

Administrazioen enplegurako Lanbide Heziketako eskaintzan (funtsean, Lanbideren 
eskaintzan) hiru faktore handik dute eragina. Lehenengo, lan merkatuaren eskaria, 
gaitasun jakin batzuk dituzten langileei dagokienez. Bigarren, prestakuntza ekintza 
horietan matrikulatzen diren pertsonen eskariak edo interesak, haien zaletasunak, 
batzuetan, ez baitatoz bat beren enplegagarritasuna ziurtatuko luketenekin. Hiruga-
rren, prestakuntzaren hornitzaileak ere ahaleginduko dira dituzten baliabideekin au-
rrera eraman daitezkeen ekintzak edo ekintza errentagarrienak programatzen, eta 
ez, beharbada, inbertsioak behar dituzten ekintzak, horiek beharrezkoagoak badira 
ere («provider capture»; Raggat eta Williams, 1999).

Lan merkatuko beharrak ezagutzeko eta behar horiei erantzuteko, Lanbidek, 2017az 
geroztik, Enplegurako Lanbide Heziketaren diagnostikoa eta plangintza egiteko sis-
tema bat garatu du, hainbat irizpidetan oinarritua (laneratze tasa eta lan kontrata-
zioa, besteak beste). Horrela, programatu daitezkeen prestakuntza espezialitateak 
beste autonomia erkidego batzuetan baino modu planifikatuagoan identifikatzen eta 
hautatzen ditu. Hala ere, diagnostikoa epe laburrera mugatzen da. Gabezia horretaz 
jakitun, eta epe luzeko beharrei aurrea hartu nahian, Lanbidek Futurelan tresna ga-
ratu du, Ceprederekin elkarlanean, Euskadirako enplegu proiekzioak egiteko, sektore 
ekonomikoen eta lanbide taldeen arabera, 2030. urtera arte (ikus 3.3. atala). Hala 
ere, tresna horrek ez dizkigu ematen enpleguaren proiekzioak ikasketa maila edo 
motaren arabera, ezta gaitasunen arabera ere. 

Bestalde, hezkuntza eta hasierako prestakuntza eskaintzan ere (bai lanbide hezike-
tan eta bai unibertsitatean) eragin handia dute ikasleen (eta ikasle horien familien) 
eskariek. Enplegurako lanbide heziketan ez bezala, eskari horrek epe luzeari begi-
ratzen dio eta tituluek gure gizartean duten zeregin sinbolikoaren eraginpean dago, 
neurri handi batean (Planas, 2011), baita arrazionaltasun ekonomikoaz kanpoko al-
derdien eraginpean ere, soziologiari eta kulturari lotutakoak, nolabait (Raffe, 2011). 
Lanbide heziketako ikastetxeen eta unibertsitateen erantzunek ere epe luzeagoa 
behar dute, bereziki azken horien kasuan. 

Hasierako lanbide heziketari dagokionez, Administrazioak kontuan hartzen ditu, 
ziklo bat aktibatzeko gutxieneko ikasle kopuruaz gainera, zikloaren laneratze ta-
sak (horren barne enpresek zikloarekin dituzten konpromisoak ere hartuta) eta 
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sistemak ziklo hori eskaintzeko duen ahalmena. Azterketa hori urtero egiten da, 
baina epe laburreko faktoreei erantzuten die, nagusiki. Laneratze tasak indus-
triari lotutako lanbide familietan handiagoak badira ere, tasa horiek asko alda-
tzen dira, zikloaren mailaren (oinarrizkoa, erdi mailakoa edo goi mailakoa) eta 
zikloaren beraren arabera. Enpresek egindako eskariei erantzunez sortutako 
prestakuntza programen artean aipatzekoak dira lanbide heziketa dualeko espe-
zializazio programak.

Unibertsitateek lanbide heziketako ikastetxeek baino autonomia handiagoa dute be-
ren prestakuntza eskaintza erabakitzeko. Neurri batean arrazoi hori dela eta, eskain-
tzan barne inertziek pisu handiagoa dute, eta denbora gehiago behar da programa 
berriak abian jartzeko. Horregatik, prospekzio azterketa horiek ez edukitzeak eragin 
larriagoa du beste eragile batzuetan baino. Gainera, antolaketa jakintza arloetan oso 
banatuta dagoenez, beharrak errazago antzematen dira jakintza arlo zehatz horietan 
eta ez, horrenbeste, planteamendu globalei eman behar zaien erantzunean.

Eskaintzaren hiru eragile mota horientzat interesekoak dira beharren diagnos-
tikoko azterketak. Enplegurako Lanbide Heziketa eskaintzen duen EAEko admi-
nistrazioak bere kasa egiten dituenetako batzuk aipatu ditugu dagoeneko (horiei 
gehitu beharko genizkieke Espainiako Enplegu Zerbitzu Publikoak, SEPEk egiten 
dituenak). Baina Administrazioak beste eragile batzuek azterketak egitea ere sus-
tatu du (adibidez, Hobetuzen programak sektoreen edo klusterren araberako 
analisiak egiteko). Finantzaketa horren laguntzaz, beste programa mota batzueta-
tik lortutakoaz (adibidez, Europar Batasunekoak) edo norberaren baliabideez egi-
nak, beste hainbat txostenek ere ematen digute egoeraren argazkia, sektore jakin 
batzuetan.

Maila orokorrean edo sektore artekoan, eta alde batera utzirik urtero Adeccok argi-
taratzen duen Informe Infoempleo eta antzeko txostenak, Confebaskek argitaratuta-
koak azpimarratu behar ditugu. Enpresa elkartuei egindako inkestetan oinarrituta, 
enpresa erakundeak 2016an eta 2018an Necesidades de Empleo y Cualificaciones de 
las Empresas Vascas txostena argitaratu du, baina epe laburreko beharrak besterik 
ez ditu aztertzen.

Espezializazio Adimenduneko Estrategia (RIS3) pilotatzeko taldeetan eta kluster el-
karteetan, langileen gaitasunek kezka handia sortzen dute. Kezka horri erantzuteko 
ekimenik landuena Fabrikazio Aurreratuko Pilotatze Taldeak prestatu du: energia, 
aeronautika, automobilgintza, makina erreminta eta informazio eta elektronikako 
teknologiak sektoreetan epe ertain-luzean (2025) eragina izango duten teknologien 
mapa irudikatu du. Acicae, Hegan, AFM eta Gaia kluster elkarteek parte hartu dute 
azterketan, eta teknologien eraginaren ondorioz aldatuko diren 4.0 gaitasunak, gai-
tasun teknikoak eta zeharkakoak identifikatu dira. Halaber, eskari handieneko lan-
bide profilak definitu dira. Ondoren, azterketa horren emaitzak eta gaur egungo 
prestakuntza katalogoa, nagusiki enplegurako lanbide heziketakoa eta unibertsita-
tekoa, alderatu dira (4Gune klusterrarekin hitz eginez; ikus 1. laukia). Epe laburrera, 
helburua da prestakuntza jarraituko ekintza planak diseinatzea (zikloak eta espezia-
lizazio ikastaroak). Epe ertainera, Fabrikazio Aurreratuko Pilotatze Taldeak propo-
satzen du ondorio horiek kontuan hartzea titulazioetako (master edo graduetako) 
curriculumetan txertatzeko. Horretarako, hizketan hasiak dira hainbat eragile gako-
rekin, horien artean, Confebask, Lanbide Heziketako Ezagutzaren Euskal Institutua 
(EEI), Lanbide eta Eusko Jaurlaritzako Enplegu Saila.
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Laburbilduz, ekimen ugari egin dira gaur egungo beharrak diagnostikatzeko edo an-
tzemateko. Prestakuntzaren eskaintzaileek azterketa horien alderdietako batzuk era-
bili dituzte erabakiak hartzeko, baina ez da erabili duten irizpide bakarra izan. Ale-
gia, behar horiez bestelako irizpideak ere erabili dituzte erabakiak hartzeko (besteak 
beste, ikasleen eskaria eta beren jarduerari eusteko interesa). Aurreko analisi horre-
tatik hiru gomendio nagusi ondorioztatzen dira: 

• Lehenengo, komeniko litzateke beharrak antzemateko esparrua argitzea eta or-
denatzea. Teorian, kualifikazioen eta gaitasunen artean lotura badagoen arren, 
gaur egungo kualifikazio esparruak gaitasunen arabera definitzen direlako, txos-
ten eta diagnostiko gehienek eskatzen diren kualifikazioak hartzen dituzte erre-
ferentziatzat (ikasketa motak eta titulazioak, bereziki) eta ez horrenbeste haiei lo-
tutako gaitasunak. Gainera, ez dago gaitasunen esparru argi eta komunik, eragile 
guztiek berdin erabiltzeko, nazioarteko azterketetan egiten den bezala. Hutsune 
hori bereziki nabaritzen da hezkuntza munduaz kanpoko eragileek egiten dituz-
ten hurbilketetan.

• Bigarren, prestakuntza eskaintzen beharren eta plangintzen analisi gehienak 
epe laburrekoak dira. Beraz, ez dago epe luzeko prestakuntza beharren eta 
plangintzen prospekziorik. Gabezia hori larria da hezkuntza sistemako eragi-
leentzat (eta, bereziki, unibertsitatearentzat), denbora behar baitute titulazioak 
egokitzeko. Futurelan ekarpen garrantzitsua da, 2030era arteko enplegu eta 
lanbide aukeren proiekzioak eskaintzen dituelako, baina proiekzio horiek kua-
lifikazio eta gaitasunetara itzuli behar da. Fabrikazio Aurreratuko Pilotatze Tal-
deak 4.0 industriaren esparruan enpresek izango dituzten langileen beharrak 
aurreikusteko ahalegina egin badu ere, hurbilketa horrek beste esparru batzuk 
kanpoan uzten ditu eta, gainera, lan hori egiterakoan ez dute parte hartu pres-
takuntza sistemako eragile guztiek eta ez dute metodologia eta esparru kon-
tzeptual egokia erabili.

• Hirugarren, ekimen horietako gehienak modu isolatuan eraman dira aurrera, aha-
leginak koordinatu gabe —eta, batzuetan, behar den jakintzarik gabe—. Premiaz-
koa da esparru horretan ahaleginak koordinatzea, eragile guztiak prestakuntza sis-
tema bereko zati direnez, batek egiten duenak besteei eragiten baitie.

1.3 Txostenaren�edukia�eta�metodologia

Sarrerak agerian utzi dugu, panazea ez badira ere, gaitasunak osagai gakoak di-
rela Euskal Autonomia Erkidegoaren lehiakortasunerako, eta industria eta tekno-
logia politikez lagundu behar direla. Ondorio hori aurretik aipatu ditugun joerek 
indartzen dute, eragina baitute gaitasunen bilakaeran. Era berean, EAEn egindako 
ekimenen eta azterketen inbentarioak argi uzten du epe luzeagoko ikuspegia falta 
dela, gaitasunen sisteman parte hartzen duten eragile guztien rola kontuan har-
tuko duena. Txosten honetan jasotzen den analisiak, horrenbestez, ikuspegi holis-
tikoa eta epe luzekoa eskaintzen du, eta lurraldea hartzen du analisirako unitate 
nagusi. 

Hurrengo sekzioan (2. sekzioan) ondorengo sekzioetan aurkezten ditugun emai-
tzen oinarrian dagoen esparru kontzeptualean eta analitikoan sakonduko dugu. 
Alde batetik, gaitasunen kontzeptuaren inguruko hainbat hurbilketa aurkeztuko 
ditugu, oraindik ere ez baita adostasunik gaitasunak zer diren azaltzeko eta dau-
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den gaitasun motak bereizteko. Beste alde batetik, gaitasunak neurtzeak dakar-
tzan erronketan sakonduko dugu, baita dituzten doikuntza ezetan ere, txosten 
honen aztergai baitira. Jarraian, gaitasunen sistemaren (gaitasunak sortzen eragin 
nabarmena duten erakunde eta instituzioen multzoaren) hurbilketa integratzai-
leago bat garatzeko beharra azpimarratuko dugu, beste instituzio mota batzuekin 
dituen elkarreraginak kontuan hartuko dituena, baita testuinguru bakoitzaren be-
rezitasunak ere.

3. sekzioak Euskal Autonomia Erkidegoko enpleguaren eta lanbideen joeren ana-
lisia jasotzen du, eta haietatik ondorioztatzen diren gaitasun eta prestakuntza 
beharrak zehazten ditu ondoren. Era berean, eta batez ere lanbideen analisian, 
kontuan hartzen dira arestian aipatu ditugun eta Orkestraren Manifestuan jaso 
genituen joerak. 

Analisi enpirikotik eratorritako beharrak eta erronkak aurkeztu ondoren, 4. sekzioak 
gaitasunetan oinarritutako prestakuntza sistemaren joerak eta erronkak lantzen ditu. 
EAEko kasuistikaren atzean dagoen tipologiaren planteamendua egin ondoren, sis-
tema horretako eragile nagusietako bakoitzaren berariazko arazoetan sakonduko 
dugu: unibertsitate sistema, ikastetxeei lotutako Lanbide Heziketako sistema, eta en-
presen prestakuntza hornidura. 

Hurrengo lerroetan, 3. eta 4. sekzioetako analisietarako erabili ditugun iturriak eta 
datu baseak zehaztuko ditugu:

• Cedefop. Forecasting skill demand and supply. Detailed forecasting data.

• Eurofund. European Working Conditions Survey.

• Eurostat. Orokorra.

• Eurostat. Adults Education Survey, Continuing Vocational Training Survey.

• Eustat. Orokorra.

• Eustat. Biztanleria eta Etxebizitza Zentsua.

• Eustat. Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda.

• Eustat. Biztanleria proiekzioak.

• Fundae – Enplegurako Prestakuntzarako Espainiako Fundazioa/Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo. Estatistikak.

• Espainiako Estatistika Institutua (INE). Orokorra.

• Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Espainiako unibertsita-
teen U rankinga.

• Lanbide. Lanbide Heziketako prestakuntza ekintzak enplegurik gabeko langileen-
tzat eta langile landunentzat. 

• Lanbide. Futurelan. Euskadiko enplegu eta lan joeren prospektiba behatokia.

• Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioa (MCIU). Unibertsitate arloko es-
tatistikak. 

• Lan, Migrazio eta Gizarte Segurantzako Ministerioa. Estatistiken Urtekaria. 
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• Lan, Migrazio eta Gizarte Segurantzako Ministerioa. Urteko Lan Inkesta.

• Lan, Migrazio eta Gizarte Segurantzako Ministerioa. Lan merkatuko politikak. Lan-
bide heziketa eta enpleguari laguntzeko neurriak.

Nabarmentzekoa da iturri horien analisia osatzeko, hogeita zazpi elkarrizketa egin 
dizkiegula hainbat erakundetako arduradunei: erakunde publikoetako ordezkariak 
(gobernuetakoak, eskualdeko garapen agentzietakoak edo berrikuntza eta garapene-
rako beste erakunde batzuetakoak); kluster elkarteak eta enpresak; eta Lanbide He-
ziketako ikastetxeak eta unibertsitateak. Azkenik, txostenaren amaieran, azken on-
dorioak eta txosteneko analisietatik ondorioztatutako gomendioak jaso dira, sekzio 
berean.
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2.1 Gaitasun�kontzeptua:�hurbilketa�

Ekonomian, gaitasunak hazkunde ekonomikoaren, lehiakortasunaren eta errentaren 
banaketaren funtsezko baldintzatzaileetako bat dira; Soziologian, gizarte klaseen eta 
lan prozesuaren oinarria dira; eta Psikologian, lanbideko hezkuntzaren eta kualifika-
zio sistemen oinarrizko kontzeptuetako bat dira, baita giza baliabideen kudeaketaren 
oinarrizko kontzeptuetako bat ere. Arrazoi horrengatik, aipatutako hiru gizarte zien-
tziek gaitasunak aztertu izan dituzte eta hirurek egin dituzte kontzeptua ulertzeko 
ekarpen garrantzitsuak. Tamalez, oro har, hiru diziplina horietan egin diren azterke-
tek nork bere esparruan indarrean zeuden galderak edo eztabaidak izan dituzte ar-
datz, beste alderdi garrantzitsu batzuk bazterrean utzita, eta analisi horietan beste 
diziplinetako ekarpenak barneratu edo kontuan hartu gabe. 

Hala, Ekonomia prestakuntzan egiten den inbertsioa eta inbertsio hori finantzatzeko 
modua azaltzeaz arduratu da, eta giza kapital orokorra eta berariazkoa bereiztea 
proposatu du (eta hori garrantzitsua da gaitasun horiek enpresa batzuetatik bestee-
tara transferitu daitezkeen ikusteko eta azaltzeko nork finantzatu behar duen pres-
takuntzan egiten den inbertsioa), baina ez da arduratu gaitasunen eduki zehatzez 
(funtsezkoa, ordea, ekintza praktikoak abian jarri nahi direnean), ez dio begiratu gai-
tasunen gizarte testuinguruari (horrek baldintzatuko du gaitasunak eskuratzea, ba-
lioztatzea eta erabiltzea), eta teknologiak eta langileen lehentasunak exogenotzat 
edo emantzat hartzen ditu (horregatik, ez du aukerarik ematen haiengan eragina du-
ten faktoreen gainean jarduteko).

Soziologia zereginen konplexutasuna eta langilearen autonomia aztertzeaz arduratu 
da, baita gaitasunen gizarte eraikuntzaz ere (gaitasunen garapenean eta enpleguan, 
merkatuko balioez gainera, botere harremanek ere eragina dutela uste baitu). Baina 
Soziologiak arazoak ditu bai zereginen konplexutasun hori neurtzeko eta bai gaitasu-
nek duten balio ekonomikoa azaltzeko.

Azkenik, Psikologiak gaitasunentzat esparru analitikoak eskaintzen ditu (esate bate-
rako, sailkatu egiten ditu, hiru multzotan: kognitiboak, funtzionalak eta sozialak), lan-
postu eta kualifikazio heterogeneoak alderatu eta deskonposatzeko. Gainera, gaita-
sun horiek nola eskuratzen diren ere aztertzen du (hau da, prozesuaren inputak ditu 
aztergai nagusi). Nolanahi ere, ez du input horien analisi ekonomikorik egiten ezta 
horren guztiaren output ekonomikoen eta sozialen analisi ekonomikorik ere.

Gaitasunek lurralde 
baten hazkundea, 
lehiakortasuna 
eta kohesioa 
baldintzatzen 
dituzte

2
Gaitasunen sistema 
aztertzeko esparru 
kontzeptuala
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Gizarte zientzia bakoitzaren hurbilketa desberdinaz gainera, kontuan hartu behar 
dira herrialdeen araberako aldeak ere. Esate baterako, Erresuma Batuan arreta na-
gusia lanbide bati lotutako zeregin zehatzak aurrera eramateko behar diren gaitasun 
praktikoek hartzen dute (skills, adierarik hertsienean). Hala, kezka nagusia izan da 
lanbide bakoitzerako estandarrak zehaztea. Alemanian, ordea, gaitasun terminoaren 
hurbilketa holistikoagoa da, eta trebetasun praktikoez edo funtzionalez gainera, kon-
tuan hartzen dira gaitasun kognitiboak eta sozialak. Horregatik, helburua ez da soilik 
lanbidearen jardun efizientea lortzea, baizik eta, horretaz gainera, pertsonen bana-
kako eta gizarteko garapen egokia bultzatzea. Ondorioz, Erresuma Batuko edo Ale-
maniako herritar batek ez du berdin ulertuko gaitasun edo skill terminoarekin esan 
nahi dena.

Arestian aipatu dugun horretatik guztitik ondorioztatzen da zein gaitasun maila eta 
osaera garatu behar diren erabakitzeko orduan kontuan hartuan hartu behar direla 
helburu eta faktore pertsonalak eta sozialak, nahiz eta eskakizun ekonomikoek eta 
lehiakortasunari lotutakoek toki nagusia hartu. Horregatik, askotariko interes horien 
ordezkarien baterako parte hartzea ahalbidetuko duten foroak edo espazioak behar 
dira, diziplina desberdinetako adituak ere barne hartuko dituztenak (ekonomia, so-
ziologia, pedagogia-hezkuntza…). Ez da horrela egin Euskal Autonomia Erkidegoan, 
gaikako txosten honen 1.2. atalean ikus daitekeen bezala. Atal horretan, gure erkide-
goan bultzatu beharko genituzkeen gaitasunak zehazteko aurrera eraman diren eki-
menen inbentario laburra egin dugu. Ekimen horiek goraipatzekoak izanik ere, na-
gusiki garapen ekonomikorako behar diren gaitasunak identifikatzea zuten helburu, 
eta ez dituzte, oro har, eragile mota desberdinak eta askotariko diziplinetako adituak 
integratu. Hala, etorkizunean behar izango ditugun gaitasunak enpresa ordezkariek 
zehazten badituzte, beste eragileekin hitz egin gabe eta hasieratik hezkuntza siste-
mako eragileak integratu gabe, gaitasunak garatzerakoan kontuan hartu beharko li-
ratekeen dimentsio edo helburu gakoak bazterrean uzteaz gainera, ziur aski hez-
kuntza eta prestakuntza prozesuetan txertatzea ahalbidetu edo erraztuko duten 
markorik ez dute izango, hezkuntza sistemako eragileek eskainiko luketena. Arrazoi 
horregatik, probabilitate handiz, gaitasunak horrela zehazten direnean ez dira ikas-
tetxeen prestakuntza prozesuetara iritsiko edo soilik neurri batean iritsiko dira, eta 
egokitze prozesu luze eta konplikatuen ondoren.

2.2 Gaitasunen�tipologiak

Oro har, hurbilketa desberdinen artean hesi nabarmenak badaude ere eta gaitasu-
nak definitzeko orduan erabateko adostasunik ez badago ere, nabari da gaitasunen 
kontzeptua zabaltzen joateko joera orokorra. Era berean, hurbilketa bakoitza bestee-
kin aberasten ari da eta besteen ekarpenak hartzen ditu. 

Gaitasunak zer diren eta ekonomian zein eragin duten jakiteko, eta, ondoren, haiei 
lotutako politikak praktikara eramateko, funtsezkoa da gaitasun motak bereiztea. 
Dauden guztien artean, txosten honetarako hiru gaitasun mota bereiziko ditugu, 
1. grafikoan ikus daitekeen bezala2. 

2 Hiru kategoria mota handi horiek, batzuetan, izen desberdinak hartzen dituzte. Ekonomialariek, esate bate-
rako, nagusiki bi gaitasun mota bereizten dituzte: gaitasun kognitiboak eta kognitibo ez direnak (alegia, ja-
rrerei, arauei, portaerei eta bestelako ezaugarri batzuei lotutakoak).

Gaitasunak 
identifikatzea 
diziplina askotako 
eta diziplinaz 
gaindiko lana da 

Gaitasun motak 
argi bereizteak 
lagunduko du 
politika egokiak 
diseinatzen
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1.�GRAFIKOA Gaitasun motak

Jakintza,
trebetasunak eta jarrerak

hartzen dituzte barne

Batzuk enpresa batzuetatik 
besteetara eraman daitezke; 

beste batzuk, ez 
(eta hortaz, garapenaren 

eta finantzaketaren
ardura aldatzen da)

Kognitiboak

Funtzionalak

Sozialak

Errutinazkoak

Errutinazkoak ez direnak

Orokorrak

Teknikoak/Berariazkoak

Gaitasunak kognitibo, funtzional eta sozialetan bereiztea (bakoitzaren barnean 
hainbat azpikategoria eginez) abstraktua edo teoriko hutsa badirudi ere, gaitasu-
nak identifikatzeko hurbilketak literaturan oinarri sendoak dituzten kategorietan 
oinarritzen ez badira, ezinezkoa izango zaigu nazioarteko alderapenak egitea eta 
Euskal Autonomia Erkidegoa non kokatzen den ikustea, toki bakoitzeko gaitasunak 
desberdin adierazten eta neurtzen arituko baikara. Era berean, gaitasunen siste-
mako askotariko eragileek gaitasun motak eta izendapenak partekatzen ez badi-
tuzte, zaila izango da enpresa esparruak behar diren gaitasunak zehazteko egiten 
duen lana ikastetxeek aurrera eramaten dituzten prestakuntza prozesuetan txer-
tatzea. Tamalez, Kualifikazioen eta Espezializazioen Euskal Esparruaz gaindi, Eus-
kal Autonomia Erkidegoan ez dago edo ez da erabiltzen gaitasunak sailkatzeko 
esparru bateraturik, gainera, nazioarteko erakundeek erabiltzen dutenarekin bat 
etorriko denik. Nazioarteko erakundeek proposatutakoen artean, ELGEkoa aipa-
tuko dugu, erakunde horrek nazioarteko alderapenak egiten baititu lanpostuetako 
gaitasunen beharren inguruan.3 Horrek zaildu egiten du Euskal Autonomia Erkide-
goa gaitasun mota bakoitzean zein toki erlatibotan dagoen jakitea eta gainerako 
eragileek eragile mota bakoitzak egiten duen gaitasunen identifikazioa aprobetxa-
tzea edo integratzea.

Era berean, gaitasun orokorren eta berariazkoen arteko muga zehatza ez izateak da-
kar enpresek hezkuntza sektoreari eskatzea berez enpresek garatu beharko lituzke-
ten gaitasunak garatzeko —berez beste enpresa batzuetara eramateko modukoak 
ez direlako—; edo Espainiako autonomia erkidego batzuetan gertatzen den bezala, 
enpresan ordezko izaerako prestakuntza duala egitea, osagarria izan beharko lukee-
nean, EAEko lanbide heziketa dualean egiten den bezala (ikus 4.4. atala). Bestalde, 
errutinazko gaitasunak eta errutinazkoak ez direnak bereiztea ere funtsezkoa da au-
tomatizazioak lanbideetan izan dezakeen eragina zenbatesteko (alderdi hori 3.2.2. 
atalean landuko dugu). 

3 Ikus ELGEko ILOSTAT datu basearen emaitzak, Skill for Jobs atalean. Herrialdeen araberako datuez gainera, 
datu base horretan Europako herrialde batzuetako erregioen datuak ere ematen dira, baina horien artean 
ez dago Espainia.

Berariazko 
gaitasunen 
garapenaren eta 
finantzaketaren 
ardura enpresek 
hartu behar dute

Errutinazko 
gaitasunak eta 
errutinazkoak ez 
direnak bereiztea 
funtsezkoa da 
automatizazioak 
lanbideetan izan 
dezakeen eragina 
zenbatesteko 
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2.3 Gaitasunen�neurketa�eta�doikuntza�ezak

Ez da erraza gaitasunak neurtzea; horregatik, normalean, aztertzaileek gaitasunen 
zeharkako adierazleak edo neurketak erabiltzen dituzte. Esate baterako, datuak es-
kuratzea errazagoa delako, langilearen gaitasun maila zehazteko sarritan hezkun-
tza mailari dagozkion adierazleak erabili ohi dira (lortutako hezkuntza mailarik han-
diena edo eskolatze urteak), edo bere lanpostuari dagokion lanbideari lotutakoak 
(lanpostuaren lanbide taldearen arabera, goi mailako kualifikaziokoa, ertainekoa edo 
txikikoa dela esango dugu), edo jasotzen duen soldatari lotutakoak (ordainsari han-
diagoa dutenek kualifikazio handiagoa dutela pentsatuz), edo lanean aritu izandako 
urteei lotutakoak… Herrialde batzuetan, adituen laguntzaz, lanbideetako bakoitzak 
behar dituen gaitasunak identifikatzen ahalegindu dira; literatura horretan eragin 
handia izan du Ameriketako Estatu Batuetan, O*NET proiektuaren barruan, lanbide 
bakoitzaren zereginak aztertzeko eta gaitasunak identifikatzeko egindako lanak. Eta, 
azkenik, pertsonen gaitasunak zuzenean neurtzeko ekimenak aipatu behar ditugu, 
besteak beste, ELGEk abian jarri dituenak, horien artean, Ikasleak Ebaluatzeko Na-
zioarteko Programa (PISA) eta Helduen Gaitasunak Ebaluatzeko Nazioarteko Pro-
grama (PIAAC). 

Neurri eta adierazle horietatik abiatuta, analisiek, gaitasunei dagokienez, lan mer-
katuan egon daitezkeen desorekak edo doikuntza ezak identifikatzea dute helburu. 
Hala ere, gaitasunek dimentsio bat baino gehiago dutenez (kognitiboak, trebetasu-
nezkoak, jarrerazkoak), gaitasunak neurtzeko modu bat baino gehiago dagoenez 
(batzuk kualifikazioetan edo hezkuntza mailetan oinarritutakoak eta beste batzuk, 
ordea, gaitasunetan oinarritutakoak), eta doikuntza maila ere maila askotan neur 
daitekeenez (langilearengan, lanpostuan edo enpresan, edo lurraldean), doikuntza 
ezek dimentsio askori egin diezaiokete erreferentzia eta, horrela, horietako bakoi-
tzaren doikuntza eza neurtzeko adierazle berezi bat lortu ahal izango genuke. Gai-
nera, azterketek erakusten dute dimentsio desberdinetako doikuntza ezaren mailek 
elkarren artean korrelazio ahula dutela. Beraz, ez da nahikoa adierazle bakar bat az-
tertzea doikuntza ezaren maila orokorraren inguruko ondorioak ateratzeko. Hala-
ber, garrantzitsua da doikuntza ezaren mota ongi identifikatzea, batak edo besteak 
izan dezaketen eragina oso desberdina baita eta, horrenbestez, hura zuzentzeko po-
litikak ere bai.

Alde batetik, metodologiari lotutako azalpenetan gehiegi ez luzatzeko helburua eta, 
beste aldetik, lan merkatuan gaitasunei dagokienez egon daitezkeen doikuntza ezen 
askotariko dimentsioak jasotzeari uko ez egiteko helburua uztartu nahian, txosten 
honetan gaitasun mota garrantzitsuenen inguruan hitz egingo dugu soilik, horieta-
rako ebidentziak edo azterketa aukerak eskura ditugun heinean.

Green-ek dioenaren arabera (2016), doikuntza ezei lotutako adierazleak ordena-
tzeko modu bat eskaintzaren eta eskariaren artean sortzen den harremanari begi-
ratzea da.4 2. grafikoak doikuntza mota horiek erakusten dizkigu, bakoitza azaltzen 
hasi aurretik. 

4 Lan batzuetan gaitasunetan, kualifikazioetan edo ikasketa esparruetan sortzen diren bat ez etortzeak 
neurtzeko adierazle horiek guztiak «doikuntza eza» terminoan biltzeko joera baldin badago ere, ELGEk 
(2017) ongi adierazten duen bezala, «doikuntza eza» (mismatch) terminoa horietako batzuetan besterik ez 
genuke erabili beharko; beste batzuen kasuan, eskasia edo gehiegizkoa erabili beharko genuke (shortage 
edo surplus), edo arrakala, tartea (gap)… Egoera horren aurrean, ELGEk eskasi, gehiegizko, doikuntza ez eta 
abarreko egoera horiek guztiak «desoreka» (imbalance) terminoan biltzea erabaki du.

https://www.onetonline.org/
http://www.oecd.org/pisa/
https://www.oecd.org/skills/evaluaciones-de-competencias/evaluaciondecompetenciasdeadultospiaac.htm
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2.�GRAFIKOA Gaitasunei lotutako doikuntza ez motak
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Gaien eskaintza
eta eskaria

ez datoz bat 
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4. motako
doikuntza eza

  

Gaitasunen
maila, oro har,
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herrialdeetan

baino apalagoa

 
 
 

Gaitasunen
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Lehenengo motako doikuntza eza azalduko zaigu gaitasunen edo kualifikazioen es-
kaintza eskaria baino handiagoa denean. Hori neurtzeko adierazlerik ezagunena 
gehiegizko hezkuntza da5: egoera hori izango dugu langilearen hezkuntza maila lan-
postuak eskatzen duena baino handiagoa denean. Aztertzaileek garrantzi handia 
ematen diote fenomeno horri, alde batetik, oso maiz aurkituko dugulako (batez ere 
gutxien garatutako herrialdeetan, haietan kualifikazio handiko enplegua lortzeko au-
kerak txikiagoak baitira) eta beste aldetik, gehiegizko hezkuntza horren kostu eko-
nomikoak agerikoak direlako, bai pertsonaren ikuspegitik (soldata txikiagoak, laneko 
gogobetetze txikiagoa), bai enpresen ikuspegitik (laneko errotazio handiagoa) eta bai 
sistema osoaren ikuspegitik (errentagarritasunik gabeko inbertsioa). Paradoxa badi-
rudi ere, McGuinness et al.-ek (2017) adierazten duten bezala, gobernuek ia ez diote 
arretarik eskaintzen gehiegizko hezkuntzari eta ez dute neurririk hartzen egoera hori 
zuzentzeko. Izan ere, Keep eta Mayhew-ek dioten bezala (2016), zenbat eta hezkun-
tza maila handiagoa, hobea dela esatea ebanjelio bihurtu dela dirudi (gospel). Baina 
aurreko guztia egia izanik ere, Green eta Hensekek (2016) adierazten duten bezala, 
oraindik gradudunek gradurik ez dutenek baino ordainsari handiagoak lortzen di-
tuzte, goi mailako hezkuntzaren gizarte itzulkinak pribatuenak baino handiagoak 
dira eta, batez ere, pertsonek eta gizarteak, zenbaitetan, goi mailako hezkuntzan lan-
postu bat eskuratzea baino zerbait gehiago bilatzen dute. Eta, nolanahi ere, irtenbi-
dea ez litzateke izango hirugarren hezkuntzan numerus clausus zorrotzagoak ezartzea 
edo lanbideari lotutako informazio eta orientazio mekanismoak hobetzea, baizik eta 

5 Egile batzuek nahiago dute «gehiegizko kualifikazio» edo «azpienplegu» terminoak erabiltzea, gehi-
egizko hezkuntza terminoak hezkuntzaren inguruan islatzen duten irudi peioratiboa saihesteko. 
Literaturan gutxiago aipatzen diren beste adierazle batzuk dira gaitasunen azpierabilera (inkesten bidez 
neurtzen da, ebaluazio subjektiboekin) eta langile kualifikatuen langabezia (biztanleria aktiboaren inguruko 
inkestekin neurtzeko erraza).

Politikek arreta 
handiagoa 
eskaini behar 
diote gehiegizko 
hezkuntzari
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— eta nagusiki— kualifikazio handiagoa behar duten lanpostuen kopurua handitzeko 
helburua duten industria eta teknologia politikak garatzea.6

Bigarren motako doikuntza eza izango dugu eskaria eskaintza baino handiagoa de-
nean. Egoera horren adierazlerik ohikoena gaitasunen eskasia da (skill shortage), oro 
har, enpresetan hutsik gelditzen diren langile kualifikatuen lanpostuen ehunekoa-
ren bidez neurtzen dena. Edonola, aztertzaile guztiek azpimarratzen duten bezala, 
bete ezin dituzten lanpostuen inguruan enpresek argitaratu ohi dituzten ehunekoek 
ez dute, oro har, benetako eskasia islatzen. Izan ere, lanpostu hutsak betetzeko ezin-
tasun horren atzean, sarritan, ez dago merkatuan behar den kualifikazioa duten per-
tsonarik ez topatzea, baizik eta enpresek langile horiei dagokien soldata edo lan bal-
dintzak eman nahi ez izatea. McGuinness et al.-ek (2017) adierazten duten bezala, 
desoreka horren gaineko ebidentzia erreal oso gutxi dago eta, hala ere, politiketan 
kezka gehien sortzen duen desoreketako bat da.7

Doikuntza ezaren hirugarren mota izango dugu eskaintza eta eskaria bat ez datoze-
nean, ez gaitasun edo kualifikazioen eskaintza eta eskariaren baterako mailari begi-
ratuta, baizik eta lanean ari den pertsonaren lanbideak loturarik ez duelako ordura 
arte egin dituen ikasketekin. Desoreka mota horri «ikasketa arloaren doikuntza eza» 
edo «doikuntza ez horizontala» deitzen zaio.

Azkenik, beste kasu batzuetan, herrialde osoa hartuta ez dago doikuntza ez nabar-
menik langile kualifikatuen eskariaren eta eskaintzaren artean, baina herrialde horre-
tako enplegatuek duten gaitasun eta kualifikazio maila eta antzeko garapen mailako 
beste herrialde batzuetako langileek dutena alderatuta, argi eta garbi ikusten da op-
timoaren azpitik dagoela. Kasu horietan, Green-ek (2013) proposatzen du «gaitasu-
nen defizitaz» hitz egitea (skills deficit). Egoera horren adibide paradigmatiko bat Erre-
suma Batuan aurkituko dugu. Herrialde hartan, lan indarraren kualifikazio maila eta 
gaur egun dauden lanbideen kualifikazio maila EB-15eko erdialdeko eta iparraldeko 
herrialde gehienetakoa baino askoz ere txikiagoa da. Ildo horretatik, esan ohi da 
Erresuma Batuak (edo eredu hori duten herrialdeek) behe mailako gaitasunen ere-
dua edo oreka duela («low skills road or equilibrium»). Eta Keep eta Mayhew-ek (2016) 
edo Green eta Mason-ek (2014) egoki adierazten duten bezala, gaitasunen defizita 
dugunean, irtenbidea ez da soilik hezkuntza eta prestakuntza eskaintza hobetzeko 
apustua egitea eta hezkuntza erakundeak eraldatu eta haietan baliabide gehiago in-
bertitzea, baizik eta, aipatutako bi neurri horiekin batera, enpresetan gaitasun eta 
kualifikazio horien eskaria sustatu behar da, industria eta teknologia politika akti-
boen bidez.

Aipatutako lau doikuntza ezei begiratuta, Lehiakortasunari buruzko Txostenaren 
benchmarkingeko alean azaltzen dugun bezala, Euskal Autonomia Erkidegoa gehie-
gizko kualifikazioaren indize handienetako bat duen Europako erregioetako bat da 

6 Green eta Hensekek (2016) erakusten duten bezala, aztertu dituzten ELGEko 21 herrialdeetan gehiegizko 
hezkuntza mailan ikusten diren desberdintasunak azaltzeko faktore nagusia herrialde horietan goi mailako 
gaitasunen eskari erlatiboa da.

7 Eskaintza eskariaren azpitik gelditzen denean, ez hutsik dauden lanpostuetan, baizik eta enpresaren bar-
neko lanpostuetan, gaitasunen «eskasiaz» (shortage) hitz egin beharrean, gaitasunen arrakalaz (gap) hitz 
egiten da. Ez du garrantzi handirik, enpresaburuak zuzendu ahal izango lukeelako, dela langileari presta-
kuntza eskainiz, dela langilea kaleratuz. Eta hutsik dauden lanpostuetako desorekak gaitasunei erreferen-
tzia egin beharrean lanposturako behar den hezkuntza mailari erreferentzia egiten dionean, «hezkuntza 
eskasiaz» hitz egiten da. Desoreka hori ere ez da hain sarri agertzen eta literaturak ez dio arreta handirik 
jartzen.
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eta, literaturaren arabera, egoera horrek garrantzi eta kostu handiak eragiten ditue-
nez, zuzendu egin beharko litzateke. 

Txosten askotan azaltzen da, halaber, enpresek eskaintzen dituzten lanpostuetatik 
asko gelditzen direla bete gabe. Horixe diote Confebasken txostenek edo kluster el-
karte batzuetakoek (ikus 1.2. ataleko beharren diagnostikoaren inbentarioa, lehen 
ere aipatu duguna). Hasteko, txosten horiek ez dute etorkizuneko gaitasunen eska-
siaren aurreikuspenik egiten. Eta, horretaz gainera, atal honetan aztertu dugun litera-
turak zalantzan jartzen du azterketa horiek erakusten duten gaitasunen eskasia hain-
bestekoa denik, ez baitute kontuan hartzen lanpostuak bete gabe geldi daitezkeela 
hautagaiek eskaintzen diren ordainsariak edo lan baldintzak egokitzat ez dituztelako. 

Hirugarren doikuntza ezaren motari dagokionez (alegia, ikasten diren arloen eta 
ekoizpen ehunak behar dituenen arteko doikuntza eza), Euskal Autonomia Erkide-
goan ez dago azterketa sendorik, ez bada Lanbidek argitaratzen dituen datuetan 
oinarrituz ikasketak bukatu dituztenen laneratze tasak ikustetik ondorioztatu dai-
tezkeen ondorioak edo, berriro ere, Confebaskek enpresen kontratazio beharren 
inguruan egiten dituen azterketak. Hain zuzen ere, gabezia horri erantzuteko, 3.3. 
atalean ariketa hori egin nahi izan dugu, lehenengoz Euskal Autonomia Erkidegoan, 
Orkestrak landutako metodologia berritzaile bat erabiliz: prestakuntza eskaintzaren 
doikuntza ikasketa arlo desberdinetako tituludun beharretara, Futurelan ereduak 
2030erako egindako enplegu aurreikuspenetatik abiatuta. 

Azkenik, laugarren doikuntza eza («gaitasunen defizita») ez dirudi Euskal Autonomia 
Erkidegoan azaltzen denik, lehenago aipatu dugun bezala, hemengo arazo nagusia 
gehiegizko kualifikazioa delako. Baina bi doikuntza ez motei irtenbidea emateko ezin-
bestekoak dira goi mailako gaitasunen eskaria sustatuko duten industria eta teknolo-
gia politikak. Hain zuzen ere, laugarren doikuntza ez hori konpondu ahal izan duten 
herrialdeen esperientzia arrakastatsuak ikaskuntza iturri izan daitezke Euskal Auto-
nomia Erkidegoarentzat.

2.4 �Gaitasunen�sistema�eta�beste�esfera�batzuekiko�
osagarritasuna

Dagoeneko aipatu dugun bezala, gaitasunen kontzeptura eta tipologiara egiten 
den hurbilketa aldatu egiten da toki batzuetatik besteetara. Aldakorra da, halaber, 
egoera, eskaintzari, eskariari eta doikuntza ezari dagokionez. Izan ere, errealitate ho-
riek herrialde bakoitzean ezaugarri bereziak dituen gaitasunen sistema baten isla 
dira (gaitasunen sistema gaitasun horien sorreran eta erabileran erabateko eragina 
duten erakundeen eta instituzioen multzoa da). Hain zuzen ere, beste lurralde ba-
tzuekin partekatzen diren nazioarteko dinamika eta joeren eragina nabarmena bal-
din bada ere, gaitasun sistemek, funtsean, herrialde edo erkidego bakoitzeko pro-
zesu historiko luze eta bereziei erantzuten diete. 

Baina gaitasun sistema horien banan-banako analisiaren ikuspegi partikular eta za-
tikatua gainditzeko eta sistemen arteko alderapena eta benchmarkinga errazteko, 
hainbat egile sistemen tipologiak garatzen ahalegindu dira. Hezkuntza eta prestakun-
tza sistemen inguruan egin diren tipologiak nahiko ugariak dira: batzuetan, hezkun-
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tza edo pedagogia ikuspegia da nagusi; beste batzuetan, gizarte eta lan ikuspegia.8 
Urriagoak dira, hezkuntza eta prestakuntza sistematik harantzago joanda (sarritan, 
gainera, hasierako hezkuntza eta prestakuntzara mugatua), arreta lan merkatuak 
eta erakunde ekonomikoek gaitasunen sorkuntzan duten eraginean jartzen dutenak 
(adibidez, Ashton et al.-enak, 2010).

Aztertzaileak ikusten hasi ziren, gainera, herrialde bateko gaitasunen sistema mo-
tak eta ekoizpen sistema motak elkarrekiko lotura zutela. 1990eko hamarkadan, 
adibidez, lan ugari egin ziren Erresuma Batuko eta Alemaniako kasuak alderatuta, 
lehenengoak produktibitatean, kalitatean, berrikuntzan eta nazioarteko merkatari-
tzan erakusten zuen portaera kaskarragoaren arrazoia bere lan indarraren kualifika-
zio sistemaren eta maila txikiagoa zela azaltzeko helburuarekin.9 Baina, aldi berean, 
ikusten hasi zen herrialde baten edo enpresa baten ekoizpen eta berrikuntza egitu-
raren ezaugarrien arabera nabarmen aldatzen zela kualifikazioen eta gaitasunen es-
karia. Hortaz, egiturak modu bateko edo besteko trakzio eragina zuen gaitasunen sis-
teman (ikus Pavvit, 1984; Tether et al., 2005). Hori ikusirik, egileak aldarrikatzen hasi 
ziren industria eta teknologia politikek eta hezkuntza eta prestakuntza politikek esku-
tik joan behar zutela.

Hurbilketa integratzaileago eta orobiltzaileago baterako beste urrats bat kapitalis-
moaren aldaeren korrontea (VoC) azaltzerakoan gertatu zen, mende honen hasie-
ran (Hall eta Soskice, 2001). Korronte horrek azpimarratzen du herrialde bateko hez-
kuntza erakundeak, ekoizpen erregimenak, industria harremanak, lan merkatua eta 
gizarte babeseko sistemak osagarriak direla, erakunde ikuspegitik. Busemeyer eta 
Trampusch-ek (2009) planteatzen dute, bereziki, gaitasunen sistemara mugatu gabe, 
gaitasunen erregimen kontzeptuarekin lan egitea, erakunde mailako osagarritasun 
horiek ere kontuan hartzeko. Hala, gaitasunen erregimena langileak eta enpresak 
gaitasunak sortzeko inbertitzera eramango dituzten pizgarri bihurtzen den hezkun-
tza eta prestakuntzako erakundeen, industria harremanen, lan merkatuko politiken 
eta ongizate estatuaren multzo interkonektatua da.

Korronte horren literaturatik (eta haren berrikuste kritikoetatik) hainbat irakaspen 
atera ditzakegu. Lehenengo, gaitasunen sistemak eta arestian aipatu ditugun beste 
esfera horien multzoak elkarrekiko duten eragina kontuan hartzea komeni dela. Bi-
garren, denentzat balio duen sistema «optimorik» ez dagoela (adibidez, merkatu eko-
nomia liberaleko sistema anglosaxoia), herrialdeek helmugatzat hartzeko, baizik eta 
hazkunde ekonomikoa lortzeko askotariko aldaerak daudela, nahiz eta hazkunde ho-
rren emaitzak (sektore nagusiei, berdintasun mailari eta abarri dagokionez) desber-
dinak izango diren aukeratutako aldaeraren eta esfera desberdinen artean lortutako 
koherentziaren arabera —horregatik, hain zuzen ere, sistema batzuk besteak baino 
funtzionalagoak izango dira—. Hirugarren, mundu mailako joerek (nazioartekotzea, 
aurrerapen teknologikoa…) eragina dutela esfera multzo konplexu horren bidez. Gai-
nera, esfera multzo horri aldaketak eskaintzen zaizkio funtzionala izaten jarrai de-
zan, baina aldaketa horiek ez dakarte nazio mailako berezitasunak desagertzea. Lau-
garren, sistemak ez direla estatikoak; mundu mailako joerek eta kanpoko faktoreek 
eragina dute haiengan, eta, horretaz gainera, sistemaren barruan ere gatazkak eta 
kontraesanak daude, sistema eraldatzen joaten direnak. Eta, azkenik, nazio mailako 
gaitasunen erregimen baten barruan ere aldaera asko egon daitezke, bai geografiari 

8 Ikus Saar eta Ure (2013), tipologia horiek aztertzeko.
9 Ikus aurkezpen labur bat Toner-en (2010 eta 2011).
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begiratuta eta bai sektore edo enpresei begiratuta (alegia, eskualde edo tokiko siste-
maren, sektorearen, enpresaren tamainaren eta abarren arabera).

Euskal Autonomia Erkidegoko eta Espainiako kasuetarako atera ditzakegun irakas-
pen zehatzagoei dagokienez, aipatu behar dugu VoCeko aztertzaileek Espainian na-
gusi den eredua Mediterraneoko aldaeraren barruan kokatzen dutela (Vallejo-Peña 
eta Giachi, 2018) edo merkatu mistoko ekonomien barruan (Molina eta Rhodes, 
2017). Izaera misto horren eraginez, Espainian handiagoa izango litzateke esferen 
arteko koherentzia eza eta handiagoa, halaber, elkarren arteko osagarritasun eza. 
Esfera horietako batzuen arauketa (esate baterako, lan merkatuko doikuntzen eta 
prestazioen arauketa) Espainia osorako zehazten denez, EAEko kasuari ere, neurri 
batean, aplikagarri izango zaizkio Espainiako sistemaren inguruan egiten diren ba-
lioespenak. Nolanahi ere, EAEko adibideak argi uzten du korronte horri egiten zaion 
kritika: ez ditu kontuan hartzen estatu bakoitzaren barruan egon daitezkeen aldeak 
edo aldaerak. Hain zuzen ere, eskuduntzetan lortutako deszentralizazio maila han-
diari esker, Eusko Jaurlaritzak eta Confebaskek ahaleginak egin izan dituzte industria 
politikaren eta lanbide heziketako sistemaren artean egon daitezkeen osagarritasu-
nak indartzeko. Gainera, benchmarking ariketak ere egin izan dira Euskal Autonomia 
Erkidegora Europar Batasuneko beste herrialde batzuetako jardunbide egokiak ekar-
tzeko, besteak beste kualifikazio esparruei, prestakuntza dualari, lanbide heziketako 
zentro integratuei eta abarri dagokionez (ikus López-Guereñu, 2018a eta 9. laukia).
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3
Enpleguaren eta gaitasunen 
bilakaera Euskal Autonomia 
Erkidegoan

Sekzio honen hasieran, lan faktoreak produktibitatearen hazkundean duen eragina 
aztertuko dugu, faktore horrek hazkunde ekonomikoan duen garrantzia ezagutzera 
iristeko. Ondoren, aurretik aurkeztu ditugun lau joerek pertsonen enpleguan eta 
gaitasunetan duten eraginean sakonduko dugu eta, aurrerago, ikasketak bukatu 
dituztenen eskaintza etorkizunerako aurreikusten diren enplegu aukeretara zein 
neurritan egokitzen den landuko dugu. Amaitzeko, eskualdeei begiratuko diegu, 
egindako aurreikuspenek erregioaz azpiko mailetan izan dezaketen eragina antze-
man nahian.

3.1 Produktibitatearen�hazkundearen�deskonposaketa

Aurretik adierazi dugun bezala, gaitasunen arloan («giza kapitalarenean») ekono-
mialariek izan duten kezka nagusia izan da lan faktoreak hazkunde ekonomikoan 
eta langilearen itxurazko produktibitatean zuen eragina balioestea. Horretarako, 
«hazkundearen kontabilitatea» deitutakora jotzen da. Lanaren itxurazko produkti-
bitateari dagokionez (horixe da lehiakortasunari lotutako adierazle ekonomiko na-
gusia eta atal honen aztergaia), faktore hauek eragiten dute produktibitate hori 
handitzea: 

(i) lan faktorearen kalitatea hobetzea (hori neurtzeko langileen hezkuntza maila-
ren hurbilketa egingo litzateke); 

(ii) kapitalaren stocka handitzea (horren barruan, orain Informazio eta Komunika-
zioko Teknologietako kapitala eta gainerako kapital fisikoa bereizten dira); 

(iii) faktoreen guztizko produktibitatea (FGP). 

Azken osagai hori beste aldagaiek azaltzea lortzen ez duten hondarra izaten da, eta 
Solowz geroztik, ekonomialariek berrikuntza neurtzeko modutzat hartu izan dute.

Bada, 1. taulan jasotako datuetatik ondorioztatzen da lanaren itxurazko produkti-
bitatea (BPG lan egindako orduekin zatituta lortzen dena) askoz ere gehiago hazi 
zela EAEn Espainiako ekonomian baino (Espainiako ekonomiaren hazkundea ba-
lio erantsi txikiagoko jardueretan oinarritzen baitzen). Hala ere, hazkunde hori 
ekonomia aurreratuetakoa baino txikiagoa izan zen, esate baterako, Alemania-
koa edo AEBetakoa baino txikiagoa. Krisia iritsi zenean, lan doikuntzek lanaren 



21

en p L e G u A r e n e t A G A i t A S u n e n b i L A k A e r A eu S k A L Au t o n o m i A er k i d e G o A n

itxurazko produktibitatearen hazkunde pasiboak ahalbidetu zituzten, batez ere 
Espainian. Eta krisiaren irteeran, berriz, Espainia balio erantsi txikiko jardueren 
hazkundean oinarritutako eredura itzuli da eta, gainera, eredu hori, azken urte 
hauetan, herrialde gehiagotara ere zabaldu da, ELGEren arabera (2019). Testuin-
guru horretan, EAEko lanaren itxurazko produktibitatearen hazkundeak handiak 
izan dira. Gainera, nabarmendu behar da enplegu sorkuntzako prozesuekin ba-
tera gertatu direla.

1. TAULA Hainbat faktorek lanaren itxurazko produktibitatearen hazkundeari egiten dioten 
ekarpena (urteko tasak)

2001-2007 2008-2012 2013-2018

Lanaren produktibitatearen hazkundea (%) EAE 1,16 1,56 1,13

Espainia 0,43 1,70 0,59

Alemania 1,51 0,54 0,78

AEB 2,52 1,67 0,80

Lanaren kalitatearen ekarpena (%) EAE 0,33 0,21 0,16

Espainia 0,30 0,46 0,18

Alemania 0,15 0,35 0,00

AEB 0,24 0,26 0,27

Kapitalaren guztizko ekarpena (%) EAE 0,42 1,92 0,78

Espainia 1,00 2,34 0,30

Alemania 1,00 0,73 0,41

AEB 1,47 1,35 0,61

IKTetako kapitalaren ekarpena (%) EAE 0,22 0,30 0,56

Espainia 0,38 0,41 0,30

Alemania 0,37 0,25 0,21

AEB 0,58 0,54 0,41

IKTetakoa ez den kapitalaren ekarpena (%) EAE 0,20 1,62 0,22

Espainia 0,62 1,93 0,00

Alemania 0,63 0,47 0,20

AEB 0,89 0,81 0,20

Faktoreen guztizko produktibitatearen ekar-
pena (%)

EAE 0,42 –0,57 0,21

Espainia –0,87 –1,08 0,11

Alemania 0,38 –0,55 0,36

AEB 0,83 0,07 –0,07

Iturria: Geuk egina, Eustat, The Conference Board eta Alberdiren datuak abiapuntu hartuta (2015).

Herrialde guztietan handitu direnez langileen hezkuntza mailak, faktore horrek 
ekarpen positiboa egiten dio produktibitatearen hazkundeari. Hala ere, ekar-
pen hori beste faktore batzuena baino txikiagoa da, eta pentsa liteke, EAEko da-
tuek erakusten duten bezala, gero eta txikiagoa izango dela (ikus joeren analisia, 
4.2. atalean).

Nabarmentzekoak 
dira EAEko 
produktibitatearen 
hazkundeak; 
enpleguaren 
hazkundearekin 
batera datoz, 
gainera

Langileen 
hezkuntza mailaren 
hobekuntzak 
produktibitatearen 
hazkundeari egiten 
dion ekarpena 
txikitzen ari da 



22

Euskal autonomia ErkidEgoko lEhiakortasunari buruzko 2019ko txostEna: gaitasunak, panazEa otE?

1. taulatik ondorioztatzen da lanaren itxurazko produktibitatearen hazkundea 
azaltzen duen faktore nagusia kapital fisikoa dela. Kapital fisikoaren barruan, gero 
eta garrantzi handiagoa ematen zaio Informazio eta Komunikazioko Teknologien 
(IKT) kapitalari. Nahiz eta, orokorrean, oraindik IKTetakoa ez den kapitalaren ekar-
pena IKT kapitalarena baino handiagoa den, kontuan hartu behar da IKT kapitala-
ren stocka oraindik txikia dela kapitaleko stock osoaren (IKT kapitala eta IKTekoa 
ez den kapitala) barruan. Aztertzaileek esan ohi zuten ekonomia berritzaileenen, 
esate baterako AEBetakoaren, ezaugarri zela IKT kapitalak produktibitatearen haz-
kundeari egiten zion ekarpen handia. Espainiako eta beste herrialde batzuetako 
ekonomietan, ordea, produktibitatearen hazkundearen oinarria IKTetakoa ez den 
kapital horretan dago. Ildo horretatik, oso positiboa da EAEn, aztergai dugun al-
dian (2013-2018), IKT kapitalak lanaren itxurazko produktibitatearen hazkundeari 
egiten dion ekarpen handia.

Azkenik, faktoreen guztizko produktibitateak krisi garaian (2008-2012) izan duen jai-
tsiera orokorraren ondoren, azken urteetan balio horiek berreskuratu direla aipatu 
behar da. Nolanahi ere, bi ñabardura erantsi behar ditugu. Lehenengo, faktoreen 
guztizko produktibitatearen maila 2001-2007 aldiko mailaren azpitik dago, bai eta 
aurreko mendeko mailen azpitik ere. TCBk (2019) eta ELGEk (2019) aipatzen duten 
bezala, ekonomia helduetan produktibitatearen eta bizitza estandarren hazkun-
deak apalagoak izan ohi dira. Bigarren, berreskuratze ahul horren barruan, asko-
tariko portaerak ikusten dira. Ameriketako Estatu Batuetan, esate baterako, biziki 
kezkatuta daude faktoreen guztizko produktibitatearen emaitza kaskarrekin (azken 
urteetan, balio negatiboak izan ditu). Horren aurrean, nahiz eta krisiaren aurreko 
urteetan lortutako balioen azpitik gelditu, EAEn egoera positiboa da.

Laburbilduz, aipatu beharko genuke nahiz eta EAEn nahiko txikia izan lanaren 
itxurazko produktibitatearen hazkundeari lan faktorearen hobekuntzak egin dion 
ekarpena, kapital fisikoak egiten duen ekarpena, neurri handi batean, IKT kapita-
lean oinarritzen dela. Aldagai horrek berrikuntzaren aurrerapen maila neurtzen 
duela jakinik, EAE egoera onean dagoela esan dezakegu, gainerako ekonomiekin 
alderatuta.

3.2 Lanbideen�analisia

Atal honen helburua da behin eta berriro aipatzen ari garen lau joera handiek EAEko 
enpleguan eta, horren ondorioz, pertsonek garatu beharko dituzten gaitasunetan 
izango duten eragina aztertzea.

3.2.1 Zahartzea

Aldaketa demografikoaren eraginari dagokionez, Europako gainerako herrial-
deetan eta herrialde garatu gehienetan bezala, Eustatek 2031ra arte egin dituen 
proiekzioek erakusten dute herritarrak gero eta urte gehiago biziko direla, lan egi-
teko adinean dagoen biztanleriak behera egingo duela (aktibo izan daitekeen biz-
tanleria) eta, gainera, horren barruan, biztanleria goi adin tarteetan kontzentra-
tuko dela. Hala, aurreikusten da 15 urtetik 64 urtera arteko biztanleria 2018an 
1,39 milioi izatetik (biztanleriaren % 64) 2031n 1,31 milioi izatera (% 60) jaitsiko 
dela. Azken ehuneko hori Eurostatek Alemaniarentzat egin duen proiekzioaren an-
tzekoa da eta Espainiakoa eta EB-28koa baino pixka bat txikiagoa (bietan % 61 es-
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pero da). 3. grafikoaren ezkerreko aldean ikus daitekeen bezala, 2031n 55 urtetik 
gorakoen biztanleria 2018koa baino handiagoa izaten hasiko da. Horrek esan nahi 
du 55 eta 64 urte arteko biztanleria orain lan egiteko adinean dagoen biztanleria-
ren % 22 bada, 2031n % 26 izango dela. Ehuneko hori Espainiarako zenbatetsita-
kotik hurbil dago (% 25), baina Alemaniakoa eta EB-28ko batezbestekoa baino han-
diagoa da (% 22). 15 eta 29 urte arteko biztanleria, Euskal Autonomia Erkidegoan, 
gaur egunekoa baino ugariagoa izango da, eta lan egiteko adinean dagoen biz-
tanleriaren % 21 izatetik % 26 izatera igaroko da (ehuneko hori Alemaniako % 24a 
baino handiagoa izango da, baina Espainian eta EB-28an baino txikiagoa, % 27 in-
guru izango baita lurralde horietan). Hala eta guztiz ere, biztanleriaren piramidea 
estutzeak esan nahi du aktibo izan daitekeen biztanleriara iristen den biztanleria 
gaztea erretiratzeko adineko tarteetara igarotzen den biztanleria baino txikiagoa 
izango dela.

3.�GRAFIKOA Biztanleriaren, jardueraren eta okupazioaren piramidea (2018 eta 2031)
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Iturria: Eustat. Biztanleria proiekzioak. Geuk egina.

3. grafikoak erakusten du 2018an eta 2031n 2016ko jarduera eta okupazio tasak 
aplikatzearen emaitza, sexuaren eta adinaren arabera. Sexuari dagokionez, tasa 
horiek txikiagoak dira emakumeetan gizonezkoetan baino; adinari dagokionez, 
handiagoak dira erdiko adin tarteetan, goiko eta beheko adin tarteetan baino. Au-
rreikuspen horien arabera, biztanleria aktiboa 1,04 milioi izatetik 927.000 izatera 
jaitsiko litzateke (EAEko biztanleria osoaren % 47,7 izatetik % 42,4 izatera) eta biz-
tanleria landuna, berriz, 879.000 izatetik 780.000 izatera (biztanleriaren % 40,3tik 
% 35,7ra). Ehuneko horiek handitzea lortzeko bi baldintza bete behar dira: jar-
duera tasa handitu behar da (lan mundura pertsona gehiago hurbiltzea) eta lan 
egin nahi duenak enplegu bat lortu behar du. Potentzialik handiena pertsona gaz-
teenengan eta adinekoengan ikusten da. Gazteenen kasuan, gazteen langabezia 
tasa murrizten jarraitu behar dugu, baina, aldi berean, jarduera tasa ere handitu 
behar da, eta hori lortzeko, prestakuntza duala bultzatzea da bideetako bat, en-
plegua eta prestakuntza bateratzeko aukera ematen baitu. Goragoko adin tarteen 
jarduera eta okupazio tasak hamar-hamabost urteetan handiagoak izateak eska-
tzen du tarteko adin tartean, 35 eta 50 urteen artean, dauden pertsonen presta-
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adin tarteetan 
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kuntza ere zaintzea. Garrantzitsua da, halaber, emakumeen enplegua sortzeko po-
tentziala kontuan hartzea, emakumeen okupazio tasak gizonenak baino txikiagoak 
baitira oraindik. Horregatik garrantzitsua da prestakuntzako ibilbideak pentsatze-
rakoan profil horiek eta genero eta adin bakoitzak dituen prestakuntza behar be-
reziak kontuan hartzea. 

3.2.2 Automatizazioa

Teknologia berrien eraginari dagokionez, azken urteetan hainbat analisi egin dira 
enpleguen automatizazio arriskua kalkulatzeko. Egiten diren suposizioen ara-
bera, enpleguaren zaurgarritasunaren zenbatespena ere aldatu egiten da. Nola-
nahi ere, hiru ohar egin behar ditugu gai horren inguruan. Lehenengo, aztertzaile 
askok automatizazioak enpleguaren kopuru osoan eragin negatiboa izan deza-
keela aipatzen duten arren, ez dute agerian jartzen automatizazioak zahartzearen 
erronkari erantzuteko egin dezakeen ekarpena, automatizazio prozesuek dauden 
enpleguak betetzeko egon daitekeen beharra konpentsatzen lagundu baitezakete 
(ELGE, 2018; Ekonomia eta Gizarte Kontseilua, 2018). Bigarren, automatizazioak 
lanaren kantitatean ez ezik (hemen aztertuko dugun alderdia) lanaren kalitatean 
ere badu eragina (alderdi hori 2. sekzioan aipatu dugu eta hari lotutako adieraz-
leetako batzuk Diagnostikoari buruzko Txostenean jaso dira): egonkortasuna, sol-
daten desberdintasuna… (ELGE, 2019). Hirugarren, ez da «determinismo teknolo-
gikoan» erori behar eta ez da pentsatu behar «arriskuek» enplegu «galerak» edo 
lanaren kalitatea okertzea ekarriko dutela nahitaez; toki batzuetan eta besteetan 
eraginak ez dira berdinak izaten ari eta horrek agerian uzten du politikak aplika-
tzeko aukera zabala badagoela (prestakuntza ekintzak; neurri fiskalak, horien ar-
tean, roboten erabilerari ezarri nahi zaizkion tasak; lan merkatuaren erreformak; 
industria politikak...) (ELGE, 2019).

Arlo horretan, azterketa berrienetako bat ELGEk (2018) egin du. Gainera, zenba-
tespenak erregioetarako egin ditu, ez nazioetarako. Lan horrek lanbideen auto-
matizazio arriskua kalkulatzen du kontuan hartuta lanaren antolaketaren desber-
dintasunen eraginez, lanbide baten zereginak aldatu egin daitezkeela herrialde 
batetik bestera. Adibidez, herrialde batzuetan ekoizpen kateetan lan egiten du-
ten pertsonek eskuz egiteko zereginak dituzte; beste herrialde batzuetan, berriz, 
lanbide bereko langileek robotak monitorizatzen dituzte edo kalitate kontroleko 
neurriak hartzen. Zalantzarik gabe, lehenengo kasuko herrialdeetako zereginak 
automatizatzeko errazagoak dira. Euskal Autonomia Erkidegorako kalkulatu den 
automatizazio arriskua enpleguaren % 21,5 zen 2016an. Europako 178 erregioen 
zerrendan, 141. tokian egongo litzateke, automatizazio arrisku txikienetik handie-
nerako sailkapenean (alegia, automatizazioak gure herrialdean arrisku handiagoa 
izango du aztergai ditugun Europako gainerako erregio gehienetan baino). Hala 
eta guztiz ere, Espainiako gainerako autonomia erkidegoekin alderatuta, ELGEko 
txostenean hirugarren tokian azaltzen zen EAE. ELGEk Espainiako erregioekiko 
ematen duen EAEren kokapena bat dator Doménech et al.-en (2018) azterketa ba-
tekin. Azterketa horretan adierazten da Euskal Autonomia Erkidegoko lanbideen 
batez besteko automatizazio probabilitatea, 2011-2016 aldian, Espainiako erregio 
guztietan txikienetako bat dela, Madrilen atzetik.

Maila agregatutik lanbide bakoitzeko automatizazio arriskua ikustera igarotzeko, 
4. grafikoan erakusten da enpleguaren banaketa lanbideen arabera (borobilaren 
tamaina), automatizazio arriskua (ardatz horizontala) eta enplegu sorrera/suntsi-
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zabala dago 
prestakuntza 
politikak, 
politika fiskalak, 
lan arlokoak, 
industriakoak… 
aplikatzeko

Automatizazio 
arriskua handiagoa 
da EAEn Europar 
Batasuneko erregio 
gehienetan baino



25

en p L e G u A r e n e t A G A i t A S u n e n b i L A k A e r A eu S k A L Au t o n o m i A er k i d e G o A n

keta 2011-2016an EAEn (ardatz bertikala), ELGEk lanbide bakoitzerako ematen di-
gun arrisku faktorea aplikatuta. Automatizazio arriskurik txikiena duten lanbideak 
grafikoaren ezkerraldean daude (berdez) eta, oro har, kualifikazio maila handia-
goko lanbideak dira. Grafikoaren beste muturrean, automatizazio arrisku han-
diena duten lanbideak daude (gorriz), normalean, kualifikazio mailarik txikiena 
dutenak.

4,�GRAFIKOA Lanbideak, automatizazio arriskuaren eta enplegu sorrera edo suntsiketaren arabera, 2011-2016
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Iturria: Eustat-Biztanleria eta Etxebizitza Estatistika (2016) eta Biztanleria eta Etxebizitza Zentsua (2011) eta ELGE (2018). Geuk egina.

Iraganean, aldaketa teknologikoaren eraginik kaltegarrienak jasaten zituzten en-
pleguak nagusiki kualifikazio txikikoak baziren, mendearen hasieraz geroztik lite-
raturak erakusten digu gauzak aldatzen ari direla eta kualifikazio ertaineko lanbi-
deetan duela automatizazioak eragin negatiborik handiena. Horrela, polarizazio 
bat gertatzen ari da: handitzen ari da, alde batetik, profesional eta teknikari espe-
zializatuen eta kualifikazio handikoen eskaria (oraindik automatizatzeko zailak dira 
enplegu horiek, adimen artifizialaren garapena mugatua delako); eta, beste alde 
batetik, kualifikazio txikikoak izanik ere, errutinazkoak ez diren eta presentzialak di-
ren enpleguen pisua (ELGE, 2011, 2018 eta 2019; EGK, 2018). Hau da, proportzioan, 
kualifikazio handiko eta kualifikazio txikiko enpleguak hazi egin dira eta kualifika-
zio ertainekoak, berriz, gutxitu. Horregatik hitz egiten da «polarizazioaz». Baina ter-
mino horri hainbat egilek, horien artean Green-ek (2016), «asimetriko» kalifikatiboa 
eransten diote, kualifikazio handiko enpleguak kualifikazio txikikoak baino askoz 
ere gehiago hazten direlako, kualifikazio txikikoen artean, errutinazkoetan eragin 
negatiboa baitu automatizazioak.
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Eragin agregatua 2. taulan jaso dugu. Bertan ikus daitekeenez, EAEko enplegua-
ren erdia inguru arrisku ertainekoa da. Emakumeek arrisku txikiko jardueretan 
egiten dute lan, gizonek baino gehiago. Izan ere, hezkuntza eta osasun arloko 
profesionalen artean handiagoa da emakumeen presentzia. 2011-2016 aldian, en-
plegua pixka bat handitu zen, bereziki arrisku handiko lanbideetan. Haietan, % 7,1 
handitu zen. Automatizazio arrisku handiagoko lanpostuen hazkunde hori, gai-
nera, bereziki emakumeen enpleguan gertatu zen. Izan ere, emakumeen enple-
gua arrisku tarte guztietan handitu bazen ere, hazkundea nabarmenagoa izan zen 
arrisku handiko tartean. Arrisku ertaineko enpleguen erorketa handiagoa izan da 
gizonetan, gizonen proportzioa handiago delako eraikuntzako langileen artean.

2. TAULA Lanbideen banaketa arriskuaren eta sexuaren arabera, 2011-2016

Enplegua 2016an (%) 2011-2016ko aldakuntza (%)

Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak

Txikia % 24 % 21 % 28 % 1,7 % 0,2 % 3,0

Ertaina % 47 % 49 % 45 –% 3,4 –% 6,1 % 0,1

Handia % 29 % 30 % 27 % 7,1 % 3,8 % 11,4

Iturria: Eustat. Biztanleria eta Etxebizitza Estatistika (2016) eta Biztanleria eta Etxebizitza Zentsua (2011). Geuk egina.

Automatizazioak enplegua suntsitzeko dakarren arriskua gutxitzeko, alde batetik, 
arrisku ertain eta handiko lanbideen zereginak sofistikatu behar dira eta, beste 
alde batetik, pertsonen artean gaitasunak sortu, zeregin sofistikatuago horiek au-
rrera eramateko. Bestalde, lanbide eta prestakuntza ibilbideak definitu behar dira 
pertsonei laguntzeko automatizazio arrisku handiagoko lanbideetatik arrisku txi-
kiagoko lanbideetara igarotzen. Nolanahi ere, automatizazioaren galtzaileentzat 
konpentsazioko politikak pentsatu beharko lirateke, politika aktiboak (prestakun-
tza eta orientazio pertsonalizatua), lehentasunez, politika pasiboen aurretik (lan-
gabezia sariak). Eta, enpresei dagokienez, World Economic Forum-en (2019) txos-
tenak dioen bezala, gakoa da enpresek lan indarraren plangintza estrategikoa 
egitea, bai barneko baliabideekin eta bai kanpoko eragileen laguntzaz, esate bate-
rako, kluster elkarteen laguntzaz.

3.2.3 Globalizazioa

Azkenik, hirugarren joeraren, globalizazioaren, eragina lurraldera sartzen diren eta 
lurraldetik irteten diren pertsonen fluxua aztertuz landu daiteke, hau da, migrazio 
fluxuen bidez, nahiz eta horiek, aldi berean, demografia joeren barne egon. 

Aldaketa demografikoak eragiten dituen presioak, neurri batean, pertsonak eraka-
rriz arindu daitezke. Diagnostikoko Txostenean migrazio fluxu horien bilakaera no-
lakoa izan den aztertu dugunez, hemen pertsonen prestakuntza maila eta lanbi-
deak aztertuko ditugu, jaiolekuaren arabera. Horrek, neurri batean, EAEk kanpoko 
jendea erakartzeko duen ahalmena eta sortzen diren prestakuntza beharrak era-
kusten ditu. 3. taulan ikus daiteke EAEn bizi diren pertsona landunen % 20 inguru 
beste herrialde batean jaio dela: % 12, Espainiako beste autonomia erkidegoren 
batean; % 2, EB-28 herrialderen batean; eta % 7, munduko gainerako herrialdee-
tan. Gure lurraldetik kanpo jaio diren herritarrak, nagusiki, Euskal Autonomia Erki-
degoen jaio direnak baino kualifikazio txikiagoko lanbideetan ari dira lanean. Aldea 
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handiagoa da atzerrian jaio diren pertsonekiko, baina ikusten da, halaber, Espai-
niako beste autonomia erkidego batzuetan jaio direnekiko, eta bereziki nabarmena 
da EB-28az kanpotik datozenen kasuan. Azken horiek presentzia handiagoa dute 
oinarrizko lanbideetan, lehen sektoreko langile kualifikatuen artean (lanbide horren 
pisua oso txikia bada ere) eta zerbitzu jakin batzuetan: jatetxeak, zerbitzu pertsona-
lak, babesa eta saltzaileak.

3. TAULA EAEko landunak, lanbidearen eta jaiolekuaren arabera, 2016

Landunen kopurua (milakoetan) Lanbide taldeko 
guztizkoarekiko ehunekoa

Toki horretan jaio diren landun 
guztiekiko ehunekoa

EAE

Espai-
niako 

gainera-
ko erki-
degoak

EB-28ko 
gaine-
rako 

herrial-
deak

Mundu-
ko gai-
nerako 
herrial-

deak

EAE

Espai-
niako 
gaine-
rako 

erkide-
goak

EB-28ko 
gaine-
rako 

herrial-
deak

Mundu-
ko gai-
nerako 
herrial-

deak

EAE

Espai-
niako 

gainera-
ko erki-
degoak

EB-28ko 
gaine-
rako 

herrial-
deak

Mundu-
ko gai-
nerako 
herrial-

deak

1. Zuzendariak eta ge-
renteak 17,2 2,5 0,3 0,4 % 84 % 12 % 1 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1

2. Teknikariak eta pro-
fesional zientifiko eta 
intelektualak

144,7 17,2 2,7 3,6 % 86 % 10 % 2 % 2 % 20 % 16 % 15 % 6

3. Teknikariak; laguntza 
profesionalak 96,7 11,3 1,3 2,3 % 87 % 10 % 1 % 2 % 14 % 10 % 7 % 4

4. Kontabilitateko en-
plegatuak, administra-
riak eta beste bulego 
enplegatu batzuk

87,4 10,7 1,0 2,0 % 86 % 11 % 1 % 2 % 12 % 10 % 5 % 3

5. Jatetxe eta antzekoe-
tako langileak, zerbitzu 
pertsonaletakoak, ba-
besekoak eta saltzai-
leak

140,9 24,1 3,2 17,9 % 76 % 13 % 2 % 10 % 20 % 22 % 17 % 28

6. Nekazaritza, abel-
tzaintza, basoak eta 
arrantza sektoreetako 
langile kualifikatuak

4,2 0,6 0,2 0,6 % 74 % 11 % 4 % 11 % 1 % 1 % 1 % 1

7. Artisauak eta manu-
fakturako industrietako 
eta eraikuntzako lan-
gile kualifikatuak (insta-
lazioetako eta makine-
riako operadoreak izan 
ezik)

76,8 14,5 3,0 5,6 % 77 % 15 % 3 % 6 % 11 % 13 % 16 % 9

8. Instalazioetako eta 
makineriako operado-
reak, eta muntatzaileak

55,2 9,5 1,4 2,9 % 80 % 14 % 2 % 4 % 8 % 9 % 7 % 5

9. Oinarrizko lanbideak 91,2 20,1 5,3 27,6 % 63 % 14 % 4 % 19 % 13 % 18 % 29 % 44

GUZTIRA 714,1 110,6 18,4 63,0 % 79 % 12 % 2 % 7 % 100 % 100 % 100 % 100

Iturria: Eustat. Biztanleria eta Etxebizitza Estatistika. Geuk egina.
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5.�GRAFIKOA Landunak, lanbidearen, prestakuntza mailaren eta jaiolekuaren arabera, 2016
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Iturria: Eustat. Biztanleria eta Etxebizitza Estatistika. Geuk egina.

Azterketa horren osagarri, xehetasun handiagoz aztertuko dugu lanbide bakoitzeko 
pertsonen prestakuntza maila, jaiolekua kontuan hartuta. Hain zuzen ere, 5. grafi-
koan egin dugu hori. Grafiko horretan ikus daiteke lanbide guztietan EAEn jaiotako 
herritarrek beste toki batzuetan jaiotakoek baino prestakuntza maila handiagoa 
dutela. Beraz, doikuntza eza handiagoa da kualifikazio txikiagoko lanbideetan. Hori 
ikusirik, gogoeta batzuk egin beharko genituzke etorkizunean erakarri nahi ditugun 
pertsonen inguruan eta gaur egun gure lurraldean dauden pertsonen prestakuntza 
beharren inguruan:

• Etorkizunean, ziur aski beharrezkoa izango da prestakuntza maila handiagoko 
pertsonak erakartzea, kualifikazio handieneko lanbideetako enplegu beharrei 
erantzuteko (ikus Bizkaia Talent eta Ikerbasqueri buruzko laukiak). Hala ere, eta 
egia bada —txostenaren beste atal batean adierazten den bezala— EAEn gehie-
gizko kualifikazioaren arazoa dugula, talentua erakartzeko politika horrek oso 
zehatza izan beharko luke eta, hezkuntza mailaz gainera, nazioartekotzea eta 
hurbilketen aniztasuna plus bat den esparruetarako bakarrik erabili, literaturari 
jarraituz. Horixe adierazi zen, esate baterako, Lehiakortasunari buruzko 2011ko 
Txostenean, enpresetako zuzendaritza taldeei, unibertsitateetako irakasleei, zen-
tro teknologikoetako ikertzaileei eta abarrei zegokienez.

• Bestalde, prozesu egokien bidez, kualifikazio txikieneko lanbideetan ari diren 
prestakuntza handieneko pertsonak errazago igaro ahal izango dira kualifikazio 
handiagoko lanbideetara eta, gainera, beren lanbidean bertan zeregin konple-
xuagoak egin ahal izango dituzte, horrela, lanbide horiek guztiz automatizatzeko 
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arriskua gutxituz. Alegia, kualifikazio txikieneko lanbideetan teknologia berriak 
txertatzea lagungarri izan daiteke errutinazko prozesuak gutxitzeko, baina ho-
rrek ez luke eragin behar lanpostuak suntsitzea, gaur egun zeregin horietan ari-
tzen diren pertsonak (edo etorkizunean arituko direnak) teknologia horiek erabil-
tzeko gai baldin badira.

• Beste toki batzuetatik datozen pertsonek, batzuetan, beste modu bateko presta-
kuntza prozesuak behar dituzte, beren titulazioak eta gaitasunak ekoizpen ehunak 
eskatzen dituenetara egokitzeko.

• Horretaz gainera, eta sexuen araberako desagregazioa grafikoan jaso ez ba-
dugu ere, aipatzekoa da oinarrizko lanbideetan izan ezik, eta jaiolekua edo-
zein izanik ere, emakumeen prestakuntza maila gizonezkoena baino handia-
goa dela. Horren arrazoia izan daiteke emakumeek presentzia handiagoa izatea 
kualifikazio eta hezkuntza eskakizun handiagoak dituzten sektoreetan, baina 
izan daiteke, halaber, alborapen baten ondorio, gerta baitaiteke kualifikazio 
oneneko emakumeek bakarrik lortu ahal izatea kualifikazio txikiagoko gizonek 
dituzten lanpostuak.

1. LAUKIA Bizkaia Talent, unibertsitate profileko talentua  
erakartzeko ekimena

Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia Sustatzeko Sailaren ekimenez, Bizkaia Talent irabazi as-
morik gabeko elkartea 2005ean sortu zen, Bilbo, Bizkaia eta, oro har, Euskal Autonomia Erki-
degora kualifikazio handiko pertsonak erakarri, lotu eta eusteko beharrezko baldintzak bul-
tzatzeko eta laguntzeko. Gaur egun, ekimena hiru lurralde historikoetara hedatu da. Gipuzkoa 
Talent, esate baterako, Bizkaia Talentek kudeatzen du; autonomia erkidegoaren barruan, poli-
tikak artikulatzeko moduaren adibide da.

Bizkaia Talentek unibertsitateko tituludunak hartzen ditu kualifikazio handiko pertsonatzat. 
Pertsona horiek erakarri eta eutsi nahi ditu eta helburu hori lortzeko, hainbat lan ildo gara-
tu dira: nazioarteko sareen bidez (Be Basque Talent Network edo Basque Talent Map, adibi-
dez) talentua erakartzea, hona etorriko diren profesional horiei gizarte eta kultur integraziora-
ko zerbitzuak ere eskainiz; lan ibilbideen garapenari laguntzea (Talentia, Career Development 
Center edo Kids and Skills); edo enpresei zerbitzuak eskaintzea, enplegu eskaintzak presta-
tzeko eta horrela, enpresaren balio proposamena indartuko duten profesionalak erakartzeko 
(Headhunting Support Service). 

Bizkaia Talentek onlineko plataformak eta tresnak erabiltzen ditu lanerako. Hain zuzen ere, ho-
rixe da bere indarguneetako bat. Erakundearen kultura parte hartzaile eta berritzailearen emai-
tza dira. Bizkaia Talenten jardueraren beste bereizgarri bat eskatzaileei zein talentua eskaintzen 
dutenei ematen dien zerbitzu pertsonalizatua da. Zerbitzu pertsonalizatu hori eskaintzeko, 
eragile publiko eta pribatu askorekin aritzen da elkarlanean. 

Elkartearen erronka nagusietako bat da enpresa kultura eta kontzientzia handiagoa sortzea, 
Europan talentua erakartzen eta eusten laguntzeko. Ildo horretatik, garrantzi handikoak dira 
lan harremanen ereduak eta enpresaren tamaina. Esparru horretan aurrera egiteko beste bide 
bat kualifikazio txikieneko profilei begiratzea da, baina horrek talentua erakartzeko politika 
egokitzea eskatuko luke.
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2.�LAUKIA Ikerbasque, profil zientifikodun talentua erakartzeko ekimena

Dagoeneko hamarkada bat baino gehiago igaro da Eusko Jaurlaritzak Ikerbasque Funda-
zioa sortzea erabaki zuenetik, Euskadin ikerketa zientifikoari bultzada handiagoa emate-
ko. Apustua talentu zientifikoan, ikertzaileetan inbertitzea zen, uste baitzen giza kapita-
lean egindako inbertsio horrek euskal zientzian eragin biderkatzailea abiaraziko zuela.

Urte hauetan guztietan zehar, krisiko urte gogorrenak barne, Ikerbasque Fundazioak ta-
lentu zientifikoa erakartzeko eta hartzeko deialdiak egin ditu. Fundazioak, gaur egun, 240 
ikertzaile baino gehiago ditu, Euskadiko 23 erakundetan banatuta. Ikertzaile horien ar-
tean, batzuk nazioartean punta-puntakoak dira; beste batzuk, berriz, beren ikerketa arloko 
promesa gazteak. Batera hartuta, ikertzaile horiek urtean 1.100 artikulu zientifiko baino 
gehiago argitaratzen dituzte. Hamarkada honetan, Euskadin ikerketa proiektuak egiteko 
175 milioi euroko itzulkin ekonomikoa lortu da; alegia, Ikerbasquen inbertitutako euro 
bakoitzeko, 2 euroko itzulkina lortu da. Arrakasta hiru elementu gakotan oinarritu da:

—  Kudeaketa independentea: European Research Council erakundearen ereduari jarraituz, in-
dependentzia horrek ahalbidetu du bikaintasuneko eredu bat erabiltzea bai antolaketaren 
kudeaketan eta bai ikertzaileak hautatu eta kontratatzeko prozesuetan, prozesu horiek soi-
lik bikaintasun zientifikoko irizpideen arabera kudeatzen baitira.

—  Trinkotasuna: Ikerbasquek lortu du programak eta erkidego zientifikoarekiko konpromi-
soak denboran irautea eta hobetzea. Hala, gure zientziaren garapenerako ardatza pertsonen 
aldeko apustua dela berretsi du.

—  Sarearen elkarlana: Ikerbasquek Euskadiko 23 unibertsitate eta ikerketa zentrorekin elkar-
lanean eramaten du aurrera bere jarduera. Espainiako edo Europako beste ingurune batzue-
tan eredu hori errepikatzea, ordea, ez da erraza, eskalaren eraginez.

Talentu zientifikoa erakartzeko, Ikerbasquek Bizkaia Talenten lankidetza estua izan du, 
azken horrentzat, hasiera-hasieratik, helburuetako bat izan baita hori. 

3.2.4 Klima aldaketa

Gaur egungo zientzialariek aho batez diote (IPPC-Klima Aldaketari buruzko Gober-
nuarteko Adituen Taldea, 2018) berotze globala, gizakion jardueraren eraginez, 2030 
eta 2052 urteen arteko uneren batean 1,5  ºC-ra iristeko probabilitatea oso handia 
dela, gaur egungo joerek horrela jarraitzen badute. Planetaren gainazalaren batez 
besteko tenperaturaren gorakada honek muturreko gorabehera klimatiko eta me-
teorologikoen intentsitatea eta maiztasuna handituko ditu eta eragina esanguratsua 
izango da bai ekonomian eta bai giza eta natur sistemetan.

IPCCren arabera (2018), 1,5 ºC-ko tenperatura igoerak saihesteko berotegi efektuko 
gasen igorpenak arintzeko neurriak hartzeak sinergiak ditu Nazio Batuen Erakundea-
ren Garapen Iraunkorreko Helburuekin, esate baterako, osasuna, energia garbia, hi-
riak eta erkidegoak, ekoizpen eta kontsumo arduratsua, edo ozeanoak. Baina arris-
kuak sortuko ditu beste arlo batzuetan, horien artean, pobrezia, gosea edo uraren 
eta energiaren eskuragarritasuna. Orokorrean, klima aldaketaren guztizko eragina 
egokitze neurri motaren eta irismenaren eta ezartze erritmoaren araberakoa izango 
da, beste faktore batzuen artean.
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Klima aldaketak dakartzan arriskuek eskatzen dute energia sistemak egokitzea, sis-
tema iraunkor bihurtzeko, ekonomiaren, energia/ingurumenaren eta gizartearen 
ikuspegitik. Aldaketa prozesu horrek, energia trantsizio izenaz ere ezaguna denak, 
energiaren balio kate osoan zehar ekitea eskatzen du (erauzketa eta ekoizpena, ga-
rraioa, eraldaketa, banaketa eta kontsumoa), berotegi efektuko gasen igorpenak 
gutxitzeko eta energia efizientzia handitzeko (besteak beste, energia gutxiago kon-
tsumituz eta ekoitzitako energia hobeto erabiliz). Energia sistemaren egokitzapen 
horrek balioa eta aberastasuna sortzeko aukerak ekarriko ditu, baina kostuak ere 
sortuko ditu, modu desberdinean banatuko direnak ekonomiako sektore desberdi-
nen artean.

Energia trantsizioak EAEn sortuko dituen aukerak, enplegu sorrerari eta BPGri 
begiratuta, nagusiki energia sektoreari, mugikortasunari eta garraioari lotuta 
egongo dira.

Bereziki, hazkunde eta garapen aukerak egongo dira EAEk, historikoki, kokapen 
ona izan duen balio kateetan (horien artean, elektrizitate sareak, potentziako 
elektronika, energia berriztagarriak, bereziki eguzki energia eta energia eolikoa 
— lurrekoa eta itsasokoa, finkoa eta flotatzailea—, automobilgintzako osagaiak, 
etab.) eta hazkunde potentzial handia dutenean (besteak beste, energia elektri-
koaren biltegiratzea). EAEko BPGri ekarpen handia egiten dioten beste balio kate 
batzuetan, petrolioaren sektorean eta gas naturalarenean, adibidez, aukera ho-
biak ere aztertu ahal izango dira, energia trantsizioaren prozesuan zehar. Azke-
nik, energia efizientziaren sektoreak, adierarik zabalenean (adibidez, eraikinen 
ekipamenduetako aldaketak eta industrian energia kontsumoaren prozesuen ho-
bekuntza), «ekonomia zirkularra» deitutakoa ere tartean dela, aukerak sor ditzake 
EAEn.

Mugikortasunaren eta garraioaren sektoreak aldaketa handiak bizi ditu eta hu-
rrengo hamarkadetan mugikortasun elektrikoak garapen esanguratsua izatea es-
pero da. Sektore horretan, EAE ongi kokatuta dago automobilgintzako industriek 
eta trenen eraikuntzakoek aurrera eramaten dituzten jarduerak egokitzeko. Be-
reziki nabarmentzekoa da ibilgailuetarako osagaien fabrikazioan eta integrazioan 
eta trenen fabrikazioan ikusten den kokapen ona, mugikortasun elektrikoak eka-
rriko dituen eskari berriei erantzun ahal izateko.

Bai energian eta bai mugikortasunean, EAEk oso kokapen ona du gaur egungo 
produktuetan sentsore eta kontrol gailu aurreratuak eta beste garapen batzuk 
integratuko dituzten produktuak eta zerbitzuak garatzeko (adibidez, instalazioen 
eta/edo aktiboen kontrola, jarraipena eta eragiketak egiteko aplikazioak). Digita-
lizazioaren, datuen tratamendu eta analisiaren eta energia industria tradizionala-
ren arteko elkargunea enplegua sortzeko aukera iturri bat izan daiteke.

Berrikuntzan eta garapenean aurrera egiten jarraitzeko eta kapital fisikoa (energia, 
garraio eta ikerketa azpiegiturak) eta giza kapitala egokitzeko gaitasunak baldin-
tzatuko du, neurri handi batean, energia trantsizioak ekarriko dituen aukera horiei 
guztiei dagokien balioa ematea. Epe ertain eta luzera, kezka sortzen du eskatuko 
diren gaitasunen garapenaren bilakaerak: ez horrenbeste arlo horietako presta-
kuntza eskaintzarengatik (poliki-poliki egokitzen ari da), baizik eta, itxuraz, diziplina 
tekniko gakoetako gaikuntzan interes eskasa ikusten delako energia trantsizioak 
ekarriko dituen aukerak aprobetxatzeko, horien artean, ingeniaritza elektrikoa, in-
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formatikako ingeniaritza eta telekomunikazioetakoa, matematika, estatistika eta 
datu analisia, programazio aurreratua edo materialen fisika eta kimika.10

3.3 �Enplegu�joerak�eta�joera�horiek�prestakuntza�behar�
bihurtzea

Atal honen helburua da lanbide heziketako eta unibertsitateko ikasketak bukatzen 
dituztenen eskaintzaren eta etorkizunerako aurreikusten diren enplegu aukeren ar-
teko doikuntza maila aztertzea. Horretarako, lehenengo, Futurelan ereduak aurrei-
kusten dituen aukerak aurkeztuko ditugu. Eredu hori Ekonomiaren Aurreikuspene-
rako Zentroak (Cepredek) eraiki du, Lanbiderentzat. Eta, bigarren, enplegu aukeren 
aurreikuspen horiek eskatzen diren lanbide heziketako eta unibertsitateko tituludu-
netara itzuli dira eta kopuru horiek gaur egun ateratzen ari diren tituludunen kopu-
ruarekin alderatuko dira. Horrela jakingo dugu gaur egungo eskaintza etorkizune-
rako aurreikusten diren beharretara egokitzen den ala ez.

3.3.1 Enplegu eta enplegu aukeren aurreikuspenak sektoreen arabera

4. taulan EAEko enpleguaren bilakaera aztertzen da, sektoreen arabera, 2017 
eta 2013rako (datu errealak) eta 2018 eta 2030erako (zenbatespenak), Ceprede-
ren arabera. Ikuspegi alderatua edukitzeko, 5. taulan jasotzen dira, EAEko sek-
tore handietako enpleguaren banaketaz eta aldakuntzaz gainera (Cepredek ema-
nak), Espainiakoak (Cepredek emanak eta Eurostat/Cedefopetik ateratakoak) eta 
EB-28koak (Eurostat/Cedefopek emanak). Espainiarako bi zenbatespen ditugu-
nez, bata EAErako erabilitako metodologiaren antzekoarekin egina eta bestea oso 
bestelako metodologia batekin egina, aukera dugu zenbatespen horietan gerta 
daitezkeen desbideratzeak ikusteko, eta, horrela, Cedefopek EAErako ematen di-
tuen datuen alderagarritasuna hobeto balioesteko.

Esate baterako, Cepredek aurreikusten du 2018 eta 2030 urteen artean Espai-
niako manufaktura enplegua ia ez dela haziko (% 0,3ko hazkundea aurreikusten 
du); Cedefopek, ordea, hazkunde nahiko handia aurreikusten du urte horietarako 
(% 11,5ekoa). Aitzitik, Cepredek kalkulatzen du Espainian hazkunde handia izango du-
tela enpresa zerbitzuetako eta merkataritzakoak ez diren zerbitzuetako enpleguek 
(%  21ekoa eta % 18koa, hurrenez hurren); Cedefopek, berriz, aurreikuspen apala-
goak egiten ditu (% 14 eta –% 5, hurrenez hurren). Cepredren EAErako aurreikuspen 
eredua erakunde horrek Espainia osorako prestatu duen ereduan oinarritzen denez, 
pentsa dezakegu Cedefop ereduak EAErako egiten dituen aurreikuspenak ez lirate-
keela hain negatiboak izango manufakturako enpleguari dagokionez (Ceprederen 
arabera, % 14 jaitsiko da enplegua sektore horretan) eta, aitzitik, aurreikuspenak ez 
liratekeela hain positiboak izango enpresa zerbitzuei eta merkataritzakoak ez diren 
zerbitzuei dagokienez (Ceprederen arabera, EAEn % 22 eta % 8 handitu da sektore 
horretako enplegua, hurrenez hurren). Nolanahi ere, iritzi horietan oinarrituta soilik 
ezin dugu datu iturri zabal bat koherentziaz eta zorroztasunez barneratzen duen au-
rreikuspen eredu bat zuzendu. Eta gaur egun dagoen eredu bakarra berraztertzeko 
eta egokitzeko erabakia hartzen ez den artean, gure doikuntza ariketa eredu horrek 
eskaintzen dituen aurreikuspenetan oinarrituko da.

10 Iturria: Orkestra EAEko ekonomiaren energia trantsiziorako aukeren inguruan prestatzen ari den lana.
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4. TAULA EAEko enplegu erreala eta zenbatetsia, sektoreen arabera, Futurelanen oinarrituta

Kopurua Guztizkoaren % Portzentajezko�
aldakuntza

2007 2013 2018 2030 2007 2013 2018 2030 2007-13 2013-18 2018-30

Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza 14.655 12.687 11.566 6.149 1,5 1,4 1,2 0,6 –13,4 –8,8 –46,8

Erauzketa industriak 822 468 399 380 0,1 0,1 0,0 0,0 –43,1 –14,8 –4,6

Elikagaiak eta edariak 16.083 14.375 14.426 13.010 1,6 1,6 1,5 1,3 –10,6 0,4 –9,8

Oihalgintza, jantzigintza, larrua eta 
oinetakoak

3.890 2.419 2.067 1.451 0,4 0,3 0,2 0,1 –37,8 –14,6 –29,8

Zura, papera eta arte grafikoak 17.960 11.899 11.091 10.022 1,8 1,4 1,2 1,0 –33,7 –6,8 –9,6

Kokea eta petrolio fintzea 859 970 800 301 0,1 0,1 0,1 0,0 12,9 –17,5 –62,4

Kimika eta farmazia 6.166 4.596 4.866 4.556 0,6 0,5 0,5 0,4 –25,5 5,9 –6,4

Kautxua, plastikoa eta metalezkoak ez 
diren beste batzuk

26.516 18.694 18.241 15.360 2,7 2,1 1,9 1,5 –29,5 –2,4 –15,8

Metalurgia eta metalezko produktuak 94.402 66.136 67.939 52.955 9,5 7,5 7,2 5,2 –29,9 2,7 –22,1

Informatikako eta elektronikako pro-
duktuak

6.558 5.941 6.568 5.859 0,7 0,7 0,7 0,6 –9,4 10,5 –10,8

Material eta ekipo elektrikoa 14.534 10.273 9.037 8.062 1,5 1,2 1,0 0,8 –29,3 –12,0 –10,8

Makineria eta ekipoa 23.591 20.078 22.341 20.697 2,4 2,3 2,4 2,0 –14,9 11,3 –7,4

Garraio materiala 17.506 16.558 18.654 18.003 1,8 1,9 2,0 1,8 –5,4 12,7 –3,5

Altzariak eta bestelako manufakturak 17.615 12.721 14.096 12.597 1,8 1,4 1,5 1,2 –27,8 10,8 –10,6

Energia elektrikoa, gasa eta lurruna 2.335 2.276 2.138 2.039 0,2 0,3 0,2 0,2 –2,5 –6,1 –4,6

Uraren hornidura eta saneamendua 5.373 5.666 5.830 5.562 0,5 0,6 0,6 0,5 5,5 2,9 –4,6

Eraikuntza 100.582 56.716 57.759 56.539 10,1 6,5 6,1 5,5 –43,6 1,8 –2,1

Merkataritza: ibilgailuen konponketa 139.247 124.741 131.256 147.051 14,0 14,2 14,0 14,4 –10,4 5,2 12,0

Garraioa eta biltegiratzea 46.098 39.756 45.593 63.619 4,6 4,5 4,9 6,2 –13,8 14,7 39,5

Ostalaritza 48.403 50.407 57.265 67.212 4,9 5,7 6,1 6,6 4,1 13,6 17,4

Edizioa, irudia, irratia eta telebista 7.146 5.547 5.572 6.706 0,7 0,6 0,6 0,7 –22,4 0,4 20,4

Telekomunikazioak 3.052 2.717 2.291 2.757 0,3 0,3 0,2 0,3 –11,0 –15,7 20,4

Informatika 13.469 12.098 13.384 16.110 1,4 1,4 1,4 1,6 –10,2 10,6 20,4

Finantza jarduerak eta aseguruak 20.981 18.227 17.414 23.542 2,1 2,1 1,9 2,3 –13,1 –4,5 35,2

Higiezinen jarduerak 6.820 5.281 5.507 7.369 0,7 0,6 0,6 0,7 –22,6 4,3 33,8

Aholkularitzak eta jarduera teknikoak 38.531 38.896 42.954 51.703 3,9 4,4 4,6 5,1 0,9 10,4 20,4

Ikerketa eta garapena 5.097 6.762 7.603 9.152 0,5 0,8 0,8 0,9 32,7 12,4 20,4

Beste jarduera profesional batzuk 11.259 10.400 12.191 14.674 1,1 1,2 1,3 1,4 –7,6 17,2 20,4

Zerbitzu osagarriak 57.982 54.232 61.307 73.793 5,8 6,2 6,5 7,2 –6,5 13,0 20,4

Administrazio publikoa eta defentsa 53.193 56.179 57.152 62.159 5,3 6,4 6,1 6,1 5,6 1,7 8,8

Hezkuntza 55.795 62.736 68.916 74.953 5,6 7,1 7,3 7,4 12,4 9,9 8,8

Osasun arloko jarduerak 39.546 42.999 47.466 51.625 4,0 4,9 5,0 5,1 8,7 10,4 8,8

Gizarte zerbitzuetako jarduerak 22.646 23.507 26.649 28.983 2,3 2,7 2,8 2,8 3,8 13,4 8,8

Aisiazko eta kultur jarduerak 11.446 12.332 13.902 16.733 1,1 1,4 1,5 1,6 7,7 12,7 20,4

Bestelako zerbitzuak 21.833 21.667 23.935 28.810 2,2 2,5 2,5 2,8 –0,8 10,5 20,4

Etxeetako jarduerak 24.280 28.143 31.801 38.278 2,4 3,2 3,4 3,8 15,9 13,0 20,4

Sektoreak guztira 996.271 879.100 939.975 1.018.771 100,0 100,0 100,0 100,0 –11,8 6,9 8,4

Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza 14.655 12.687 11.566 6.149 1,5 1,4 1,2 0,6 –13,4 –8,8 –46,8

Manufakturak 245.680 184.660 190.126 162.873 24,7 21,0 20,2 16,0 –24,8 3,0 –14,3

Erauzketa eta energia 8.530 8.410 8.367 7.981 0,9 1,0 0,9 0,8 –1,4 –0,5 –4,6

Eraikuntza 100.582 56.716 57.759 56.539 10,1 6,5 6,1 5,5 –43,6 1,8 –2,1

Banaketa, garraioa eta ostalaritza 233.748 214.904 234.114 277.881 23,5 24,4 24,9 27,3 –8,1 8,9 18,7

Enpresentzako zerbitzuak 221.896 216.302 237.860 289.627 22,3 24,6 25,3 28,4 –2,5 10,0 21,8

Merkataritzakoak ez diren zerbitzuak 171.180 185.421 200.183 217.720 17,2 21,1 21,3 21,4 8,3 8,0 8,8

Iturria: Lanbide, Futurelan.
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5. TAULA EAEko, Espainiako eta EB-28ko enplegua, erreala eta zenbatetsia, sektore handien arabera

Guztizko enpleguaren % Portzentajezko�
aldakuntza tasa

Urteko aldakuntza tasa 
metatua

2007 2013 2018 2030 2007-13 2013-18 2018-30 2007-13 2013-18 2018-30

EAE 
(Ceprede/
Futurelan)

Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza 1,5 1,4 1,2 0,6 –13,4 –8,8 –46,8 –2,4 –1,8 –5,1

Manufakturak 24,7 21,0 20,2 16,0 –24,8 3,0 –14,3 –4,6 0,6 –1,3

Erauzketa eta energia 0,9 1,0 0,9 0,8 –1,4 –0,5 –4,6 –0,2 –0,1 –0,4

Eraikuntza 10,1 6,5 6,1 5,5 –43,6 1,8 –2,1 –9,1 0,4 –0,2

Banaketa, garraioa eta ostalaritza 23,5 24,4 24,9 27,3 –8,1 8,9 18,7 –1,4 1,7 1,4

Enpresentzako zerbitzuak 22,3 24,6 25,3 28,4 –2,5 10,0 21,8 –0,4 1,9 1,7

Merkataritzakoak ez diren zerbitzuak 17,2 21,1 21,3 21,4 8,3 8,0 8,8 1,3 1,5 0,7

Sektoreak guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 –11,8 6,9 8,4 –2,1 1,3 0,7

Espainia 
(Ceprede)

Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza 4,1 4,2 4,0 2,4 –14,8 7,4 –31,9 –2,6 1,4 –3,2

Manufakturak 14,4 12,6 12,4 10,9 –28,2 11,4 0,3 –5,4 2,2 0,0

Erauzketa eta energia 0,8 0,8 0,7 0,8 –8,1 0,3 17,9 –1,4 0,1 1,4

Eraikuntza 13,4 5,9 6,4 6,4 –64,0 23,0 13,9 –15,6 4,2 1,1

Banaketa, garraioa eta ostalaritza 28,1 29,8 29,7 30,3 –13,4 13,3 15,8 –2,4 2,5 1,2

Enpresentzako zerbitzuak 21,2 24,2 24,9 26,5 –6,4 16,6 21,0 –1,1 3,1 1,6

Merkataritzakoak ez diren zerbitzuak 18,1 22,5 21,9 22,7 1,6 10,4 18,0 0,3 2,0 1,4

Sektoreak guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 –18,1 13,4 13,7 –3,3 2,5 1,1

Espainia 
(Cedefop)

Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza 4,0 4,1 3,8 2,2 –14,6 4,8 –14,0 –2,6 0,9 –1,2

Manufakturak 13,1 11,0 10,9 10,9 –29,4 10,9 11,5 –5,6 2,1 0,9

Erauzketa eta energia 1,1 1,3 1,2 1,2 –0,4 1,7 6,8 –0,1 0,3 0,6

Eraikuntza 12,8 5,6 6,1 5,5 –63,1 20,8 13,2 –15,3 3,9 1,0

Banaketa, garraioa eta ostalaritza 28,5 29,8 30,1 34,5 –12,2 12,8 24,2 –2,1 2,4 1,8

Enpresentzako zerbitzuak 23,0 26,3 26,4 28,2 –3,9 12,1 14,0 –0,7 2,3 1,1

Merkataritzakoak ez diren zerbitzuak 17,5 21,9 21,4 17,4 4,7 9,1 –4,8 0,8 1,8 –0,4

Sektoreak guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 –16,1 11,6 12,1 –2,9 2,2 1,0

EB-28 
(Cedefop)

Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza 5,5 5,0 4,3 3,6 –10,8 –10,0 –10,4 –1,9 –2,1 –0,9

Manufakturak 15,4 14,0 13,9 12,6 –11,2 5,6 –1,3 –2,0 1,1 –0,1

Erauzketa eta energia 1,6 1,6 1,5 1,5 0,7 –0,5 –1,1 0,1 –0,1 –0,1

Eraikuntza 7,7 6,4 6,4 6,2 –17,7 5,9 4,4 –3,2 1,2 0,4

Banaketa, garraioa eta ostalaritza 24,4 24,5 24,7 25,4 –1,3 7,4 6,9 –0,2 1,4 0,6

Enpresentzako zerbitzuak 23,1 24,8 25,7 27,8 4,9 10,6 12,9 0,8 2,0 1,0

Merkataritzakoak ez diren zerbitzuak 22,3 23,7 23,5 22,9 4,2 5,9 2,4 0,7 1,2 0,2

Sektoreak guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 –1,9 6,5 5,3 –0,3 1,3 0,4

Iturria: Lanbide, Futurelan; Eurostat, kontu ekonomikoak; Ceprede; Cedefop, Skill forecast.

4. taula eta 5. taula elkarrekin irakurriz, honakoa ondoriozta dezakegu:

• 2007 eta 2013 urteen artean, euskal ekonomiak % 12ko enplegu galera izan zuen; 
2013 eta 2018 urteen artean, enplegua berreskuratu zen eta % 7 handitu; eta au-
rreikuspenek iragartzen digute 2018tik aurrera hazten jarraituko duela, baina 
erritmo txikiagoan (guztira % 8,4 2018 eta 2030 urteen artean). Hala, 2030ean Eus-
kal Autonomia Erkidegoan milioi bat lanpostu inguru egongo dira. Espainiarekin al-
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deratuta, EAEn 2007-2013 aldiko enplegu galerak txikiagoak izan ziren, baita aldi 
horren ondorengo hazkundeak ere. Eta EB-28arekin alderatuz, 2007 eta 2013 ur-
teen artean EAEko enplegu galera askoz ere handiagoa izan zen; 2013-18 aldian, 
hazkundea nahiko antzekoa izan da; eta 2030era arteko hazkunde aurreikuspenak 
hobeak dira EAEn.

• Sektore handiei dagokienez, 2007 eta 2013 urteen artean, enplegu galerarik 
handienak, hiru lurraldeetan, Eraikuntzan, Manufakturan, eta Nekazaritza eta 
arrantzan ikusten dira, baina ez intentsitate berarekin. 2013-18ko susperral-
dian, ia sektore handi guztietan handitu zen enplegua (Nekazaritza eta arran-
tzan izan ezik), bereziki zerbitzuetan. Eta 2018-2030erako aurreikuspenek era-
kusten dute, hiru lurraldeetan, Nekazaritza eta arrantza sektoreak enplegu 
galera handia izango duela, eta merkataritza zerbitzuetan, berriz, enplegu asko 
sortuko dela. Hala eta guztiz ere, lurralde batzuetatik besteetarako zenbatespe-
nak dezente aldatzen dira sektore handi batzuetan. Manufakturak hartzen ba-
ditugu, adibidez, EAEn enplegu galera % 14koa izatea aurreikusten da; EB-28an, 
galera hori txikiagoa izango litzateke, % 1,3koa; eta Espainian, manufakturako 
enplegua % 0,3 handituko litzateke Ceprederen arabera eta % 11,5, Cedefopen 
arabera. Bestalde, Enpresa zerbitzuetan hazkunderik handiena EAEn aurreikus-
ten da (% 22) eta txikiagoa, berriz, EB-28an (% 13). Eraikuntzan eta Merkatari-
tzakoak ez diren zerbitzuetan, hiru lurraldeetarako aurreikuspenak nahiko des-
berdinak dira.

• Enpleguak 2030ean izango duen sektore egiturari begiratuta, azpimarratze-
koa da EAEn manufakturako enplegua enplegu osoaren % 16 besterik ez dela 
izango, gaur egungo % 20a baino gutxiago, nabarmen. Hala ere, ehuneko hori 
EB-28koa (% 12,6) edo Espainiakoa (% 11) baino handiagoa izango da. EAEko 
manufakturako enplegua jaisten bada ere, handitu egingo da Enpresa zerbi-
tzuen sektoreko enplegua. Hain zuzen ere, sektore hori EAEko garrantzitsuena 
bihurtuko da, eta Espainian eta EB-28an baino ehuneko handiagoa izango du, 
enpleguari begiratuta. Oro har, agerikoa da enplegua tertziarizazio bidean da-
goela hiru lurraldeetan, hiruretan enpleguaren hiru laurden baino gehiago zer-
bitzuen sektorean egongo baita.

• Sektoreen desagregazio mailan behera egiten badugu eta muturreko portzenta-
jezko aldaketekin batera sektorearen tamaina erlatiboa ere kontuan hartzen ba-
dugu, enpleguaren pisuaren galera handiak espero dira Manufakturako sektore 
batzuetan: Metalurgia eta metalezko produktuetan, Material eta ekipo elektrikoan, 
Produktu informatiko eta elektronikoetan, eta Kautxua, plastikoa eta metalezkoak 
ez diren beste batzuetan. Enpleguaren beherakada txikiagoa izango da Garraio 
materialean eta Makineria eta ekipoan. Zerbitzuei dagokienez, hazkunderik han-
dienak Garraioan eta biltegiratzean espero dira, eta txikiagoak, berriz, merkatari-
tzakoak ez diren zerbitzuetan.

Etorkizuneko enplegu aukeren iturriak bi dira: enpleguaren aldakuntza garbiak («he-
dapen bidezko aukerak» izena hartuko dutenak) eta ordezkapen beharrak, gaur 
egungo langileek jarduera uztean sortzen direnak (erretiroa hartzen dutelako, ezinta-
sunen bat dutelako…). 6. taulan, Futurelanek 2018-2030erako egindako zenbatespe-
nak jasotzen dira.

Futurelanek 
aurreikusten 
du enpleguaren 
bilakaera 
negatiboa izango 
dela Nekazaritza 
eta arrantzan eta 
Manufakturetan, 
eta positiboa, 
berriz, Zerbitzuetan
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6. TAULA EAEko enplegu aukerak 2019-2030erako enpleguaren aldakuntza garbiaren eta ordezkapenaren eraginez

Enpleguak Ehunekoak

Enpleguaren 
hedapena Ordezkapena

Enplegu 
aukerak 
guztira

Enplegu 
aukeren ur-
teko batez-
bestekoa

Enplegu 
aukeren 

guztizkoa-
rekiko

Ordezkape-
na 2018ko 
enplegua-

rekiko

Ordezkape-
na enplegu 

aukeren 
guztizkoa-

rekiko

Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza –5.417 2.136 –3.280 –273 –0,6 18,5 —

Manufakturak –27.253 68.832 41.578 3.465 7,9 36,2 165,5

Erauzketa eta energia –385 3.464 3.079 257 0,6 41,4 112,5

Eraikuntza –1.220 24.555 23.335 1.945 4,4 42,5 105,2

Banaketa, garraioa eta ostalaritza 43.768 111.782 155.550 12.962 29,5 47,7 71,9

Enpresentzako zerbitzuak 51.767 121.428 173.195 14.433 32,8 51,1 70,1

Merkataritzakoak ez diren zerbitzuak 17.537 116.637 134.174 11.181 25,4 58,3 86,9

Sektoreak guztira 78.796 448.834 527.630 43.969 100,0 47,7 85,1

Iturria: Lanbide, Futurelan.

Taula horretan jasotzen diren datuetatik azpimarragarrienak hauek dira:

• 2018an EAEn zegoen enpleguaren ia % 50 ordezkatu egin beharko da 2018-2030 
aldian. Cedefopek Espainiarako eta EB-28rako zenbatesten dituen tasak oraindik 
handiagoak dira: % 54 eta % 52, hurrenez hurren. 

• Sektore handiak aztertuz, Merkataritzakoak ez diren zerbitzuetan ordezkatu 
beharko da jende gehien (% 58, sektore guztiak batera hartuta % 48 bada ere). 
Izan ere, enplegu publikoan oso mugatuta egon da orain arte ordezkapen poli-
tika eta horrek Administrazioan lantalde oso zaharrak egotea ekarri du (adminis-
trazio publikoan eta defentsan, enpleguen % 75,6 ordezkatu beharko dira). Ai-
tzitik, Manufakturetan ehuneko hori % 36 besterik ez da izango, ziur aski azken 
urteetako krisian sektorean egin ziren doikuntza zorrotzetako asko aldez aurreko 
erretiroez baliatuz egin zirelako.11 Enpresa zerbitzuetan ere, enpleguaren ordez-
kapen tasa ekonomia osokoaren gainetik dago, eta bereziki handiak dira (% 60tik 
gorakoak) jakintzan oso intentsiboak diren adarretan: Telekomunikazioak, Infor-
matika, eta Ikerketa eta garapena.

• Ordezkapena guztizko enplegu aukerekin harremanetan jartzen bada, ehune-
koak are handiagoak dira: 2018-2030 aldian, EAEko enpleguaren guztizko auke-
ren % 85etik gora ordezkapen prozesuetatik eratorriko dira. Eta Espainian eta 
EB-28an ere tasak balio horren inguruan daude: % 81 Espainian eta % 91 EB-28an. 
Lurraldeen arteko desberdintasun horiek lotura dute Espainiarako aldi horreta-
rako aurreikusten den enplegu sorrerarekin. Hain zuzen ere, enplegu sorrera-
ren tasa handiagoa izango da lurralde horretan EAEn baino; eta EAEn EB28an 
baino.

11 Futurelanek, nekazaritza eta arrantza sektorerako, ordezkapen tasa oso txikia ematen du (% 18,5), 
2018ko enpleguarekin alderatuta. Cedefopek Espainiarako eta EB-28rako ematen dituen datuak (% 
55,5 eta % 68,5, hurrenez hurren) gehiago hurbiltzen dira sektore horretako biztanleria zahartuaren in-
guruan dugun irudira. 

EAEko gaur egungo 
enpleguaren % 
50 ordezkatu 
egin beharko da 
2030erako
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• Sektoreen desagregazio maila handiagoa erabiliz, ikus daiteke, nahiz eta EAEn 
Manufakturako eta Eraikuntzako enpleguaren aldakuntza garbia negatiboa izan, 
ordezkapen bidezko enplegu aukerek galera horiek sobera konpentsatuko dituz-
tela. Hala, bi sektore horietan ere guztizko enplegu aukerak positiboak izango 
dira (41,6 eta 23,3 milioi enplegu, hurrenez hurren). Hain zuzen ere, guztizko en-
plegu aukeren % 12 baino gehiago sektore horietan egongo da. Edonola, enplegu 
aukeren zatirik handiena (% 88) zerbitzuen sektoreari dagokio.

3.3.2  Lanbide heziketako eta unibertsitateko tituludunen beharrak enplegu aukerak 
estaltzeko

Lanbide heziketako (erdi mailakoa eta goi mailakoa) eta unibertsitateko tituludu-
nen beharrak zehazteko, EAEko jarduera adarretan biztanleria landunaren hezkun-
tza maila hartu dugu abiapuntu, Eustaten biztanleria eta etxebizitzen zentsuetan eta 
estatistiketan jasotzen dena (2001, 2006, 2011 eta 2016an). Informazio horrekin, jar-
duera adar bakoitzeko lanbide heziketako eta unibertsitateko tituludunen ehunekoa 
zenbatetsi da, 2019-2030 aldiaren batezbestekorako (ikus 7. taula). Ehuneko horiek 
guztizko enplegu aukerei aplikatuz, batez beste, 2019-2030 aldirako, sektore horietan 
behar izango diren lanbide heziketako eta unibertsitateko tituludunen kopurua lortu 
dugu (ikus aipatutako taula). 

Erabiltzen ari garen zenbatespen metodoan hipotesi inplizitu bat dago: 2016an sek-
tore bakoitzean zegoen hezkuntza mailen banaketa (banaketa horrek zentsu ba-
tzuetatik besteetara erakusten zuen bilakaerarekin zuzendua) ez dela aldatuko 
2019-2030 aldian sortuko diren enplegu aukera berrietan. Hala ere, aipatzekoa da 
gaur egun gehiegizko kualifikazioa baldin badago, Lehiakortasunari buruzko Txos-
tenean jaso dugun adierazleak erakusten digun bezala, biztanleria landunaren hez-
kuntza mailaren banaketak eta bilakaerak ez dutela benetan jasotzen sektoreek 
behar dutena, baizik eta egindako kontratazio «desdoituen» emaitza besterik ez 
da. Baina txosten hau egiteko ez dago enplegu profilen banaketa idealik, hezkuntza 
mailaren eta sektoreen arabera. Gabezia horren aurrean, eskura ditugun datuak 
aztertzea erabaki dugu, joerak, bederen, ikusteko. Jakin badakigu ez direla guztiz 
egokiak eta emaitzak kontuz hartu behar ditugula; erabilgarriagoak dira ikerketako 
galderak sortzeko, probatutako gertakariak egiaztatzeko baino.

Hala, 2019-2030 aldiko urteetarako, batez beste, sektore bakoitzean behar izango di-
ren lanbide heziketako eta unibertsitateko tituludunen inguruko informazioa abia-
puntu hartuta, hauxe azpimarratuko dugu:

• Enplegu aukerak batera hartuta, handiagoa izango da unibertsitateko tituludunen 
beharra (enplegu aukera guztien % 40,6) erdi mailako eta goi mailako lanbide he-
ziketako tituludunen beharra baino (% 24,9). Azken horien artean, goi mailako ti-
tuludunen beharra handiagoa izango da erdi mailako tituludunen beharra baino 
(% 14,5 eta % 10,4, hurrenez hurren).

• Analisia sektoreen arabera eginez gero, Manufakturan eta Eraikuntzan lanbide he-
ziketako tituludunen beharra handiagoa izango da unibertsitateko tituludunen 
beharra baino (portzentajezko 15 puntuko aldea egongo da). Manufakturetan as-
koz ere gehiago eskatzen da goi mailako lanbide heziketa eta Eraikuntzan, berriz, 
lanbide heziketako bi etapek antzeko pisua dute. Erauzketa eta Energian, eta Ba-
naketa, garraio eta ostalaritzan, bi tituludun moten eskaria antzekoa da (pixka bat 
handiagoa da lanbide heziketako tituludunen eskaria). Eta Enpresa zerbitzuetan 

EAEn, 
ordezkapenak 
eragin handiagoa 
izango du 
Merkataritzakoak 
ez diren 
zerbitzuetan, eta 
txikiagoa, berriz, 
Manufakturetan
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eta, batez ere, Merkataritzakoak ez diren zerbitzuetan (Hezkuntza buru dela), uni-
bertsitateko tituludunen eskaria lanbide heziketako tituludunena baino askoz ere 
handiagoa da.

7. TAULA EAEn, batez beste, 2019-2030 aldirako egongo diren enplegu aukeretarako beharko diren lanbide heziketako 
eta unibertsitateko tituludunak

Enplegu 
aukerak

Enplegu aukerekiko % Enplegu aukeren kopurua

Erdi 
mailako 
lanbide 

heziketa

Goi 
mailako 
lanbide 

heziketa
Unibertsitatea

Erdi 
mailako 
lanbide 

heziketa

Goi 
mailako 
lanbide 

heziketa
Unibertsitatea

Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza –273 13,0 11,0 14,7 –36 –30 –40

Manufakturak 3.465 14,8 25,5 25,9 512 884 899

Erauzketa eta energia 257 11,4 13,3 22,0 29 34 56

Eraikuntza 1.945 15,2 17,5 18,1 296 339 352

Banaketa, garraioa eta ostalaritza 12.962 12,8 15,9 27,0 1.656 2.067 3.498

Enpresentzako zerbitzuak 14.433 8,5 12,4 40,9 1.221 1.792 5.897

Merkataritzakoak ez diren zerbitzuak 11.181 7,7 10,6 64,8 858 1.184 7.244

Sektoreak guztira 43.969 10,4 14,5 40,6 4.585 6.366 17.857

Iturria: Geuk egina, Lanbide, Futurelan eta Eustateko Biztanleria eta Etxebizitzako Zentsuak eta Estatistikak abiapuntu hartuta.

Jarraian, lanbide heziketako eta unibertsitateko gaur egungo prestakuntza eskaintza-
ren eta lehen identifikatu ditugun enplegu aukeretatik sortzen diren beharren arteko 
doikuntza (eza) horizontala (edo ikasketa arloen araberakoa) aztertzen ahaleginduko 
gara. Eskaintza lanbide heziketa eta unibertsitatea bukatu duten ikasleen kopuruare-
kin neurtzen da, lanbide familien edo jakintza arloen arabera, datuak eskuragarri di-
tuen azken urterako. Eta bigarrenak zenbatesteko, enplegu aukerak estaltzeko behar 
diren lanbide heziketako eta unibertsitateko tituludunak aldez aurretik lanbide fami-
lietan eta jakintza arloetan banatu behar dira. Horretarako, Lanbideren laneratzeko 
inkestak ustiatuz, Orkestrak baliokidetza taula batzuk prestatu ditu, sektore bakoitzak 
kontratatzen dituen lanbide heziketako tituludunen ehunekoaren barruan, lanbide fa-
milia bakoitzari zein ehuneko dagokion jakiteko. Gauza bera egin du unibertsitateko 
tituludunentzat ere, kontratatutako unibertsitate tituludunen artean, jakintza arlo ba-
koitzari zein ehuneko dagokion jakiteko.

7. taulatik ondoriozta dezakegu 2017-18 ikasturteko lanbide heziketako tituludu-
nak 2019-2030 urteetarako, batez beste, aurreikusitako enplegu aukerak baino 3.000 
gehiago zirela. Alegia, % 30 inguruko gehiegizko estaldura egongo litzateke. Kontuan 
hartu behar da, nolanahi ere, lanbide heziketako ikasketak bukatzen dituztenen zati 
nahiko handi batek ez duela zuzenean lan merkatura jotzen, hainbat arrazoi dela eta 
(horien artean, neurri handi batean, ikasten jarraitzen dutela). Lanbideren laneratze 
inkestaren arabera, horixe gertatu da 2016ko promozioko (eskuragarri dauden azken 
datuak) lanbide heziketako tituludunen % 34arekin. Hori horrela izanik, esan genezake 
lanbide heziketako tituludunen guztizko eskaintzaren eta lan merkatuak enplegu auke-
rak estaltzeko behar dituenen arteko doikuntza maila egokia dela.

Manufakturek 
lanbide heziketako 
tituludun gehiago 
eskatzen dituzte 
eta Zerbitzuek, 
unibertsitateko 
tituludun gehiago
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8. TAULA 2019-2030 aldirako, batez beste, lanbide heziketako tituludun beharren estaldura maila 2017an lanbide 
heziketa bukatu dutenekin, lanbide familien arabera

LH bukatu dute 
2017an (kopurua)

2019-30rako, 
batez beste, LHko 
enplegu aukerak 

(kopurua)

Gehiegizko 
estaldura (+) edo 
estaldura eskasia 

(–) (kopurua)
Estaldura tasa (%)

Administrazioa eta kudeaketa 1.296 1.403 –107 % 92

Jarduera fisikoak eta kirolak 377 286 91 % 132

Nekazaritza 194 169 25 % 114

Merkataritza eta marketina 596 664 –68 % 90

Elektrizitatea eta elektronika 1.414 1.022 392 % 138

Energia eta ura 26 74 –48 % 35

Eraikuntza eta obra zibila 117 200 –83 % 58

Fabrikazio mekanikoa 1.964 825 1.139 % 238

Ostalaritza eta turismoa 804 507 297 % 159

Informatika eta komunikazioak 933 473 460 % 197

Instalazio eta mantentze lanak 927 702 225 % 132

Irudi pertsonala 630 331 299 % 190

Irudia eta soinua 261 163 98 % 160

Elikagaien industriak 58 75 –17 % 77

Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa 159 109 50 % 146

Itsasoa eta arrantza 165 120 45 % 138

Kimika 208 156 52 % 133

Osasungintza 1.503 1.596 –93 % 94

Segurtasuna eta ingurumena 67 34 33 % 199

Gizarte eta kultura zerbitzuak eta elkartekoak 1.390 1.195 195 % 116

Ehungintza, jantzigintza eta larrugintza 52 47 5 % 110

Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak 736 642 94 % 115

Arte grafikoak 211 157 54 % 134

Guztira 14.088 10.951 3.137 % 129

Iturria: Geuk egina, Lanbide, Laneratzea eta Futurelan, eta Eusko Jaurlaritzako Lanbide Heziketako sailburuordetza, hezkuntza estatistikak, 
abiapuntu hartuta.

Dauden enplegu aukerei lotutako beharretara lanbide heziketako tituludunak nola 
doitzen diren orokorrean aztertu ondoren, komeni da lanbide familietan sor daitez-
keen desorekak ere aztertzea. 8. taulan ikus daitekeen bezala, lau lanbide familiatan 
estaldura tasa % 190etik gorakoa da eta, hortaz, baliteke tituludun gehiegi eskain-
tzen aritzea; aitzitik, kontrakoa esango genuke estalduraren % 100era iristen ez di-
ren beste bost lanbide familiarentzat. Banaka zerrendatzeaz gainera, portaera eredu 
bat ateratzen ahalegintzen bagara, badirudi ondorioztatu daitekeela gehiegizko es-
taldura hori industriako lanbide familietan kontzentratzen dela gehien. Hala, indus-
triako hamar lanbide familietako datuak batzen baditugu eta baterako estaldura tasa 
kalkulatzen badugu, % 151eko indizea lortuko dugu. 

Aipatzekoa da lanbide heziketa osorako ikusten den ia % 30eko gehiegizko estal-
durak eta industriako lanbide familiek orokorrean erakusten duten gehiegizko 
estaldurak lotura izan dezakeela Futurelanek aurreikusten duen industria sek-

Industriako 
lanbide familietan 
kontzentratzen da, 
bereziki, gehiegizko 
estaldura
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toreko enplegu galerarekin. Lehen ere adierazi dugun bezala, industriako enple-
guak, beste sektore batzuekin alderatuta, lanbide heziketako tituludun gehiago 
eskatzen ditu, eta enplegu horren bilakaera negatiboa bada, tituludun horien es-
kariak ere bilakaera negatiboa izango du. Eta, bestalde, industria lanbideetako 
familietako tituludunak nagusiki industria sektorean jardutera bideratuta daude 
(esate baterako, Fabrikazio mekanikoa, Zura, altzariak eta kortxoa…) eta ez da ho-
rrela gertatzen industriari lotuta ez dauden lanbide familietan (adibidez, Adminis-
trazioa eta kudeaketa, Informatika eta komunikazioak, Merkataritza eta marke-
tina...), zeharkakoagoak baitira eta sektore mota guztietan egin baitezakete lan. 
Hain zuzen ere, tituludunen etorkizuneko laneratzeari begiratu beharrean, arreta 
gaur egungo laneratze tasetan jartzen badugu, Lanbidek argitaratutako estatisti-
ketan ikusiko dugu 2017an ikasketak bukatu dituzten lanbide heziketako titulu-
dunen artean, industriako lanbide familietan ikasi dutenek % 58ko batez besteko 
laneratze tasa dutela (inkestari erantzuten dioten eta lanean ari diren ikasleen 
ehunekoa), eta industriarekin loturarik ez duten lanbide familietan ikasten dute-
nek, berriz, % 49koa. Aurreko analisiaren arabera, gehiegizko estaldurarik han-
diena duen lanbide familian (fabrikazio mekanikoa), laneratze tasa are handiagoa 
zen, gainera (% 65).12

9. taulak aurreko analisiak errepikatzen ditu, baina, orain, unibertsitateko tituludu-
nentzat. Taula horretatik ondoriozta daiteke, lanbide heziketan ez bezala, 2017ko 
unibertsitate gradudunak eta 2019-2030 aldirako urtean batez beste egongo diren 
enplegu aukerak alderatuta, 5.000 gradudun inguruko estaldura eskasia dagoela, 
alegia, % 30 inguruko estaldura eskasia. Adierazi behar da, hala ere, jarduera eza-
ren tasa (alegia, titulazioa eskuratu ondoren, lan merkatura ez hurbiltzea) askoz ere 
txikiagoa dela unibertsitateko ikasketak bukatzen dituztenen artean (% 6, Lanbide-
ren inkestaren arabera). Beraz, estaldura eskasia ez litzateke askoz ere handiagoa 
izango, arrazoi horrengatik. 

9. TAULA 2019-2030 aldian, urtero batez beste, unibertsitateko tituludun beharren estaldura maila 2017an 
unibertsitate ikasketak bukatu dituztenekin, jakintza arloen arabera

Unibertsitate 
gradua eskuratu 

dute 2017an 
(kopurua)

2019-30rako, 
batez beste, 

unibertsitateko 
tituludunentzako 
enplegu aukerak 

(kopurua)

Gehiegizko 
estaldura (+) 

edo estaldura 
eskasia (-) 
(kopurua)

Estaldura tasa 
(%)

Zientzia ekonomikoak, juridikoak eta sozialak 6.215 10.091 –3.876 % 62

Zientzia esperimentalak 804 752 52 % 107

Giza zientziak 995 1.242 -247 % 80

Osasun zientziak 1.736 1.596 140 % 109

Zientzia teknikoak 3.117 4.168 –1.051 % 75

Guztira 12.867 17.848 –4.981 % 72

Iturria: Geuk egina, Lanbide, Laneratzea eta Futurelan, eta Eusko Jaurlaritzako Lanbide Heziketako sailburuordetza, hezkuntza estatistikak, 
abiapuntu hartuta.

12 Orduz geroztik lan merkatuaren egoera hobetu egin denez, lanbide heziketako tituludunen laneratze tasek 
ere hobera egingo zuten, baina hori egiaztatzeko ez dugu testuan erabili ditugunak baino datu ofizial be-
rriagorik, erakunde independente batek jasotakoak.

Unibertsitateko 
tituludun gehiago 
beharko direla 
aurreikusten da, 
bereziki zientzia 
ekonomiko, 
juridiko, sozial eta 
teknikoetan
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Jakintza arloen arabera, estaldura eskasi handienak Confebask, Addeco eta antzeko 
erakundeek prestatzen dituzten txostenetan eskari handienekotzat hartzen dituz-
ten arloetan azalduko dira: zientzia ekonomiko, juridiko eta sozialetan (bereziki, en-
presa zientziak) eta zientzia teknikoetan (bereziki, ingeniaritzak).

Azken batean, enpleguaren sektoreen araberako banaketan gertatuko diren alda-
keta sakonek, atal honen lehenengo zatian azaldu ditugunak, aldaketak eskatuko 
dituzte, baita ere, kualifikazioetan eta lan indarraren gaitasunetan. Are gehiago, 
sektore egiturak (zerbitzu sektorearen pisu handiagoak) kualifikazioetan eta gai-
tasunetan eskatuko dituen aldaketez gainera, beste eskari bat ere egongo da, en-
presa bakoitzaren barruan funtzio desberdinek izango duten pisua ere aldatu 
egingo delako (esate baterako, garrantzia galduko dute ekoizpenari lotutako ze-
reginek eta garrantzia irabazi, berriz, zerbitzuei lotutakoek, zerbitzutze terminoak 
adierazten duen bezala). Kualifikazioen eskarien aldaketei erantzun beharko die, 
halaber, hezkuntza sistemak, hainbat arlotan aldaketak eginda: hezkuntza oroko-
rrak edo lanbide heziketak gaur egun duten pisuan, hezkuntza mailen garrantzian 
(erdi mailako graduak eta goi mailakoak lanbide heziketan, eta graduak eta mas-
terrak unibertsitatean) eta ikasketa arlotan. Enpleguaren sektore egituraren alda-
ketek kualifikazioetan izan dezaketen eraginaz egin dugun ariketa honetatik on-
dorioztatu ahal izango litzateke unibertsitateak eta zeharkakoagoak diren ikasketa 
arloek lanbide heziketak eta izaera zientifikoko eta humanistikoko adarrek baino 
hazkunde handiagoa izango dutela. Ohartu behar da, nolanahi ere, aurreikuspe-
nak gaur egungo kontratazio egituren gainean egin direla, eta analisi alderatuak 
agerian utzi duela gehiegizko kualifikazio argia dugula. Gainera, gehiegizko kuali-
fikazio horrek gizarte kostu handiak ditu (besteak beste, unibertsitateko tituludun 
bat prestatzeko, gutxienez, lau urte behar direlako eta goi mailako lanbide hezike-
tako ikasle bat prestatzeko, berriz, bi urte besterik ez), baita kostu pertsonal han-
diak ere (horien artean, eskuratu diren gaitasun pertsonalak ez erabiltzeak eragiten 
duen frustrazioa). Horregatik, lehenengo hurbilpen honek erakusten digu nondik 
eraman gaitzakeen merkatuaren gaur egungo logikak; baina logika hori politika pu-
blikoek zuzendu dezakete, arestian aipatu dugun gehiegizko hezkuntzaren fenome-
noa saihesteko.

Bi ohar gehiago egingo ditugu eskaintzaren eta eskariaren arteko doikuntzaren 
analisiaren atala amaitu aurretik. Lehenengo, garrantzitsua da gogoratzea tituluak 
aldatzeko gaitasuna eta ikastetxeen egokitze gaitasuna askoz ere handiagoa dela 
lanbide heziketan unibertsitatean baino. Baina unibertsitateko titulazioak aldatzeko 
zurruntasun handiago hori konpentsatzen da, neurri batean, unibertsitateek es-
kaintzen duten prestakuntza orokorragoa delako eta ez hain zehatza. Arrazoi hori 
dela eta, unibertsitateko tituludunak errazago egokitzen dira ingurune desberdine-
tara. Aitzitik, lanbide heziketako azpisistemak malgutasun handiagoa duenez, lan-
bide heziketak gaitasun handiagoa izango du bere jakintza esparruetan gertatzen 
diren aldaketa handiei aurre egiteko, titulazio zehatzagoak eskaintzen dituelako eta 
industria sektoreari gehiago begiratzen diolako —hain zuzen ere, sektore horretan 
handia da egiturazko aldaketarako joera—.

Bigarren, egin dugun doikuntzaren analisiak kualifikazioak ditu oinarri eta ez gaita-
sunak. Gaitasunen esparruan ez dago hezkuntza mailen esparruan bezainbesteko 
nazioarteko estatistika eta sailkapenik. Printzipioz, kualifikazio esparru orok atzean 
gaitasunen eta Ikaskuntzaren emaitzen esparru bat baldin badu eta horri erantzun 
behar badio ere, orain arte arlo horretan egindako aurrerapenak txikiak izan dira 

Lanbide heziketa 
espezifikoagoa da, 
baina azkarrago 
egokitu daiteke; 
unibertsitateko 
prestakuntza 
orokorragoa da, 
eta ez da hain 
erraz egokitzen
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(adibidez, PISAren programak neurtzen dituen gaitasunak) eta asko dago egiteko, 
bai nazioartean eta bai EAEn.

3.4 Joerek�lurraldean�duten�isla

Atal honetan, lurraldearen aldagaia txertatuko dugu gure azterketetan, EAEn askota-
riko errealitateak erakutsiko baitizkigu. Eta errealitate horiek aintzat hartuta erantzun 
beharko zaie aurreko sekzioetan aurkeztu diren erronkei. Gaitasunen errealitatea 
eta beharrak ez dira berdinak Bilbo Handian, Tolosaldean edo Arabako Mendialdean, 
eta, horrenbestez, errealitate anitz horiei ematen zaizkien erantzunak ere desberdi-
nak izan behar dira.

Ezarritako helburua betetzeko, jarraian lurraldearen aniztasuna aztertuko dugu, 
gaitasunei dagokienez, esanguratsuak diren lau faktoretan: enpleguaren banaketa 
sektoreen arabera, biztanleria landunaren heziketa maila, biztanleriaren zahar-
tzea, eta biztanleria atzerritarra. Sektore espezializazioaren eta hezkuntzaren ikus-
pegiaren egoerak, adibidez, eragina izango du lurraldeak 3.3. atalean zehaztasunez 
azaldu ditugun aldaketen aurrean izango dituen baldintzatzaileetan eta erantzu-
teko gaitasunean. Hain zuzen ere, aldaketa horiek agerian jartzen zuten zerbitzuen 
sektorea pisua irabazten ari dela eta unibertsitateko profilen eskaria handitzen 
joango dela. Era berean, biztanleria atzerritarraren pisuarekin eta zahartzearekin 
lotutako faktoreek eskualdeen egoera erakusten dute, 3.2. atalean azaldu ditugun 
joerei dagokienez.

Analisia eskualde mailan egin dugu13, estatistikako sekretua dela eta, ezinezkoa baita 
udalerri mailan egitea. 10. taulak aipatutako faktoreekin lotura duten adierazleak 
erakusten ditu, EAEko eskualdeetako bakoitzerako. 

13 Eustatek erabiltzen dituen eskualdeak hartu ditugu, nahiz eta Gipuzkoarako, eskualdeko garapen agentzien 
eragin eremura egokitu. Lurralde historiko horretan, aldaketa gutxi egin behar izan dira horretarako. Beste 
bietan, ordea, ereduak ez zetozen bat eta aldaketak, datuak aztertzeko orduan, eskualdetze ilunagoa zeka-
rren. Beraz, Eustaten definizioari eutsi diogu.

Tokiko eta 
eskualdeko 
errealitateak 
askotarikoak dira, 
eta gaitasunei 
lotutako politikak 
horren arabera 
erabaki beharko 
lirateke
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10. TAULA Eskualdeko adierazle nagusiak

Lurralde 
histo-
rikoa

Lurraldea/
eskualdea

Industrian 
lan egiten 

duten 
pertsonak 

(%)

Teknologia 
maila han-

diko eta 
ertain-han-
diko manu-
fakturetan 
lan egiten 

duten 
pertsonak 

(%)

Teknologia 
maila txi-
kiko eta 

ertain-txi-
kiko manu-
fakturetan 
lan egiten 

duten 
pertsonak 

(%)

Jakintzan�
inten-

tsiboak 
diren zer-
bitzuetan 
lan egiten 

duten 
pertsonak 

(%)

Lanbide 
hezike-

tako 
ikasketak 

dituen 
biztanle-
ria landu-

na (%)

Uniber-
tsitateko 
ikasketak 

dituen 
biztanle-
ria landu-

na (%)

Zahartze�
indizea

Biztanle-
ria atzerri-
tarra (%)

EAE 25,9 6,5 12,8 38,4 17,6 24,9 332,3 9,5

Araba 30,8 8,3 17,1 37,6 17,8 23,4 288,6 11,6

Bizkaia 22,1 3,8 11 40 17,0 25,8 356,9 8,9

Gipuzkoa 29,2 9,6 13,3 36,3 18,7 24,2 316,8 9,6
Araba Arabako Ibarrak 62,5 35,4 23,1 10,6 31,0 14,9 335,0 9,3

Arabako Lautada 25,9 8,1 12,4 42,4 23,7 23,1 283,1 12,5

Arabako 
Mendialdea 26,1 18,7 11,7 46,0 30,1 14,5 496,6 6,1

Errioxa Arabarra 48,5 3,2 41,3 16,9 22,4 12,5 269,7 11,6

Gorbeia 
Inguruak 53,5 9,6 38,6 16,4 28,5 23,6 241,2 6,8

Kantauri 
Arabarra 47,5 5,8 37,0 25,5 31,3 19,6 329,9 6,7

Bizkaia Arratia-Nerbioi 48,7 13,5 29,2 20,5 28,8 21,2 281,9 7,4

Bilbo Handia 17,8 2,7 7,5 43,6 22,1 27,8 382,3 9,0

Busturialdea 29,4 2,7 19,5 32,9 22,9 24,4 344,2 9,4

Durangaldea 39,0 6,8 27,3 27,2 27,5 21,6 269,9 8,9

Enkartazioak 21,5 15,4 9,6 32,5 31,4 16,7 326,2 7,5

Lea Artibai 43,8 9,0 30,0 24,0 25,4 19,4 365,7 10,3

Uribe 29,6 8,9 13,3 35,0 20,5 33,2 215,6 7,7
Gipuzkoa Bidasoa Beherea 20,5 3,8 10,5 30,1 27,1 21,5 315,7 12,2

Buruntzaldea 40,7 9,0 20,3 21,9 30,4 18,9 280,5 8,3

Goierri 54,8 33,4 16,1 21,1 30,8 19,3 246,4 11,5

Debagoiena 48,0 20,6 23,8 27,7 29,2 23,1 334,4 7,9

Debabarrena 42,3 16,2 21,0 29,5 28,2 18,7 340,3 9,4

Donostia 8,2 1,7 1,7 57,4 19,2 35,4 398,1 10,6

Oarsoaldea 28,2 7,1 13,3 27,5 30,6 16,2 324,4 8,8

Tolosaldea 44,0 13,1 24,4 26,6 29,0 19,4 259,4 8,5

Urola Erdia 48,2 12,8 25,7 23,9 25,8 19,4 238,3 8,6

Urola Garaia 43,0 8,5 27,5 31,1 27,7 18,5 354,0 6,7

Urola Kosta 31,5 10,1 15,6 27,5 26,4 25,2 250,5 8,2

Iturria: Eustat. Geuk egina.

Jarraian, adierazle horiek aztertzetik atera ditugun ondorio batzuk adieraziko ditugu:

• Arabako Ibarretan eta Goierrin du garrantzirik handiena maila teknologiko handie-
neko manufakturako enpleguak. Horiekin batera aipatzekoak dira Gipuzkoako er-
dialde eta mendebaldeko eskualdeak, Enkartazioak, Arratia Nerbioi eta Arabako 
Mendialdea. Arabako iparraldean eta Lea Artibain ere garrantzia du manufakturak, 
baina maila teknologiko txikiagoko enplegua da nagusi eskualde horietan. 
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• Jakintzan intentsiboak diren zerbitzuen sektoreak hiriekin lotura duela ikusten da, 
sektore horretako enplegua nagusiki hiriburua hartzen duten eskualdeetan kon-
tzentratzen baita eta, horien ondoren, hiriburuen inguruko eskualdeetan. Azpima-
rratzekoa da, halaber, Arabako Mendialdearen kasua, nahiz eta hiri inguruko es-
kualdeetan baino txikiagoa izan establezimenduen ehunekoa (% 16 Mendialdean 
eta % 30-40 hiri inguruko eskualdeetan). 

• Eskualdeen sektore espezializazioak korrelazioa du hezkuntzaren orientazioare-
kin (orokorra edo lanbidekoa). Lanbide ikasketak dituen biztanleria landunak pisu-
rik handiena manufakturako enpleguaren pisua handiagoa den eskualdeetan du 
(0,49ko korrelazioa). Halaber, lanbide ikasketak dituen biztanleria landunaren pi-
sua are handiagoa da maila teknologiko handiko edo ertain-handiko manufaktu-
rako enplegua duten eskualdeetan (korrelazioa 0,58koa da). Alegia, industria espe-
zializazioak lotura du lanbide kualifikazio profil jakin batekin. Aitzitik, manufakturako 
enpleguaren eta unibertsitateko ikasketak dituen biztanleriaren arteko korrelazioa 
negatiboa da (-0,5). Eskualde horietan eragin handiagoa izan dezake manufakturako 
jarduerak pisua galtzeko joerak eta lanbideko profilen gero eta eskari txikiagoak. Ja-
kintzan intentsiboak diren zerbitzuetako enpleguak, kasurik gehienetan, lotura du 
unibertsitateko ikasketak dituen biztanleria landunaren profilarekin (0,56ko korrela-
zioa). Horregatik, hirugarren mailako ikasketak dituen biztanleriaren kontzentrazioa 
handiagoa da hiriburua hartzen duten eskualdeetan. Hori dela eta, a priori, aurreiku-
sitako aldaketei aurre egiteko baldintzak egokiagoak dira eskualde horietan.

• Zahartzearen joerari eta biztanleria etorkinak lurraldean duen gero eta pisu handia-
goari dagokionez (ikus 3.2. atala), erregioz azpiko azterketak berriro ere agerian uz-
ten digu eskualde batzuetatik besteetara dauden aldeak kontuan hartzekoak direla. 
EAEko eskualde gehienek % 275 eta % 350 arteko zahartze indizea dute, alegia, 65 
urtetik gorako biztanleak 15 urtetik beherakoak ia halako hiru dira. Zahartze pro-
zesua nabarmenagoa da Bilbo Handian, Lea Artibain, Donostian eta Urola Garaian, 
eta are nabarmenagoa, Arabako Mendialdean. Zahartze handiagoko eskualde ho-
riek, itxuraz, bi profiletakoak dira: batetik, hiri inguruak, zerbitzu edo ongizate maila 
handia dutenez, adineko pertsonak erakartzen dituztenak, baldin eta bertako pre-
zio altuak ordaintzeko gai badira (bereziki, etxebizitza); eta, bestetik, landa inguruak, 
jendez husteko fenomenoa bizi dutenak, nekazaritza eta abeltzaintza sektorean es-
pezializatuta daudelako. Desberdintasun horiek ikusirik, argi dago eskualde batzue-
tan eta besteetan ezin direla neurri berdinak hartu. Alde batetik, biztanleria gaztea 
hirietatik kanporatzea saihesteko neurriak behar dira eta, beste alde batetik, biztan-
leria gazteari zahartze handiko eskualdeetan —lehenengo sektorean espezializatuta 
daudenetan— gelditzen lagunduko dioten jarduera ekonomikoak garatzea. 

• Biztanleria atzerritarraren kontzentrazioa neurtzen duen adierazleak erakusten digu 
kontzentrazio hori handiagoa dela Bidasoa eskualdean, Arabako Lautadan, Goierrin, 
Lea Artibain, Errioxa Arabarrean eta Donostian. Biztanleria atzerritarrari dagokionez, 
erronketako bat beren gaitasunak eskarira egokitzea dela esan dugunez, egin berri 
dugun azterketak eramango gaitu ikustera zein mekanismo dituzten erregioez azpiko 
eremuek egokitze horri laguntzeko. Biztanleria atzerritarra erakartzeko ahalmena to-
kian toki eskaintzen zaizkien baldintzen araberakoa izango da. Baldintza horiek, nola-
nahi ere, goragoko lege esparruen eta prozeduren araberakoak dira, neurri handi ba-
tean, eta hortaz, erregioaz azpiko administrazioaren eskumenak mugatuak dira.

Analisi horiek erakusten dute, beraz, garrantzitsua dela erregioaz azpiko errealitate 
horietan sakontzea. Hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidego osorako lan egiten 
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duten erakundeek, Eusko Jaurlaritza buru dela, lehiakortasuna hobetzeko diseina-
tzen dituzten prozesuez gainera, udalerri, eskualde edo lurralde historiko bakoitzak 
bere planteamenduak eraikitzen ditu edo eraiki ditzake, ahaleginak ustez onena den 
horren inguruan biltzeko (ikus 3. eta 4. laukiak). Gakoa, berriro ere, gobernu eta ad-
ministrazio publikoetako maila desberdinen artean elkarrizketa prozesuak eraiki-
tzean eta akordioak bilatzean datza. Horretarako, lurraldearen aniztasunaren diag-
nostiko jarraitu bat behar da, ulertzeko zergatik hartzen dituen eremu bakoitzak bere 
estrategiak eta nola aurki ditzaketen elkarlanerako guneak. 

3.�LAUKIA Lanbide Heziketa eta zerbitzu aurreratuak Bilbon

Bilbao Next Lab proiektuak, Bilbao Ekintza-Bilboko Udalak eta Orkestrak aurrera eramaten 
dutenak, jakintzan intentsiboak diren zerbitzuetan espezializazio adimenduna bultzatzen du, 
Bilbon. Proiektu honen barruan aurrera eramaten ari den ikerketa-ekintzako prozesuak, beste 
hainbat helbururen artean, talentua garatzeko erronka landu nahi du, zerbitzu aurreratuetara 
bideratutako Lanbide Heziketako sistema integral batez (hasierako lanbide heziketa eta enple-
gurako lanbide heziketa kontuan hartuko dituena) baliatuz. Horrela, proiektuak aldarrikatzen 
du zerbitzu aurreratuak garatu nahi dituzten hiri inguruko eskualdeek ere behar dituztela lan-
bide heziketako profilak, nahiz eta industriako ohiko lanbide familiez bestelakoak izan.

Txosten hau idatzi arte egindako azterketek erakusten dute Bilboko zerbitzu aurreratuetako 
enpresetan, nagusiki, unibertsitate ikasketak dituzten pertsonek egiten dutela lan. Salbuespe-
nak zinema, bideo eta telebista saioetako jarduerak, soinu grabaketa eta musika edizioa, eta 
telekomunikazioak dira; horietan, lanbide heziketako ikasketak dituzten pertsonen kontra-
tazioaren ehunekoa unibertsitate ikasketak dituzte pertsonen ehunekoa baino handiagoa da. 
Zerbitzu aurreratuen barruan sar daitezkeen jarduerek Bilbon lanbide heziketako ikasketak di-
tuzten pertsona landun guztien % 12 hartzen dute. Aipatzekoa da zerbitzu aurreratuen jardue-
ra esparruen barruan, lanbide heziketako ikasketak dituzten pertsona gehien jarduera profesio-
nal zientifiko eta teknikoen arloak dituela (% 57). Horren atzetik etorriko dira informazioa eta 
komunikazioak (% 28) eta finantza jarduerak eta aseguruak (% 16). 

Ekimen horretan askotariko eragileek hartzen dute parte (Eusko Jaurlaritzako Lanbide Hezike-
tako Sailburuordetza, Lanbide, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, eta 
Gaia Kluster Elkartea, Bilbao Ekintzarekin eta Orkestrarekin batera) eta horrek aukera ematen 
du agenda partekatuak eraikitzeko, ikerketa-ekintza prozesuaren bidez. Erakusten du, halaber, 
tokian tokiko lanak errazten duela eragile gehiagok parte hartzea, sarritan, goragoko lurralde 
mailetan, nork bere bidetik jotzeko joera badute ere. Horrela, elkarrekin guztientzako ekintzak 
definitu ahal izango dira, zerbitzu aurreratuei lotutako gaitasunak sortzeko lanbide heziketako 
sistema integral bat garatzeko aukerak zabaltzeko.

Lanbide Heziketa industria jarduerari lotuta jaio zen, baina gaur egun, ekoizpen ehunak —be-
rrikuntzaren ekonomiak erakusten duen bezala— «erakunde anbidiestroak» behar ditu, askota-
riko jakintza eta berrikuntza motak konbinatuko dituztenak. Eta, ingurune horretan, zerbitzu 
aurreratuek zeregin gakoa izan dezakete. Era berean, garrantzitsua da azpimarratzea lanbide 
heziketako ikastetxeek industria sektorearekin duten harremana eta zerbitzu aurreratuekin du-
tena ez direla berdinak. Adibidez, lanbide heziketako ikastetxeak ez dira industria enpresekin 
lehiatzen berrikuntza zerbitzuak hornitzeko edo enplegurako lanbide heziketa eskaintzeko, 
baina, ziur aski, zerbitzu aurreratuetako enpresekin lehiatuko dira. Harreman hori ezagutzeko 
aurrerapausoak ematea komeni da, lanbide heziketako sistema eta lehiakortasuna indartzeaz 
gainera, zerbitzu aurreratuen lehiakortasunean ere eragin positiboa izango duten ekimenak 
diseinatzeko. Are gehiago jakinik mundu mailan hirietan gero eta kontzentrazio handiagoa 
egongo dela eta zerbitzu sektoreak ekonomia globalean gero eta garrantzi handiagoa izango 
duela.
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4.�LAUKIA Tokiko ekimenak gaitasunen eskaintza eta eskaria doitzeko

Hurbiltasun geografikoak ikastetxeen eta enpresen arteko harremanari laguntzen dio, baita gaitasunen eskariaren eta es-
kaintzaren atzeraelikadura eta egokitzeari ere. Tesi hori berresten laguntzen dute EAEn tokiko eta eskualdeko agentzia 
eta erakundeak aurrera eramaten ari diren hainbat ekimenek. Horien artean aipatzekoak dira Talentatu, Lea Artibain; El-
karrekin Eraikitzen, Urola Erdian; HEZ-IN proiektua Goierri, Urola Garaia eta Debagoienean, Gipuzkoako Foru Aldun-
diaren laguntzarekin; edo Bilbao Gazteak Sortzen, Bilbon. 

Ekimen horien ezaugarri komuna da enpresen eta ikastetxeen artean elkarrizketarako guneak sortzea, nork bere eskual-
de edo udalerrietan talentua garatzeko eta eusteko. Emaitza ikastetxeetan berariazko moduluak edo edukiak sortzea da, 
enpresek modu aktiboan parte hartuta ikasleen gaitasunen garapenean laguntzeko. Zeharkako gaitasunak, STEAM gai-
tasunak, kultura ekintzailearen sustapena eta abar lantzen dira, enpresek edo beste erakunde batzuek planteatzen di-
tuzten proiektuen bidez, edo ikaskuntza eta ebaluazioko metodologia berritzaileez baliatuz. Normalean, bigarren hez-
kuntzako edo batxilergoko ikasleekin erabiltzen dira, nahiz eta ekimen batzuetan lehen hezkuntzako ikasleak edo 
unibertsitate eta lanbide heziketako ikasleak ere sartu. 

Ekimen horiek aukera ematen dute jakintza modu praktikoan aplikatzeko eta proiektuetan oinarritutako ikaskuntza 
bultzatzeko; enpresen errealitatea ikasgelara hurbiltzen dute eta horrela, ikastetxeetan orientazio egitekoak errazten di-
tuzte; eta enpresako eta lurraldeko kide izatearen sentimendua indartzen laguntzen dute.

Ekimen horiek abian jartzea eta garatzea laguntzen dute, besteak beste, eragileen arteko epe luzeko harremanek. Gaine-
ra, elkarrizketarako guneak sortzea, sarritan, eskualdearen edo udalerriaren gizarte eta ekonomia garapenarekin hartzen 
den konpromisoaren erakusle izaten da. Era berean, nabarmentzekoa da agentziek zeregin garrantzitsua duela ekimen 
horiek bideratzeko lanean. Ia elkarren arteko harremanik gabe garatu diren esparruen artean ikuspegi partekatua erai-
kitzea konplexua da oso. Agentziek bideratze lanetan izaten dituzten erronketako batzuk dira ikastetxeetako langileen 
errotazioa eta prozeduren zurruntasuna, edo erritmo eta profil desberdinak dituzten enpresa multzo bat inplikatzeko 
zailtasunak.
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4.1 Gaitasunak�sortzeko�sistemen�tipologia

Irizpide asko eta asko daude gaitasunak sortzeko sistemak sailkatzeko. 11. taulan ja-
sotako tipologiaren arabera, sistemak bereizteko lehenengo irizpidea da hezkuntza-
ren orientazioari begira. Hala, herrialde batzuek hasierako hezkuntzaren zatirik han-
diena orokorra dute. Merkatu ekonomia liberaleko herrialde gehienen eredua hori, 
Ameriketako Estatu Batuena esate baterako. Beste herrialde batzuetan, ordea, lan-
bide heziketak presentzia handiagoa du eta eskaintzen den heziketa espezifikoagoa 
da. Egoera horretan daude merkatu ekonomia koordinatuak eta, horien artean, Eu-
ropako erdialdeko eta iparraldeko herrialdeak. Merkatu ekonomia koordinatuetan, 
hezkuntza sistemaren espezifikotasun profesionala handiagoa den horietan, maila 
ertaineko gaitasun teknikoek pisu handiagoa dute lan indarrean, gizarte arauketa eta 
babes maila handiagoa da, eta maila teknologiko ertain-handiko eta handiko manu-
fakturako industrian espezializatuagoak daude. Aitzitik, merkatu ekonomia liberale-
tan, txikiagoak dira lan merkatuaren arauketak, ongizate estatuaren prestazioak, bi-
tarteko kualifikazio mailen pisua eta manufakturako industriaren pisua, eta, hortaz, 
gaitasunen banaketa oso polarizatuta dago: biztanleria landunaren segmentu batek 
kualifikazio maila handia du, hirugarren mailako hezkuntza jaso du eta oinarri zien-
tifikoko edo zerbitzu aurreratuetako sektoreetan lan egiten du; eta biztanleriaren 
beste segmentu batek, ordea, kualifikazio maila nahiko txikia du eta zerbitzu tradizio-
naletan egiten du lan.

11. TAULA Gaitasunak sortzeko sistemen tipologia ekonomia aurreratuetan 

Enpresen parte hartzea gaitasunak sortzeko sisteman

Txikia Handia

Hezkuntza sistemaren es-
pezifikotasun profesionala

Txikia Gaitasun orokorren sistema liberala 
(AEB)

Enpresan oinarritutako gaitasunen 
sistema segmentatua (Japonia)

Handia Eskolan oinarritutako lanerako sis-
tema estatista (Suedia)

Lanpostuan oinarritutako lanerako 
sistema kolektiboa (Alemania)

Iturria: Busemeyer-en oinarritua (2009).

4
Gaitasunak sortzea
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Bigarren irizpideari dagokionez, enpresek prestakuntzan parte har dezakete bai ha-
sierako lanbide heziketa garatzen duen hezkuntza sistemari lagunduz eta harekin 
harreman estua edukiz (besteak beste, programa dualen edo ikastunentzako pro-
gramen bidez) eta bai enpresak berak bere langileentzat prestakuntza jarduerak 
prestatuz. Esate baterako, merkatu ekonomia liberaletan (Ameriketako Estatu Batue-
tan) enpresek ez dute asko inbertitzen beren langileen prestakuntzan (zuzendarien 
eta ikertzaileen prestakuntzan izan ezik); merkatu ekonomia koordinatuetan, berriz, 
ohikoagoa da hori, Alemania eta inguruko herrialdeetan, prestakuntza dualeko ere-
dua oso garatua dago; eta Japonian eta antzeko ekonomietan, lanbide heziketan oso 
jende gutxi matrikulatzen da eta enpresa handiek inbertsio nabarmenak egiten di-
tuzte beren langileen etengabeko prestakuntzan. 

6. grafikoak hezkuntza sistemaren lanbide orientazioaren eta enpresek prestakun-
tzan duten inplikazio edo parte hartzearen inguruko adierazleak jasotzen ditu. Grafiko 
horretatik ondorioztatzen da lanbidera bideratutako programetan matrikulatzen di-
ren goi mailako bigarren hezkuntzako ikasleen ehunekoa txikiagoa dela EAEn EB-28an 
baino (EAEn % 42 eta EB-28an % 49), nahiz eta Espainiako ehunekoaren gainetik gelditu 
(% 35). Era berean, goi mailako bigarren hezkuntzako ikasleen artean eskolako eta lan-
postuko ikaskuntza uztartzen dituzten ikasleen ehunekoa askoz ere txikiagoa da Espai-
nian EBko batezbestekoan baino (% 1 eta % 12,5, hurrenez hurren), eta are txikiagoa 
EAEn (% 0,5). Nolanahi ere, datu hori ulertzeko jakin behar dugu Eurostateko adieraz-
leak ez duela kontuan hartzen goi mailako Lanbide Heziketa (eta hor kontzentratzen da 
EAEko lanbide heziketa duala) eta, EAEko prestakuntza duala, neurri handi batean, ikas-
tunen prestakuntza bada ere (lan kontratu baten babesean), Espainiako zati handi ba-
tean lanpostuan eskaintzen den prestakuntza besterik ez da, denboran luzatzen dena.

6.�GRAFIKOA Lanbidera bideratutako programetan eta lanpostuetan ikaskuntza prozesuak 
dituztenetan matrikulatuta dauden goi mailako bigarren hezkuntzako ikasleen ehunekoa (2017)
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Iturria: Eurostat, Hezkuntza eta Lan Heziketako Ministerioa. Geuk egina.

Oharra: EAEko datua hurbilketa bidez lortu da, Espainiako batezbestekoa zuzenduz, EAEn eta Espainian lanbide 
heziketa dualeko maila oinarrizko eta ertaineko ikasleek maila horietako lanbide heziketako ikasle guztiekiko 
hartzen duten ehunekoa kontuan hartuta.
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Enpresek langileen etengabeko prestakuntzan erakusten duten inplikazioari dagokio-
nez, Europar Batasunak bost urtean behin etengabeko prestakuntzari buruz egiten 
duen inkestak, 7. grafikoan jaso dugunak, erakusten du langileen prestakuntza jar-
duerak garatzen dituzten enpresen ehunekoa % 73 dela EB-28an; % 77, Alemanian; 
% 86, Espainian; eta % 87, Euskal Autonomia Erkidegoan. Espainiako eta EAEko ba-
lio altu horien arrazoia izan daiteke enpresek eta langileek Gizarte Segurantzan lan-
bide heziketarako kotizatzeko betebeharra dutela eta, kotizazio horien truke, enpre-
sek hobariak jaso ditzakete egiten dituzten prestakuntza gastuengatik. Espainia da, 
ildo horretatik, «enpresen etengabeko lanbide heziketako jardueren finantzaketan 
“gobernuaren bitartekotzarik” handiena duen herrialdea» (Pérez-Díaz eta Rodríguez, 
2002, 308. or.). Hala eta guztiz ere, Espainian eta EAEn prestakuntza eskaintzen duten 
enpresen ehunekoa (% 86 eta % 86,9, hurrenez hurren) Suediako ehunekoa baino 
txikiagoa da (% 93,1).

7. GRAFIKOA Prestakuntza modalitatean (ikastaroak edo baliokideak) langileen prestakuntza 
ekintzak garatzen dituzten hamar langile edo gehiagoko enpresen ehunekoa (2015)
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Iturria: Eurostat, Enpresetako etengabeko lanbide heziketari buruzko Inkesta; eta Lan eta Gizarte Segurantzako 
Ministerioa, Urteroko Lan Inkesta.

Oharra: EAEko datuak zenbatesteko, Espainiakoak zuzendu ditugu Ministerioaren estatistiketan Espainiarako 
eta EAErako 2015ean argitaratu ziren enpresa prestatzaileen ehunekoak kontuan hartuta.

Hala eta guztiz ere, prestakuntza ekintzak balioesteko prestakuntza horren bidez ga-
ratzen diren gaitasun motak ere aztertu beharko genituzke. Ekonomia eta Gizarte 
Kontseiluaren arabera (2015), prestakuntza hori lanbide familia oso gutxitan kon-
tzentratuta dago (Administrazioa eta kudeaketa, Segurtasuna eta ingurumena…) eta, 
horrenbestez, ez du lotura handirik gaitasun teknikoekin eta ekoizpen ehuneko sek-
tore gakoekin. Aurrerago ikusiko dugun bezala, iritzi hori bera eman dezakegu eus-
kal enpresek eskaintzen duten eta hobariz laguntzen den prestakuntzari buruz ere. 
7.  grafikotik ondoriozta daiteke, halaber, Europar Batasuneko enpresetan presta-
kuntza ez formala (alegia, titulaziorik ez dakarrena eta lanpostuen errotazioan, kali-
tate zirkuluetan eta abarretan oinarritzen dena) ikastaroetan oinarritzen dena bezain 
ugaria dela, eta Alemaniako enpresetan, adibidez, askoz ere handiagoa. Espainian 
eta EAEn, ordea, ikastaroetan oinarritzen dena da ugariena.
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4.2 �Gaitasunak�sortzeko�sistemen�joerak�eta�erronkak

Dagoeneko ikusi dugu gaitasunen eskariari eragiten dioten megajoera handiak zein 
diren (ikus 1.1. atala). Gaitasunetan oinarritzen den prestakuntzaren hornitzaileei da-
gokienez ere, azpimarratzeko moduko hainbat joera ikusten dira. 8. grafikoan jaso di-
tugu. 

8.�GRAFIKOA Gaitasunak sortzeko sistemen joerak
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Lehenengo joera biztanleriaren hezkuntza eta kualifikazio mailek izan duten gora-
kada orokorra da. Joera horrek Bigarren Mundu Gerraren ondoren ongizate estatua 
garatzeko egin zen itunarekin du lotura, baita jakintzaren gizarterako trantsizioarekin 
ere. Hezkuntzari begiratuta, horrek esan nahi du herrialde guztietan nabarmen egin 
duela gora hirugarren mailako hezkuntza duen biztanleriak (INSN, Irakaskuntzaren 
Nazioarteko Sailkapen Normalizatuaren 5-8 mailak). Erdi mailako hezkuntza maila 
lortzen duen biztanleriaren ehunekoa (INSNren 3-4 mailak) mantendu egin da Espai-
nian eta behera egin du gainerako herrialdeetan (ikus 12. taula).

12. taulatik ondorioztatzen da, halaber, hirugarren mailako hezkuntza duen biztan-
leriak oraindik ere hazten jarraitzen duela EB-28ko herrialdeetan. Merkatu ekono-
mia koordinatuetan, Alemanian kasu, urte askotan erdi mailako hezkuntza izan da 
nagusi (goi mailako bigarren hezkuntza), baina orain hirugarren mailako hezkuntza 
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ari da nagusitasuna hartzen. Espainian 2007an, krisiak eztanda egin zuenean, hiruga-
rren mailako hezkuntza zuten herritarren ehunekoa handia zen jada. Ehuneko hori 
are handiagoa zen EAEn, 2009an % 62ra iritsi baitzen, merkatu ekonomia liberaletako 
ehunekoa baino askoz ere gorago. Esate baterako, AEBetan, % 44 zen 2010ean, nahiz 
eta herrialde hartako ekonomian polarizazio nabarmena dagoen hirugarren mailako 
hezkuntzarantz. Baina badirudi 30-34 urteko tartean hirugarren mailako hezkuntza 
duen biztanleriaren ehunekoaren hazkundeak goia jo duela jada bai EAEn eta bai Es-
painian, eta zaila izango da mende honetako bigarren hamarkadaren hasieran ikusi-
tako tasak gainditzea.

12. TAULA Gaitasunetan oinarritutako hezkuntza sistemen ezaugarrien adierazleak EAE, 
Espainia, Alemania eta EB-28an

2000 2007 2018 2030

Hirugarren mailako hez-
kuntza duen 30-34 urte 
arteko biztanleria (%)

Bigarren hezkun-
tza (Isced 3-4)

EAE 23,5 17,5 20,7 d.e.

Espainia 21,7 24,2 24,2 d.e.

Alemania 50,8 48,3 48,0 d.e.

EB-28 59,5 58,6 57,9 d.e.

Hirugarren mai-
lako hezkuntza 
(Isced 5-8)

EAE 44,6 59,3 57,1 d.e.

Espainia 29,2 40,9 42,4 d.e.

Alemania 25,7 26,5 34,9 d.e.

EB-28 22,1 30,0 40,7 d.e.

Guztizko enpleguaren ba-
naketa kualifikazio mailen 
arabera

Erdi mailako kua-
lif ikazioa (Isco 
4-7)

EAE n.d. 38,0 46,7 51,7

Espainia 19,4 24,4 26,7 32,2

Alemania 57,8 59,4 60,4 59,9

EB-28 46,7 49,4 48,0 45,0

Goi mailako kua-
l if ikazioa (Isco 
1-3

EAE n.d. 40,5 33,9 32,2

Espainia 27,3 33,8 38,5 39,0

Alemania 24,9 25,8 27,1 29,1

EB-28 23,2 26,1 33,4 40,8

25-64 urte arteko biztanleriaren parte har-
tzea prestakuntzan eta ikaskuntzan (azken 4 
asteetan)

EAE  4,9 13,6 12,7 d.e.

Espainia  4,5 10,8 10,5 d.e.

Alemania  5,2  7,8  8,2 d.e.

EB-28  7,1  9,4 11,1 d.e.

Iturria: Eurostat, Cedefop eta FutureLan.

Komeni da aipatzea arestian azaldu dugun hirugarren mailako hezkuntzaren hazkun-
deak ez duela, nahitaez, profil akademikoa. Hain zuzen ere, hirugarren mailako hez-
kuntzan ari da gehien hazten lanbide heziketa. Espainian eta EAEn, joera horren era-
kusle da goi mailako lanbide heziketak matrikulazioan eta graduazioan erakusten 
duen dinamismo handiagoa (eta ziklo horiek hirugarren mailako hezkuntzaren ba-
rruan daude). Aurreko adierazpenetik ondorioztatzen da EAEk duen gehiegizko kuali-
fikazioaren arazoa, 2.3. atalean azaldu genuena, oraindik ere handitzen joango dela, 
ekonomiako azken joerei erreparatuta, eta, horrenbestez, are premiazkoagoa dela 
hori zuzentzeko neurriak hartzea. Gizarte ikuspegitik, horretarako biderik egokiena 
da euskal ekonomian 1-3 mailetako lanbideek duten pisua handitzea. Hain zuzen ere, 
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lanbide horien pisua % 40,8 izatea aurreikusten da 2030erako EB-28an eta EAEn, or-
dea, % 32,2 inguruan geldituko da. Horretarako, funtsean eskariari lotutako industria 
eta teknologia politikak erabili beharko dira, lanbide horiek enpresetan duten pisua 
handitzeko. 

12. taulak enpleguari buruzko datuak ere erakusten dizkigu, ez hezkuntza mailari be-
giratuta, baizik eta kualifikazio mailari begiratuta, Lanbideen Nazioarteko Sailkapen 
Uniformeko (Isco, ingelesezko siglen arabera) talde handietan (digitu bakarrerako). 
1-3 taldeak jakintza maila handikotzat hartzen dira; 4-7 taldeak, maila ertainekotzat; 
eta 8-9 taldeak, maila txikikotzat. Gainera, kualifikazioaren araberako datuek aban-
taila bat dute, hezkuntza mailaren araberako datuekin alderatuta: ez dira 2018an 
eteten, baizik eta enpleguak, kualifikazioaren arabera, 2030era arte nolako bilakaera 
izango duen aurreikusten dute Futurelanek (EAErako) eta Cedefopek (Espainia, Ale-
mania eta EB-28rako) egindako proiekzioetan oinarrituta.

Goi mailako kualifikazioko enpleguan, 2018ra arte ez da alde handirik ikusten hez-
kuntza mailaren araberako analisian ikusten ziren joerekiko. Baina agerian geratzen 
da EAEn duen pisu erlatiboa hezkuntza mailaren araberako datuek erakusten zutena 
baino askoz ere gehiago erortzen dela. 2018-2030 aldirako aurreikuspenek erakusten 
dute, gainera, Alemanian eta, batez ere, EBn kualifikazio handiko enpleguaren pisu 
erlatiboa handitzea espero bada ere, Espainian ez dela aldaketa handirik espero eta 
EAEn, berriz, kualifikazio handiko enpleguak garrantzia galtzen jarraituko du.

Kualifikazio ertaineko enpleguari dagokionez, esanguratsuena da Espainian eta, ba-
tez ere, EAEn 2018ra arte izan duen hazkunde handia. Aurreikusten da hazkunde ho-
rrek 2030era arte jarraituko duela. Hala, 2030. urtean, lanbide horiek kualifikazio guz-
tietako enpleguaren erdia baino gehiago hartuko dute EAEn. Ehuneko hori (% 52), 
hala ere, ez da oraindik Alemaniaren mailara iritsiko (% 60). 

Prestakuntza eskaintzaren bigarren joera argi bat da prestakuntza ekintzak ez direla 
mugatzen hasierako hezkuntzara (edo gazteen hezkuntzara, alegia, lan merkatuan 
sartu aurretik jasotzen dutenera), baizik eta lan bizitza osoan zehar zabaltzen direla. 
12. taulatik ondorioztatzen da joera hori argia izanik ere EB-28rako eta, neurri txikia-
goan, Alemania, Espainia eta EAErako, goia jo zuela joan den hamarkadako bigarren 
erdialdean eta, orduz geroztik, tasa ez dela handitu eta, are gehiago, behera ere egin 
duela pixka bat. EAEri begira, tasa horren balioa Europako batezbestekoarekin alde-
ratuta handia bada ere (% 12,7), oraindik urrun dago Suedia (% 29,2) edo Finlandiako 
(% 28,5) ehunekoetatik.

Ikastetxeek joera horri beren prestakuntza ekintzak dibertsifikatuz erantzun behar 
diote, hasierako prestakuntzara (edo gazteentzako prestakuntzara) mugatu beha-
rrean, helduentzako prestakuntzan, oro har, eta enplegurako prestakuntzan, bere-
ziki, duten presentzia handitzeko erronkari aurre egiteko. Horri lotuta, prestakuntza 
eskaintzeko modalitateak aldatzea ere beharrezkoa da (esate baterako, modalitate 
duala indartuz edo onlineko irakaskuntzari garrantzi handiagoa emanez, edo ohikoak 
ez diren ordutegiak proposatuz). 

Bestalde, aipatzekoa da ikastetxeak eskaintzen ari diren jarduerak edo zerbitzuak di-
bertsifikatzen ari direla. Alegia, gaitasunetan oinarritutako hezkuntzaren eskaintzan 
ikusten den hirugarren joera handia da ikastetxeen eta prestakuntza zentroen fun-
tzioen eta jardueren dibertsifikazioa. Unibertsitateetan, joera horrek lotura du hiru-
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garren misioa garatzearekin eta unibertsitate ekintzaile deitutakoarekin (Etzkowitz, 
2003). Lanbide heziketako ikastetxeetan, berriz, orain arte funtzio bakarra izan duten 
ikastetxeak funtzio askotako bihurtzea eskatzen du, neurri handi batean (Navarro, 
2018a).

Laugarren aldaketa edo joera bat ere nabarmentzen da gaitasunetan oinarritutako 
hezkuntzaren eskaintzan: kualifikazioak curriculumak eduki beharko lituzkeen ja-
kiteetan edo inputetan antolatu beharrean, gaitasunetan edo ikaskuntzaren emai-
tzetan oinarrituta antolatzea. Sistema horretarako aldaketa Erresuma Batuan hasi 
zen, 1980ko hamarkadan, lanbide heziketan. Ondoren, gainerako herrialdeetara 
eta hezkuntza sistemako esparruetara zabaldu zen (baita unibertsitatera ere) (ikus 
5. laukia).

EAEn ere izan du eragina inguruko prestakuntza sisteman ikaskuntzaren emaitzen 
ikuspegia txertatzeak. Espainiako Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Lege Organi-
koak (LOGSE), 1990ean onartu zenak, gaitasunetan oinarritutako curriculuma propo-
satzen zuen eta curriculum horiek prestatzeko orduan, deszentralizazio maila jakin 
bat ere eskaintzen zuen. Lege horren ondoren etorri zen Lanbide Heziketako Lehe-
nengo Plana, 1997an onartu zena eta Kualifikazioen eta Lanbide Heziketako Sistema 
Integratua ezartzeko lehenengo urratsak ekarri zituena. Britainiar sistema oinarritzat 
hartu arren, inguruko beste herrialde batzuetako elementuak ere bazituen eta EAEko 
errealitatera egokitzen zen (López-Guereñu, 2018a). Hezkuntza helburuei erantzu-
teaz gainera, industria eta enplegu politikako tresna gisa ere ikusten zen, eta, horren-
bestez, lehiakortasuna eta ekonomia hobetzeko tresna gisa.

Kualifikazioen sistemaren egitura definitzeko eta kalitate eta gizarte balioespen 
mailari eusteko Kualifikazioen eta Lanbide Heziketaren Euskal Institutua sortu zen, 
1998an. Enpresekin lan eginez, ziurtatzen zen definitutako estandarrak eta ebalua-
tzeko sistemak ekoizpen jardueraren errealitatearekin bat zetozela. Hasierako Sis-
tema Integratua aldatzen joan da, gaur egungo Kualifikazioen eta Lanbide Espe-
zializazioen Euskal Esparrua osatu arte, Lanbide Heziketako V. Euskal Plana onartu 
zenetik indarrean dagoena. Kualifikazioen eta Lanbide Espezializazioen Euskal Espa-
rrua Bizialdi Osoko Ikaskuntzarako Kualifikazioen Euskal Esparruaren barruan dago, 
2013an definitu zena.

Nazioetako kualifikazio esparruetan gertatzen ari diren aldaketen ondoan, bosgarren 
joera bat ere antzematen da, gaitasunak eskaintzen dituzten sistemak osatzen dituz-
ten erakundeetan: gero eta iragazkortasun handiagoa, bai horizontala (hezkuntza 
ibilbide mota desberdinen artean) eta bai bertikala (ibilbide beraren barruan, hez-
kuntza maila desberdinen artean). Lanbide heziketa, tradizioan, bukaerako etapatzat 
hartu izan da (hau da, berehala lan merkatuan sartzeko), baina ezaugarri hori galtzen 
ari da eta gero eta aukera gehiago irekitzen dira lanbide heziketaren barruan behera-
goko etapetatik goragoko mailetako etapetara igarotzeko, edo «pasarelak» sortzeko, 
lanbide heziketako ikasketak egin ondoren, orientazio orokorreko edo unibertsita-
teko ikasketak egiteko (ikus 8. laukia). Era berean, hezkuntza eta prestakuntza forma-
laz bestelako bideetatik eskuratu diren gaitasunak aitortzeko prozesuek aukera ema-
ten dute lan mundua eta hezkuntza mundua lotzeko. 

Seigarren joerak gaitasunak eskuratzeko bide desberdinen arteko hibridazio proze-
sua azpimarratzen digu. Hezkuntza orokorrean, gero eta gehiago lantzen dira jakite 
aplikatuak eta praktikoak; baina, aldi berean, lanbide heziketan prestakuntza, nola-
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bait, «akademizatzen» ari da, bereziki lanbide heziketak hirugarren mailako hezkun-
tzan duen presentzia handitzen ari den heinean. Batzuetan zein besteetan, gero eta 
garrantzi handiagoa du onlineko prestakuntzak.

5. LAUKIA Hezkuntza eta prestakuntza sistemak ikaskuntzaren emaitzen arabera antolatzea

Shift to learning outcomes terminoak (Cedefop, 2009) adierazten du gero eta gehiago erabiltzen direla ikaskuntzaren emai-
tzak (learning outcomes) hezkuntza eta prestakuntza sistema diseinatzeko eta antolatzeko orduan. Errotiko aldaketa ho-
rrek hezkuntza ulertu, gobernatu, diseinatu, planifikatu eta emateko modua aldatu du (Souto-Otero, 2012) eta gi-
zabanakoek eta eragileek hezkuntzako eta enplegu azpisistemetan duten rola aldarazi (Adam, 2006; Cedefop, 2011). 
Funtsean, ikaskuntzaren emaitzetan oinarritutako ikuspegiak (outcome-based approach) planteatzen du hezkuntza proze-
sua aldez aurretik zehaztutako emaitza batzuk (ikaskuntzaren emaitzak) lortzearen arabera antolatu behar dela, eskura-
tu beharreko jakite teorikoen curriculum bati hertsiki erantzun beharrean (input-based approach). 

1980an Erresuma Batuan abian jarri zen lanbide kualifikazioen sistema (National Vocational Qualifications) izan daiteke, 
Europan, ikuspegi horren lehenengo aplikazioa (Allais, 2014; Jessup, 1991). Sistema horrekin prestakuntza praktikoagoa 
lortu nahi zen, itxarondako ikaskuntzaren emaitzetatik abiatuta aldez aurretik estandar profesionalak definitzean oina-
rritutakoa. Horrela saihestu nahi zen ikastetxeek beren interesetara egokitutako prestakuntza eskaintzea, eskaintza en-
plegu beharrekin lerrokatu beharrean («provider capture»; Raggatt eta Williams, 1999).

Ikaskuntzaren emaitzak sarritan gaitasunak erabiliz definitu direnez, ikuspegi horri «gaitasunetan oinarritutako ikas-
kuntza» ere deitu izan zaio. Ikaskuntzaren emaitzak definitzeak eta kualifikazio esparruak ezartzeak eskatzen du gai-
tasunen sistemekin lotura duten askotariko eragileek (bereziki, hezkuntza sistemak eta enpresek) parte hartzea, lanki-
detzan gehiago oinarrituko den eredu bat eta lan merkatuaren beharrei hobeto erantzungo dioten sistemak sustatuz 
(Grootings 2007; Tuch, 2007). 

Lehenengo esperientzia horietatik, eta gero eta gehiago, gobernuek beren hezkuntza erreformak ikuspegi horretan oina-
rritu dituzte eta, urratsez urrats, hezkuntza maila guztietara zabaltzen joan dira. Prozesua Kualifikazioen Europar Espa-
rrua zehaztuta bukatu da. Hiru helburu handi lortzen dira horrela: lehenengoa, esparru horiekin bai hezkuntza orokorra 
eta bai lanbide heziketa estaltzea, bi prestakuntza mota horien arteko lotura eta integrazioa erraztuz; bigarrena, ikaskun-
tzaren emaitza formalak, ez formalak eta informalak aitortzea, horrela enpresek hezkuntza eta prestakuntza sistemaren 
barruan duten zeregina ere agerian utziz; eta, hirugarrena, gardentasuna eta mugikortasuna indartzea, hezkuntza eta en-
plegu sistema nazionalen barruan eta sistemen artean (Markowitsch eta Luomi-Messerer, 2007).

Azken joerak nabarmentzen du gaitasun teknikoen irakaskuntzak garrantzia galdu 
duela eta gero eta garrantzi handiagoa hartu dutela zeharkako gaitasunek, guztien 
iritziz. Lehen uste zen zeharkako gaitasunak garatzeko toki naturala lanpostua zela, 
baina gero eta gehiago eskatzen da zeharkako gaitasun horiek hezkuntza sisteman 
lantzeko. Hala, bai lanbide heziketako ikastetxeek eta bai unibertsitateak berak eki-
men interesgarriak dituzte, horri dagokionez. Lanbide Heziketako Ethazi progra-
mak, esate baterako, esparru metodologiko berritzaile bat eskaintzen du ikasleen 
zeharkako gaitasunak garatzeko, diziplina askotako ikuspegitik landu behar diren 
arazoak planteatzean oinarrituta. Unibertsitateei dagokienez, Boloniako Adieraz-
penak, 1999koak, argi adierazi zuen gaitasunak garatzeko eta ebaluatzeko ereduak 
aldatu beharra. Orduz geroztik, unibertsitate askok beren prestakuntza eskaintzan 
lantzen dituzten zeharkako gaitasunak definitu dituzte. Euskal Autonomia Erkide-
goan egoitza soziala duten hiru unibertsitateak ere batu dira joera horretara (ikus 
4.3. atala).

Jarraian, atal zehatzetan, Euskal Autonomia Erkidegoan gaitasunen hornitzaileen sis-
tema osatzen duten hiru mundu handietako bakoitzaren problematika berezia azter-
tuko dugu: unibertsitate sistema, Lanbide Heziketako ikastetxeen sistema, eta enpre-
sen prestakuntza hornikuntza.

Ikastetxeetan gero 
eta gehiago lantzen 
dira zeharkako 
gaitasunak
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4.3 �Unibertsitate�sistema�gaitasunei�eta�kualifikaziori�
lotutako erronken aurrean

Euskal unibertsitate ekosistema hurrengo erakunde motek osatzen dute (9. grafikoa):

• egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten hiru unibertsitateak (EHU-Euskal 
Herriko Unibertsitate publikoa, Deustuko Unibertsitatea, eta Mondragon Unibertsi-
tatea);14 

• talentua erakartzeko eta kalitatea ziurtatzeko bi eragile laguntzaile (Ikerbasque eta 
Unibasq);

• eragile zientifikoak eta teknologikoak koordinatzeko bitarteko bi eragile (Euskam-
pus eta 4Gune prestakuntza klusterra);

• Oinarrizko Ikerketako eta Bikaintasun Zentroak (BERC).

9. GRAFIKOA. EAEko unibertsitate ekosistema

Eragile
laguntzaileak

Bitarteko
eragileak

Euskal Unibertsitate
Sistemako unibertsitateak  

ERAGILEAK 

Eragile zienti�koak - OIBZ

Iturria: Eusko Jaurlaritza, Unibertsitate Sistemaren Plana 2019-2022.

14 Horiez gainera, EAEn aipatzekoak dira Tecnun eta UHUN. Lehenengoa Donostian dago eta Nafarroako Uni-
bertsitatearen ingeniaritzako goi eskola da. Bigarrena Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionala da 
eta hiru ikastetxe elkartu ditu Autonomia Erkidegoan (Bergaran, Portugaleten eta Gasteizen).



56

Euskal autonomia ErkidEgoko lEhiakortasunari buruzko 2019ko txostEna: gaitasunak, panazEa otE?

6. LAUKIA 4gune klusterra 

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren eta Euskadiko hamaika unibertsitate zentroren lider-
gopean, 4gune, Ingeniaritza, Zientzia eta Teknologiako Unibertsitate Prestakuntzako Klusterra 
(www.4gune.eus) 2017ko uztailean sortu zen, Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitatearen 
eta enpresaren arteko lankidetza indartzen laguntzeko, ingurune global berrian, 4.0 Industria-
ren paradigmari lotuta. Helburua da espezializazio adimenduna giza kapitala prestatzeko or-
duan ardatz nagusietako bat izatea eta, aldi berean, estrategia horren iraunkortasunari lagun-
tzea. 

Klusterrak 2018an izan duen jardueraren emaitzen artean, azpimarratzekoa da ikerketako gai-
tasunen mapa bat sortzea: 222 gaitasunen mapa egin da (prestakuntzakoak, ikerketakoak, 
transferentziakoak eta ekipamendukoak), 4.0 industriaren 50 kategorietan. Era berean, Au-
tomotive Intelligence Center AIC-Open University ikasgela irekitzea klusterrean inplikatuta-
ko eragileen artean sortzen den baterako sorkuntza prozesuaren emaitza da. Ikasgelak aukera 
ematen du AICeko enpresen benetako erronkei erantzuteko unibertsitateko ikasleen lanaren 
bidez. Hala, laneratzeko lehenengo urratsa izan daiteke ikasleentzat, edo karrera akademikoa-
ren jarraipena eta, noski, enpresaren eta unibertsitatearen arteko lotura hobetzen laguntzen 
du.

Euskal unibertsitateetan 60.000 ikasle baino gehiago dago matrikulatuta: Espainiako 
unibertsitate ikasleen % 3,7 dira eta EAEko 20 eta 29 urte arteko biztanleriaren % 31. 
Unibertsitate ikasketak egiten ari den biztanleria aztertuz, EAEko unibertsitatea Es-
painiakoaren antzeko ehunekoetan dago (Zientzia, Ikerketa eta Unibertsitate Ministe-
rioaren arabera, haren azpitik, gutxi bada ere; eta Eurostaten arabera, gainetik). Era 
berean, EAE eta Espainia Alemaniaren eta EB-28aren gainetik daude.

EAEn ikasle gehienek (% 75) unibertsitate publikoetan ikasten dute. Ehuneko hori Es-
painiakoa baino txikiagoa da (% 83), hala ere. Euskal unibertsitate sisteman, Espai-
niako autonomia erkidego aurreratuenetako (Madril, Katalunia eta Nafarroa) sis-
temetan bezala, handiagoa da unibertsitate pribatuaren presentzia. Orokorrean, 
unibertsitate publikoaren irismena pribatuena baino handiagoa da, bereziki Euskal 
Autonomia Erkidegoan, bertako unibertsitate publikoa oso hedatua baitago (43.000 
ikasle baino gehiago ditu, Espainiako unibertsitate publikoan batez bestekoa 26.000 
ikaslekoa denean). Bai EAEn eta bai Espainia osoan, emakume ikasleen ehunekoa 
% 50etik gorakoa da, eta ehuneko hori handiagoa da, gainera, unibertsitate pribatuetan.

Oro har, EAEk, Espainiarekin alderatuta, garapen txikiagoa du masterretan, eta han-
diagoa, berriz, graduan eta doktoregoan. Era berean, euskal unibertsitateek espezia-
lizazio handiagoa dute ingeniaritzan eta arkitekturan eta gizarte eta lege zientzietan; 
eta garapen txikiagoa, ordea, osasun zientzietan eta arte eta gizarte zientzietan. Neu-
rri batean, euskal unibertsitate pribatuen espezializazioa Espainiakoez bestelakoa de-
lako gertatzen da hori. 

13. taulak aukera ematen du euskal unibertsitateen kokapen estrategikoan sakon-
tzeko. Ikus daitekeenez, Euskal Herriko Unibertsitatea Deustuko Unibertsitatea ha-
lako 4,5 da eta Mondragon Unibertsitatea halako 9. EHUri tamaina handiagoa edu-
kitzeak ahalbidetzen dio jakintza adar desberdinetan eskaintza zabalagoa edukitzea. 
Gainera, unibertsitate publikoetan gertatzen den bezala, jarduera graduan kontzen-
tratzen da, nagusiki. Pribatuek (batez ere Deustukoak), nahiz eta gradua hartu jar-
dueraren ardatz nagusi, arreta handiagoa jartzen diote masterren garapenari.
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13. TAULA. EAEko unibertsitateen kokapena IVIEren 2019ko U-Ranking rankingean

EHU Deustu MU Espainia

Titulartasuna Publikoa Pribatua Pribatua 84 un.

1. eta 2. zikloko, graduko eta masterretako ikasleak 38.717 8.998 4.208 17.033

Graduko eta zikloetako ikasleak (guztizkoaren %) 91,5 80,4 86,3 85,7

Masterretako ikasleak (guztizkoaren %) 8,5 19,6 13,7 14,3

Orokorra: sailkapeneko tokia 11tik 7 6 8 6,8

Orokorra: indizea (unibertsitateen batezbestekoa = 1,0) 1,0 1,1 0,9 1,0

Irakaskuntza: sailkapeneko tokia 8tik 5 2 2 4,4

Irakaskuntza: indizea (unibertsitateen batezbestekoa = 1,1) 1,0 1,3 1,3 1,1

Ikerketa: sailkapeneko tokia 17tik 7 9 15 8,9

Ikerketa: indizea (unibertsitateen batezbestekoa = 1,0) 1,2 1,0 0,4 1,0

Berrikuntza eta teknologia: sailkapeneko tokia 24tik 17 19 11 13,5

Berrikuntza eta teknologia: indizea (unibertsitateen batezbestekoa = 1,1) 0,7 0,5 1,3 1,1

Irakaskuntzako arrakasta tasa 55,0 87,0 85,0 55,0

Ikasketak ez uztearen tasa 73,0 86,0 100,0 70,0

Irakurritako doktorego tesiak/irakasle eta ikertzaile doktoreak 28,0 53,0 23,0 38,0

Etengabeko prestakuntzaren diru sarrerak (irakasle doktore bakoitzeko) 23,0 43,0 48,0 28,0

Iturria: Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitateen Ministerioa, Unibertsitate estatistikak. IVIE-BBVA, U-Ranking 2019.

IVIE-BBVAk argitaratzen duen U-Rankingaren 2019ko edizioan, euskal unibertsitateek 
tarteko tokiak hartzen dituzte:

• Irakaskuntzan, bi unibertsitate pribatuak nabarmentzen dira, Deustuko Unibertsi-
tatea eta Mondragon Unibertsitatea, EHUren gainetik. Azken hori Espainiako ba-
tezbestekoaren atzetik gelditzen da, pixka bat.

• Ikerketan, EHU nabarmentzen da (Espainiako batezbestekoarekin gainetik gera-
tzen da); hurbiletik jarraitzen dio Deustuko Unibertsitateak, Espainiako batezbeste-
koaren balioarekin; eta Mondragon Unibertsitateak du kokapenik txarrena.

• Berrikuntzan eta teknologian, ordea, Mondragon Unibertsitateak du tokirik onena, 
Espainiako batezbestekoaren gainetik; eta EHU eta Deustuko Unibertsitatea oke-
rrago daude.

Txosten honen ardatza gaitasunak direnez, elementu horri zuzenen lotzen zaizkion 
U-Rankingeko adierazleei begiratuko diegu jarraian. Hala, ikus dezakegu unibertsi-
tate pribatuek graduko prestakuntzan erregistro oso onak erakusten dituztela (ikus 
irakaskuntzako arrakasta tasa eta ikasketak ez uzteko tasa adierazleak). EHU, alda-
gai horietan, erdiko kokapenetan dago. Ikertzaileen prestakuntzari begira (irakurri-
tako doktorego tesiak/doktore titulua duten irakasleak eta ikertzaileak), Deustuko 
Unibertsitatea nabarmendu behar da: ikerketan EHUk baino kokapen okerragoa 
badu ere, eraginkortasun handiagoz bilatzen du zeregin hori ikertzaile doktoreen 
prestakuntzarekin uztartzea. Eta, azkenik, etengabeko prestakuntzari lotutako inpli-
kazioan, berriro ere unibertsitate pribatuek erakusten dute EHUk baino inplikazio 
handiagoa (ikus 7. laukia).

EAEko unibertsitate 
ekosistema 
aberatsa eta 
askotarikoa da, 
unibertsitate 
publikoak 
eta pribatuak 
daude, nor bere 
espezializazio 
profilarekin
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7. LAUKIA Mondragon Unibertsitateko Mendeberri programa

EAEko eta Espainiako unibertsitateen prestakuntza funtzioaren garapena, nagusiki, gra-
duko eta graduondoko ikastaro arautuak (masterrak, adituak eta doktoregoak) eskain-
tzean oinarritu da. Aitzitik, beste programa batzuk, iraupen laburragokoak, moduluetan 
antolatutakoak edo ikastaroen eskatzaileek adierazitako beharretara (edo ikastetxeak lan-
bide edo zeregin jakin batzuetan estali gabekotzat identifikatu dituen beharretara) bera-
riaz egokitutakoak ia ez dira garatu, baina oso baliozkoak izan daitezke bizialdi osoko 
ikaskuntzari lotutako ibilbideak bultzatzeko. Prestakuntza mota hori (ikastaro laburrak, 
moduluetan antolatutakoak, eta izaera aplikatu edo praktikodunak) eskatzen dute en-
presek edo enpresetan zuzendaritzako ardurak edo goi mailako postu teknikoak dituzten 
pertsonek. Ikastarook, gainera, aldez aurretik unibertsitateko irakasleek aurrera eraman 
duten aholkularitza edo ikerketa aplikatuko jarduera bati lotuta daude sarritan. Hain zu-
zen ere, jarduera horri esker izan du unibertsitateak aukera enpresak aurrean dituen arazo 
zehatzak ezagutzeko. Beste zenbaitetan, enpresak unibertsitateko aholkularitzak gomen-
datutakoa egoki aplikatzeko, aldez aurretik langileak gaitu eta prestatu behar ditu.

Mondragon Unibertsitateko Mendeberri 2025 proiektuak prestakuntza eskaintza malgu 
eta berritzailea aurkezten du, prestakuntza programak moduluetan antolatuta, ikaslearen-
tzako pertsonalizazioan, diziplina artekotasunean eta ikaskuntza esperientzialean oina-
rrituta. Ekimen honen helburua da beste eragile batzuekin (enpresak, erakundeak, gizarte 
erakundeak, etab.) baterako ikaskuntza esparruak sortzea, ikaslearen ikaskuntza esperien-
tzia aberasteko, prestakuntza dualaren, gizarte eta elkartasun ekimenen edo ekintzailetza-
ren bidez. Mendeberriren esperientziak erakusten digu programa mota horiek irakasteko 
ez dela nahikoa curriculum akademiko luzeago bateko edukiak moduluetan antolatzea, 
baizik eta irakasteko eta ikaskuntza ebaluatzeko beste modu bat eskatzen du, bestelako or-
dutegi eta ikasteko gune batzuk, eta, titulazio akademikoaz gainera, industrian edo ahol-
kularitza eta ikerketa aplikatuan esperientzia duten irakasleak.

Jarraian, unibertsitate sistemaren bilakaera ildoetako bi aztertuko ditugu, gaitasu-
nak sortzeko sistemaren joerei eta horien ondoriozko erronkei lotuta: ikaskuntza 
luzatzeari bultzada ematea, hasierako hezkuntza etapa amaitu ondoren egiteko 
prestakuntza ekintzen bidez, eta gaitasun mota desberdinak eskuratzeko apustua 
egitea. 

Azpimarratzekoa da, sekzio honen hasieran aurreratu dugun bezala, EAEn egoitza so-
ziala duten hiru unibertsitateek definitu dituztela dagoeneko beren ikasle guztientzat 
komunak diren zeharkako gaitasunak. Horren erakusle dira EHUko ikasle guztien-
tzako Zeharkako Gaitasunen Katalogoa, Deustuko Unibertsitateko Zeharkako Gaita-
sunen Mapa edo Mondragon Unibertsitatearen Mendeberri 2025 programa (ikus 7. 
laukia). 14. taulan erakusten ditugu aipatutako dokumentu eta programetan hautatu 
diren zeharkako gaitasun nagusiak. Bi unibertsitate hainbatetan datoz bat eta hiru 
gaitasun denek lantzen dituzte (komunikazioa eta eleaniztasuna; arazoen ebazpena, 
autonomia eta erabakiak hartzea; eta talde lana).

Arestian aipatu dugunez, eskolak emateko modalitateetan gertatu den paradigma 
aldaketa, prestakuntza ekintzen dibertsifikazioa eta enpresa ehunarekin lotura in-
dartzea gakoak dira gaitasunak garatzeko prestakuntza eskaintza definitzeko or-
duan. Ikuspegi horretatik, prestakuntza dualak eta «alumni sareek» eginkizun ga-
rrantzitsua izan dezakete, aipatutako erronkei erantzuten laguntzeko orduan. Eta 
arlo horretan oraindik aurrerapauso asko egin daitezke EAEko unibertsitateetan. 
Unibertsitate Sistemaren 2019-2022 Planak ere azpimarratzen du unibertsitatea-
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ren eta enpresen arteko harremana indartzeko erronka, herrialdearen desafioei 
erantzun ahal izateko (ikus 6. laukia). Era berean, enplegagarritasuna handitzeko 
helburuz, lanbide heziketako ikastetxeekin lotura indartzea ere erronka da (ikus 
8. laukia).15 

14. TAULA. Euskal unibertsitateek lehenesten dituzten zeharkako gaitasunak

Zeharkako�gaitasuna Euskal Herriko 
Unibertsitatea

Deustuko 
Unibertsitatea

Mondragon 
Unibertsitatea

Etengabeko ikaskuntza x x

Nork bere burua ezagutzea x

Komunikazioa eta eleaniztasuna x x x

Gaitasun digitala x x

Ekintzailetza, berrikuntza eta sor-
mena

x x

Lidergoa x x

Pentsamendu kritikoa x x

Arazoak ebaztea, autonomia eta 
erabakiak hartzea

x x x

Etika eta gizarte eta ingurumeneko 
erantzukizuna eta konpromisoa

x x

Talde lana x x x

Ikuspegi globala x

Prestakuntza duala bultzatzea dago gaitasunen garapena sustatzeko bideen ar-
tean, enpresa ehunarekin harremanak estutzea eskatzen baitu. Lanbide hezike-
tan baino askoz ere berrikiago, unibertsitatea ere hasi da prestakuntza eskaintzan 
programa dualak txertatzen. Paradigma aldaketa dakar horrek eta oraindik hesi 
handiak gainditu behar ditu, enpresen eta unibertsitateen artean erantzunkide-
tasuna bultzatu nahi baita, ikaskuntza prozesuaren fase guztietan. Horrek aukera 
ematen du unibertsitateari lotutako eragileen ekosistema zabaltzeko, aberasteko 
eta prestakuntza eskaintza handitzeko. Gainera, espazio, metodologia eta rol be-
rriak sor daitezke horrela.

Unibasqek ematen du «prestakuntza dualeko edo unibertsitatea-entitatea txan-
dakatzeko» aitorpena. 2018-2019 ikasturtean, hiru euskal unibertsitateek, guztira, 
gradu dualeko lau titulazio eskaini dituzte, graduetan hamabi ibilbide dual, mas-
ter dualeko sei titulazio eta masterretan lau ibilbide dual. Programa horietako 
gehienak karrera teknikoetan eskaintzen dira, ingeniaritzetan adibidez, edo en-
presa jarduerari lotuta, esate baterako, enpresen administrazioa eta zuzendaritza 
edo ekintzailetza. 

15 Unibertsitatea+Enpresa garapen ardatza lehentasunezkoa da Unibertsitateko Sistemaren Planean. Ez da arlo 
hori lantzeko lehenengo urratsa, ordea, aurretik Unibertsitate-Enpresa 2022 Estrategia landu baitzen. Aipa-
tutako estrategia 2017aren erdialdera jarri zen abian eta Confebask Euskadiko Unibertsitate Kontseiluan 
inplikatzea erraztu zuen. Ardatzaren helburu nagusia da goi mailako gaitasunak eta enpresen beharretara 
egokitutako osagai aplikatua izango dituen giza kapitala prestatzea.

Euskal 
unibertsitatea 
programa dualak 
eskaintzen 
hasiberria da
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8. LAUKIA Lanbide heziketako ikastetxeen eta unibertsitateen arteko lankidetza

Lauki honetan Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza soziala duten hiru unibertsitateek lanbide heziketako ikastetxee-
kin lankidetzan eskaintzen duten prestakuntza jaso nahi izan dugu.

Mondragon Unibertsitateak goi mailako prestakuntza zikloak eskaintzen ditu, bi zentrotan: Goi Eskola Politeknikoan 
eta Enpresagintza Fakultatean. Integrazio horrek errazten du unibertsitateak eskaintzen dituen prestakuntza formatu 
desberdinen arteko sinergiak eta lankidetzak antzematea. Gainera, azpimarratu behar da 2017-2018 Ikasturtean Mon-
dragon Unibertsitatea Ingeniaritza Mekatronikako gradua eskaintzen hasi zela, industriaren automatizazioari eta 4.0 in-
dustriari lotutako profilen eskariari erantzuteko. Gradu dual hau nagusiki lanbide heziketatik datozen ikasleei eskain-
tzen zaie, Fabrikazio Mekanikoa eta Elektrizitatea eta Elektronika familietako zikloak egin dituztenei. Horiei, graduaren 
bigarren mailan ikastaro oso bat aitortzen zaie. 

Deustuko Unibertsitateari dagokionez, Industria Digitaleko gradua Deustuko Unibertsitatearen eta Gasteizko Egibide 
ikastetxearen arteko lankidetzaren emaitza da, Deusto Social Lab ekimenak babestua. Ekimen horrek jarduera estrate-
giko ugari hartzen ditu barne, paradigma aldaketa bultzatzeko eta pertsonen ondoan beren bizitza osoan zehar egote-
ko, etengabeko prestakuntzaren, prestakuntza dualaren, berrikuntzaren, enpleguaren eta ekintzailetzaren bidez. Gradua 
2018ko irailean hasi zen eskaintzen, eta Arabako enpresen bi beharrei erantzun nahi die: alde batetik, industria etorki-
zuneko esparru berrietara (esate baterako, digitalizazioa, fabrikazio eta ekoizpen sistema adimendunak eta IoT-Gauzen 
Internet) egokitzeko gai izango diren profilak sortzen lagundu nahi du; eta, beste alde batetik, profil mota horiek kon-
tratatzeko zailtasunak saihestu, prestakuntza dualeko ereduaren bidez, ikasleak lantokietara eramanez graduko 2. mai-
latik aurrera. Horretarako, Egibidek eskaintzen dituen Elektronika, Informatika eta Fabrikazio Mekanikoko familietatik 
datozen goi mailako lanbide heziketako profilak Deustuko Unibertsitateko informatikako ingeniaritzako jakiteekin in-
dartzea erabaki zen. Lehenengo urtean oinarrizko jakintzak garatzen dira eta, gainerakoetan, formatu duala erabiliko da. 
Laugarren mailan, gradu amaierako proiektuan, ikasleak industriaren alderdi tradizionaleko zati bat hartu eta digitaliza-
tzen ahaleginduko dira. 

Makina Erremintaren Institutuari (IHM-EHU) dagokionez, 1996an sortu zuen IHMren Unibertsitate Eskola Duala, Es-
painian aitzindaria txandakako unibertsitate ikasketak garatzen eta lanbide heziketa eta unibertsitateko ikasketak lotzen. 
2011n, IMHko Ingeniaritza Dualeko Unibertsitate Eskola EHUra atxiki zen eta 2012-2013az geroztik, Prozesu eta Pro-
duktuen Berrikuntzako Ingeniaritzako Gradua eskaintzen du. Gaur egun, IMHk prestakuntza dualeko ereduan sakon-
tzen jarraitzen du, Digital Manufacturing Unibertsitate Masterraren bidez. Masterrak bi urteko iraupena du eta enpresek 
4.0 industriari lotuta dituzten beharrei erantzuten ahalegintzen da. Prestakuntza hainbat prestakuntza eta ikerketa zentro-
tan eskaintzen da (IMH, Zamudioko Fabrikazio Aeronautiko Aurreratuko Zentroa, IK4 IDEKO, Tecnalia eta Vicomtech). 
«Learning by doing» metodologiak erabiltzen dira, teoria eta kasuak uztartzen dituztenak, prototipoen garapenarekin edo 
beste mota batzuetako ariketa praktikoekin, teoria errealitatean aplikatzea bilatuz eta eskolak dinamikoagoak eginez.

Kasu horiek ebazteko metodo berritzaileak erabiltzen dira, gaitasunak eskuratzeko erronkak, kasu zehatzak eta ikasleek 
etorkizunean aurrean izango duten enpresa errealitatea oinarri hartzen dituztenak. Ildo horretatik, azpimarratzekoa da 
ikasten ikasteak duen garrantzia, indarra hartzen ari den eredu ekonomiko berri honetan. Ezinbestekoa da ikasleei be-
ren burua prestatzen jarraitzen erakustea. Nolanahi ere, ez dira txandakako eredu horiek idealizatu behar. Kudeaketa eta 
antolaketari dagokionez, eskakizun maila zorrotzagoa edukitzeaz gainera (bai enpresentzat, bai ikastetxearentzat eta bai 
ikaslearentzat), egin nahi diren ikasketetara, lortu nahi diren enpresa eta profil motetara, eta tartean dauden ikastetxeen 
ezaugarrietara egokitu behar dira. Txandakako prestakuntzak jakintza teorikoa praktikarekin alderatzeko aukera ema-
ten badu ere, arrisku bat baitu: ikasleak gehiegi espezializatzea eta, horrela, «tunelaren ikuspegiarekin» geratzea.

Unibertsitate mailako prestakuntza duala eskaintzeko hainbat erronkari egin behar 
zaio aurre. Alde batetik, kritikoa da azpimarratzea tartean eragile kopuru handia-
goa egonik, koordinazioa konplexua dela. Beste alde batetik, konplexutasun horrek 
baliabide gehiago eskatzen ditu eta, horrenbestez, kostua handitzen da prestakun-
tza tradizionalagoarekin alderatuta. Ikasleen banakako jarraipena egin behar dute 
bai prestakuntza zentroko tutoreek eta bai lantokiko tutoreek eta horrek, sarritan, 
ikastetxeek eskaintza hori egiteko duten ahalmena mugatzen du. Horren guztiaren 
ondorioz, unibertsitatea finantzatzeko eredu berriak sortzen ari dira. Kostua bider-
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katu egiten da, gainera, lanbide heziketan ez bezala, unibertsitateko prestakuntza 
duala oraindik ez delako arautu eta ikasleek lan kontratuak eduki ditzakete beste 
erakunde batzuetan egonaldiak egin behar dituztenean. Era berean, beste zailta-
sun bat da inplikatuta dauden alderdien rol aldaketa, gaitasun jakin batzuk behar 
baitira horretarako, eta, batzuetan, pertsonek ez dituzte gaitasun horiek eta garatu 
egin behar dira. Horixe gertatzen da bai enpresetan, esate baterako, tutoreei dago-
kienez, eta bai unibertsitatean.

Unibertsitate sistemaren 2019-2022 planak azpimarratzen duen beste bideetako 
bat da «alumni sareak» indartzea. Sare horiek ikasle ohiek osatzen dituzte eta, hez-
kuntza zentroek lagunduta, abantailak eskaintzen dizkiete tituludun berriei eta 
ikasle ohiei. Enplegua bilatzeko laguntza eskaintzeaz eta ikasle ohien arteko eta 
ikasle ohiekiko loturari eustea ahalbidetuko duten jarduerak antolatzeaz gainera, 
«alumni sareak» tresna egokia dira ikastetxeentzat ikasleen bizialdi osorako ikas-
kuntzari laguntzeko, bai eta enpresekin eta gainerako erakundeekin elkarlanean 
aritzeko ere. Halaber, itzulkin ekonomikoa hutsaren hurrengo bada ere, sareak 
lehiatzeko abantaila gakoa izan daitezke, beste ikastetxe batzuekin alderatuta. Ne-
gozio eskolek, adibidez, tradizio handiago dute sare horien garapenean, helmuga 
duten jarduera sektorea dela eta.

Ikasle ohien parte hartzea motibatzeko eta unibertsitatean etengabeko prestakun-
tza jasotzeko aukera eskaintzeko arrakasta handieneko formatuetako bat «alumni 
sareek» eskaintzen dituzten ikastaroak, jardunaldiak edo lantegiak dira. Iraupen txi-
kiagokoak izanik, gaitasun berriak malgutasun handiagoz garatzeko aukera ematen 
dute. Titulu ofizialen alternatiba bat izan daitezke, titulu ofizialek ofizializatzeko pro-
zesu konplexu eta luzeak behar dituztelako eta dagoeneko lan merkatuan txertatuta 
dauden ikasle ohiek parte hartzeko izan dezaketen motibazioa eragotzi dezakete-
lako. Gainera, formatu laburrago horiek graduko eta graduondoko prestakuntza es-
kaintzara iristeko bidea izan daitezke. «Alumni sare» batzuetan, ikasle ohiak dira ira-
kasle, bada horrelako esperientziarik. Prestakuntza mota horretako proposamena 
haiengandik ere sor daiteke. Horrek erakusten du enpresa munduarekin lotzeko oso 
mekanismo baliozkoa dela. Sare horiek aukera ematen dute ikasle ohien lanbideak 
identifikatzeko eta unibertsitateen prestakuntza eskaintzaren edukiak definitzera-
koan nork parte har dezakeen ikusteko. Espazio informaletan zein formaletan parte 
hartuz, unibertsitateen prestakuntza eskaintzaren edukia definitzen lagundu deza-
kete eta, horrela, beren esperientzia ikasgelara ekarri.

4.4 Hezkuntza�sistemaren�lanbide�heziketa

4.1. atalean, gaitasunak sortzeko sistemen ezaugarriak eman ditugu eta bertan era-
kutsi dugu Europar Batasunaren barruan, euskal sistema Espainiakotik hurbil da-
goela. Ez da harritzekoa, kontuan hartuta sistema horren arauketa esparru nagusia 
(kualifikazio esparrua barne hartuta) Espainia osorako erabakitzen dela. Espainiako 
sisteman, lanbide heziketak merkatu ekonomia liberaletan baino pisu handiagoa 
du (AEBetan edo Erresuma Batuan baino pisu handiagoa), baina merkatu ekono-
mia koordinatuetan baino txikiagoa (Europar Batasuneko erdialdeko eta iparral-
deko herrialdeetan baino txikiagoa, hortaz). Eta gehiago oinarritzen da eskolan (Eu-
ropako hegoaldeko lanbide heziketako sistema guztietan bezala), enpresan baino 
(lanbide heziketa dualak eta, hortaz, enpresak, pisu handiagoa dute Alemanian edo 
Suitzan). 
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Nolanahi ere, Espainiakoren mota berekotzat hartzen den arren, analisi zehatzago 
batek erakutsiko liguke gaitasunak sortzeko EAEko sistemak berezitasun nabarme-
nak dituela, ia guztiak aldekoak, gainera. Berezitasun horiek agerian uzteko, bi alde-
rapen mota egingo ditugu. Alde batetik, datuak eskuragarri ditugunean, alderapena 
adierazle kuantitatiboetan oinarritu dugu. Beste alde batetik, alderatu nahi dugun 
errealitaterako Espainiari buruzko datu kuantitatiborik ez dagoenean, diagnostikoa 
jakintza adituan oinarritu dugu, EAErako eskuragarri dauden ebidentziekin eta datu 
zehatzekin lagunduta.

Espainiako eta Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide heziketako sistemen analisi al-
deratua estatistikako datu kuantitatiboetan oinarrituz egiteko, 15. taula prestatu 
dugu. Hona taula horretako ondorio nagusiak:

• EAEn hasierako lanbide heziketan matrikulatutako ikasleak Espainiako ikasleen 
% 5 inguru dira. Ehuneko hori 15-19 urte arteko EAEko biztanleriak Espainiakoan 
duen pisua baino handiagoa da (% 4,2 da pisu hori).

• Lanbide heziketako ikasleen maskulinizazio maila handiagoa da EAEn Espainian 
baino (% 65 EAEn eta % 58 Espainian). Neurri baten, datu horretan eragina du 
EAEko lanbide heziketaren eskaintzan industriari lotutako lanbide familiek duten 
pisuak eta industria lanaren ikuspegi maskulinizatuak. EAEk emakumeek ere lan-
bide heziketako ikasketetan parte hartzea bultzatu beharko luke, bereziki indus-
triari lotutako lanbide familietan.

• Lanbide heziketako sisteman ikastetxe pribatuek (gehienak, itunpekoak) duten pi-
sua handiagoa da EAEn Espainian baino (% 46 EAEn eta % 26 Espainian, ikasleen 
kopuruaren arabera neurtuta). Ikastetxe publikoen eta pribatuen konbinazio ore-
katuago horrek euskal sistemari askotariko egoeretara egokitzeko malgutasun eta 
gaitasun handiagoa ematen dio.

• Euskal Autonomia Erkidegoan, Katalunian eta Asturiasen du pisurik handiena goi 
mailako lanbide heziketako ikasleen proportzioak. Maila horrek irakasleek ere gai-
tasun handiagoa edukitzea, ekipamendu hobeak edukitzea eta hezkuntza adminis-
trazioak inbertsio handiagoa egitea eskatzen du.

• Espainiako lanbide heziketa zerbitzuen sektorearekin edo zeharkako kualifikazioe-
kin lotutako lanbide familietan oinarritzen da nagusiki; EAEko lanbide heziketan, 
ordea, presentzia handiago dute industriari lotutako lanbide familiek (ikasleen % 
42k baino gehiagok hautatzen dituzte ikasketa horiek; Espainian, ordea, % 25 ingu-
ruk). Horrek erakusten du EAEko administrazioak industriari lotutako prestakun-
tzaren aldeko apustua egin duela, eta hezkuntzari dagokionez, instalazio eta ekipa-
mendu sofistikatuagoa eta garestiagoa eskatzen du horrek.

• Hasierako lanbide heziketa bukatzen duten ikasleen tasak —lanbide heziketako 
sistemaren eraginkortasunaren erakusle— askoz ere handiagoak dira EAEn Espai-
nian baino (% 70 EAEn eta % 60 Espainian).

• EAEko lanbide heziketa dualaren pisu erlatiboa, Espainiakoaren barruan, eta ter-
mino kuantitatiboetan, lanbide heziketa tradizionalean ikusten denaren antzekoa. 
Baina EAEko lanbide heziketa dualaren berezitasuna, nolabait, lausotuta gelditzen 
da adierazle kuantitatiboei begiratuta, adierazle horiek ez baitira gai alderdi estra-
tegikoenak eta funtsezkoenak antzemateko. Hala ere, eskura ditugun adierazle 
kuantitatiboekin, ikusten da EAEko lanbide heziketa duala goi mailako lanbide he-
ziketara bideratzen dela nagusiki (% 81 EAEn eta % 62 Espainian) eta industriako 
lanbide familietara (% 73 EAEn eta % 37 Espainian).
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15. TAULA Hasierako lanbide heziketako adierazle nagusiak EAEn eta Espainian (2016-17 ikasturtea)

EAE Espainia EAEren % 
Espainiarekiko

Lanbide heziketako ikastetxeen kopurua 182 3.721 4,9

Lanbide heziketako ikastetxe publikoen % 48,4 68,8 70,3

Ikasle kopurua 39.836 791.385 5,0

Gizonezko ikasleen % 65,3 57,6 113,5

Lanbide heziketako ikastetxe publikoetako ikasleen % 55,0 74,2 74,1

Oinarrizko lanbide heziketako ikasleen % 11,1 8,8 126,5

Erdi mailako lanbide heziketako ikasleen % 36,2 43,5 83,4

Goi mailako lanbide heziketako ikasleen % 52,7 47,8 110,4

Industriari lotutako lanbide familietako ikasleen % 42,3 25,4 166,3

Ikasketak bukatzen dituen ikasleen % 69,6 60,1 115,8

Lanbide heziketa dualeko ikasleen kopurua 996 20.357 4,9

Oinarrizko lanbide heziketa dualeko ikasleen % 0,2 2,0 9,9

Erdi mailako lanbide heziketa dualeko ikasleen % 19,0 36,5 52,0

Goi mailako lanbide heziketa dualeko ikasleen % 80,8 61,5 131,4

Industria familietako lanbide heziketa dualeko ikasleen % 72,7 36,5 199,1

Iturria: Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioa. Geuk egina.

Hala eta guztiz ere, alderapenerako erabil ditzakegun adierazle kuantitatiboek EAEko 
lanbide heziketako sistemaren benetako berezitasunen eta garapen maila handia-
goaren irudi lausoa ematen digute. Beste ebidentzia asko eta asko daude, aldera-
tzeko adierazle kuantitatiboekin neurtu ezin direnak, balioespen horren oinarrian: 

• Sistemaren gobernantza orokorrari dagokionez, Espainia osoan Euskal Autonomia 
Erkidegoak bakarrik ematen dio lanbide heziketaren hezkuntza administrazioari 
Sailburuordetzaren garrantzia. Gainerako autonomia erkidegoetan, Zuzendaritza 
Nagusia edo Zerbitzu Burutza besterik ez da. Sailburuordetzaren menpe daude, 
gainera, EEI-Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutua eta Tknika, kuali-
fikazio eta lanbide heziketako sistema bultzatzeko sortua lehena eta ikerketa eta 
berrikuntza aplikatua bultzatzeko sortua bigarrena. Bi erakunde horiek ez dute pa-
rekorik gainerako autonomia erkidegoetan. Egitura horri esker, Euskal Autonomia 
Erkidegoa erkidegorik aurreratuena da curriculumak eguneratzen eta egokitzen, 
eta ikastetxeetan ikerketa eta berrikuntza aplikatuari laguntzen.

• Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluak paper oso aktiboa du sisteman, eta gai-
nerako autonomia erkidegoetan ez bezala, lanbide heziketako ikastetxeetako or-
dezkariek parte hartzen dute hartan. Horretan eragina du, besteak beste, EAEko 
lanbide heziketako ikastetxeetan asoziazionismo nabarmen eta aktiboa egoteak 
(gainerako autonomia erkidegoetan ez da horrelakorik). Ordezkatuta egoteaz gai-
nera, harreman horri esker, sinergiak ustiatzen dira eta ikaskuntzak elkarteko ki-
deen artean zabaltzen dira.

• Espainia osoan, erreferentzia da, halaber, EAEko enpresa elkarteek lanbide hezike-
taren garapenean erakusten duten inplikazio maila. Inplikazio hori funtsezkoa izan 
da EAEko euskal sistema antolatzeko eta sistema horren oinarri gakoak definitzeko 
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(lanpostuko prestakuntza, lanbide heziketa duala, zentroetako kalitate ziurtagiriak 
eta abar abian jartzeko, besteak beste). Era berean, enpresen (sarritan, enpresa 
traktoreen) eta hurbileko lanbide heziketako ikastetxeen arteko lankidetza estua-
ren adibide onak ere baditugu inguruan, horien artean, Petronorren eta Somo-
rrostroko lanbide heziketako ikastetxearen arteko lankidetza.

• Nazioarteko benchmarkingeko ariketa bat egin ondoren, EAEk 1990eko hamarka-
dan erabaki zuen, Herbehereetan bezala, lanbide heziketako ikastetxe integra-
tuaren eredua bultzatzea, hasierako lanbide heziketako eta enplegurako lanbide 
heziketako irakaskuntza batera hartzen zituena (López-Guereñu, 2018a). Euskal 
Autonomia Erkidegoa, ildo horretatik, izan zen Espainian ikastetxe eredu horren 
bultzatzaile nagusia. Ondoren, herrialde osoan aitortu eta bideratu zen, 1558/2005 
Errege Dekretuaren babesean. Gaur egun ere, Espainian dauden 162 ikastetxe in-
tegratuetatik 22 (% 14) EAEn daude.16 Ikastetxe horiek, jarduera multzo zabal bat 
garatzeaz gainera (ikus aurrerago), antolaketa, funtzionamendu eta gobernu au-
tonomoagoa eta malguagoa dute. Gainera, beren gobernu organoetan presen-
tzia handiagoa dute gizarte eta enpresa eragileek. Ikastetxe integratuetara mugatu 
gabe ere, Euskal Autonomia Erkidegoan lortu dute ezarpen mailarik handiena lan-
bide heziketako ikastetxeen kalitate ziurtagiriek.

• Nazioarteko benchmarkingeko ariketaren ostean, eta Alemania erreferentzia har-
tuta, Espainia osoan EAE izan zen prestakuntza dualeko programak abian jarriko 
zituen lehenengo autonomia erkidegoa, enpresa elkarteen lankidetzaz (Mujika eta 
Intxausti, 2018). 1529/2012 Errege Dekretuaren ostean, lanbide heziketako moda-
litate duala Espainia osorako ezartzen duena, autonomia erkidego guztietan bul-
tzatzen da eredu hori; baina errege dekretua anbiguoa denez, erkidego bakoitzak 
bere modura garatu du. EAEn aukeratutako eredu dualak ezaugarri hauek ditu: 
funtsean eskolan oinarritzen da (eskolak eskaintzen duen prestakuntza enpresak 
eskaintzen duenarekin osatzen da, baina ez du hura ordezkatzen); ikasleari or-
daindu egiten zaio eta, horretarako, enpresak lan kontratu bat egin behar dio (sal-
buespen gisa, beka bat ere izan daiteke); txandakako eredu integratua jarraitzen 
du (eskolako prestakuntza aldiak eta enpresakoak tartekatzen joaten dira); hiruga-
rren urte bat egin daiteke, espezializaziokoa (2019ra arte, EAEn eta Nafarroan ba-
karrik zen posible hori); eta enpresa elkarteek inplikazio handiagoa dute eredua 
ezartzen eta garatzen (beste autonomia erkidego askotan17, gehiago izan da Admi-
nistrazioaren ekimena, ia alde bakarrekoa). 

• Ikastetxe eredu integratuari esker, EAEko lanbide heziketako ikastetxeek zeregin 
garrantzitsua izan dute administrazioak eskaintzen duen enplegurako lanbide he-
ziketan (bereziki, industria familiei lotutakoan). Espainiako gainerako autonomia 
erkidegoetan, ordea, lanbide heziketako ikastetxeek ia ez dute presentziarik izan en-
plegura bideratutako lanbide heziketan. Eta, era berean, nahiz eta 1558/2005 Errege 

16 EAEko lanbide heziketako zentro pribatu batzuek ikastetxe integratu izaera aitortzea eskatu dute, Eusko 
Jaurlaritzako Enplegu eta Hezkuntza Sailek 2017ko martxoaren 14an argitaratu zuten Aginduan oinarrituta 
(zeinaren bidez ikastetxe integratu izendatzeko prozedura zehazten den). Baina oraindik ez da Eusko Jaurla-
ritzaren ebazpena argitaratu.

17 Alemanian, hasieran prestakuntza dualarentzat erreferentziatzat hartu zen herrialdean, prestakuntza hori, 
nagusiki, enpresan oinarritzen da. Horrek zentzua du, besteak beste, Alemaniako enpresen tamaina handia-
goa delako eta gaitasun handiagoak dituztelako. Gainera, horrelako jarduera motak egiteko kultura garatua 
dute aspaldidanik. EAEn, ordea, enpresak Alemaniakoak baino askoz ere txikiagoak dira eta lanbide hezike-
tako ikastetxeek hangoek baino gaitasun eta egitura hobeak dituzte. Hortaz, naturalena da prozesuaren li-
dergotza ikastetxeek hartzea. Are gehiago, Poulsen eta Eberhard-en iritziz (2016), lanbide heziketa duala goi 
mailako hezkuntza mailetan eskaini nahi bada eta gaitasun orokorragoak garatzea nahi bada, ondorengo 
faseetan aurrera egiteko, egokiagoa da ikastetxeetan oinarritutako eredua.
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Dekretuak aurreikusi lanbide heziketako ikastetxe integratuek I+G+Bko proiektuak 
garatuko zituztela eta enpresei zerbitzuak eskainiko zizkietela, Navarrok azaltzen 
duen bezala (2018b), gaur egun funtzio hori oso gutxi garatu da Espainiako autono-
mia erkidego gehienetan, eta salbuespen banaketakoa Euskal Autonomia Erkide-
goa da. Euskal Autonomia Erkidegoan, Tkgune ekimenean parte hartzen duten ikas-
tetxeek 2017-18 ikasturtean berrikuntzako eta hobekuntzako 427 proiektu tekniko 
egin dituzte 360 enpresetan (Navarro, 2018b; eta Tknika, 2019).

• Erronketan oinarritutako elkarlaneko ikaskuntzaren garapenean ere liderra da EAE, 
Espainiako gainerako autonomia erkidegoekin alderatuta. Hain zuzen ere, Tknikak 
horretarako garatu du Ethazi programa. Tknikaren 2018ko memoriaren arabera, 
Ethazi programan 7.000 ikasle ingururekin erabili da eta 2.000 irakasle inguruk 
hartu dute parte. 

• EAEko lanbide heziketak lehentasun handia eman dio, halaber, ekintzailetza gara-
tzeari. Horretarako, kultura ekintzailea garatzeko eta enpresak sortzeko programa 
zehatzak landu ditu (Ikasenpresa kultura ekintzailea garatzeko eta Urratsbat en-
presak sortzeko). Azken programa horren emaitzak ezin dira beste autonomia er-
kidego batzuetakoekin alderatu: 2005 eta 2018 urteen artean, 815 enpresa sortu 
dira eta horietatik % 70 aktibo daude oraindik (Tknika, 2019). Hala ere, sortutako 
enpresa horietatik gutxi aritzen dira industria sektorean eta gutxik izan dute haz-
kunde nabarmena, sortu ondoren.

• Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoan, lanbide heziketako ikastetxeak, goi mai-
lako lanbide heziketa bukatzen duten ikasleei unibertsitatera iristea errazteko 
pasarelak antolatzeaz gainera, unibertsitatearekin itunak egiten hasi dira eta in-
geniaritzak elkarrekin diseinatu dituzte (ikus 8. laukia). Horrelakorik ez da beste au-
tonomia erkidegoetan egin.

• Azkenik, EAEko lanbide heziketa berezia da nazioartekotze mailari begiratzen ba-
diogu ere. Hizkuntzak irakasteaz eta ikasleen eta irakasleen trukeaz gainera, Eu-
ropako Batasunak lanbide heziketako ikastetxeei eta beste herrialde batzuetako 
gobernuei prestakuntza eta aholkularitza arloan eskaintzen dizkien programetan 
parte hartzen du. Bestalde, EAEko lanbide heziketak nazioarteko hainbat saretan 
parte hartzen du eta horietako batzuen gidaritza ere hartu du (ikus Tknika, 2019).

Horregatik guztiagatik, EAEko lanbide heziketako sistemak (Lanbide Heziketako Eus-
kal Autonomia Erkidegoko Lege onartu berriak eta Lanbide Heziketako V. Planak ba-
bestuta, biak ala biak zedarri garrantzitsuak baitira sistemaren bilakaeran) Europako 
agintarien arreta erakarri du eta esperientzia hori eredu gisa erabiltzen ari dira Lan-
bide Heziketaren Bikaintasunerako Europako Ekimena garatzeko, Europako agendan, 
gaur egun, gai garrantzitsua.

EAEko lanbide heziketak erakutsi duen aitzindaritza azpimarratu ondoren, aurrean 
dituen erronketako batzuk ere aipatuko ditugu segidan.

Lehenengo, lanean jarraitu behar da gizarteak lanbide heziketa beste modu bateko 
prestakuntza eta ikaskuntza ibilbide gisa ikusteko, eta ez maila txikiagoko prestakun-
tza eta ikaskuntza ibilbide gisa. Metodologiari dagokionez, lanbide heziketa unibertsi-
tatea baino ikaskuntza modu aurreratuagoak erabiltzen ari da, sail eta diziplinen fun-
tzionamendu hertsia hautsiz, eta ikaskuntza aplikatua eta praktikoa hobeto txertatuz. 
Hala eta guztiz ere, ikaskuntza mailarik gorenera iristeko eta, horrela, EAEko lan-
bide heziketako ikastetxeak, Alemanian bezala, «zientzia aplikatuetako unibertsitate» 
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bihurtzeko, komeni da lanbide heziketako ikastetxeak eta irakasleak Bigarren Hez-
kuntzako Institutuen arauditik ateratzea, araudi horrek ez baitu pauso horiek ema-
teko egitura eta pizgarri egokirik eskaintzen. 

Bigarren, lanbide heziketak unibertsitateak baino aldaketa abiadura askoz ere han-
diagoa du. Baina, hala eta guztiz ere, eraldaketak denbora asko eskatzen du (adibi-
dez, denbora behar da enplegurako lanbide heziketa eskaintzen hasteko edo en-
presa txiki eta ertainei zerbitzu teknikoak ematen hasteko). Nahiz eta jakin EAEko 
lanbide heziketako ikastetxeak Espainiako aurreratuenak direla, aurrerapen maila ez 
da uniformea. Hala, EAEn zikloak eskaintzen dituzten lanbide heziketako 180 ikaste-
txe baino gehiagoren artean, lanbide heziketa duala erdiak inguruk eskaintzen dute; 
enplegurako lanbide heziketako ikastaroak, oraindik gutxiagok (% 40 inguruk); en-
presei zerbitzu teknikoak eskaintzen dizkietenak ez dira % 40ra iristen (% 20) eta ho-
rien artean, fakturazio esanguratsua dutenak dozena bat inguru dira (% 10 baino 
gutxiago). Zorionez, aitzindari horiek erritmo berean joaterik ez duten gainerako ikas-
tetxeekin lotuta daude, Tknikaren eta ikastetxeen elkarteen bidez, eta, horrela, jakin-
tza eta esperientzia transmititzea bermatzen da, inor atzean gera ez dadin.

Lanbide heziketaren aurrerapen maila desberdina lurraldean ere islatzen da. Unibertsi-
tatea ez bezala, lanbide heziketa, nagusiki, tokiko erakunde bat da, eskualdeari oso lo-
tuta dagoena (hain zuzen ere, eskualdetik bertatik datoz ikasle gehienak eta eskualdeko 
enpresa eta erakundeetan egiten dituzte gehienek praktikak eta aurkitzen dute lehe-
nengo lana). Lanbide heziketak garapen handia du Gipuzkoan, eskualde guztiak ongi 
estalita daude eta ikastetxeak oso dinamikoak dira; Bizkaian, garapena txikiagoa da (es-
kualde batzuetan, ikastetxeen presentzia oso ahula da), baita Araban ere (hiriburuaz 
kanpo, ia ez dute presentziarik). Beharrezkoa da enplegurako lanbide heziketako zikloak 
eta prestakuntza ekintzak planifikatzerakoan, eskualdeen errealitateari gehiago errepa-
ratzea. Are gehiago, salbuespenak salbuespen (Goierri eta Lea-Artibai, adibidez), lanbide 
heziketako ikastetxeak ez dira eragile gakoak izan garapeneko tokiko estrategiak disei-
natzeko eta ezartzeko orduan, nahiz eta hori zuzentzen hasi den, Gipuzkoan, bereziki.

EAEko lanbide heziketako sistemak indargunerik handienak industriari lotutako lan-
bide familietan eta industriak pisu handia duen eskualdeetan ditu, eta horrek indus-
triaren lehiakortasunari lagundu dio, zalantzarik gabe. Baina etorkizuneko jarduera 
ekonomikoaren zatirik handiena zerbitzu aurreratuen munduari eta hiriei lotuta 
egongo da. Beharrezkoa da EAEko lanbide heziketako ikastetxeak errealitate berri 
horiei aurre egiteko bideak aztertzen hastea, besteak beste, gaur egun Bilbao Ekintza 
bultzatzen ari den proiektuen bidez (ikus 3. laukia).

Azkenik, lanbide heziketako ikastetxeek demografiaren erronkari ere egin beharko 
diote aurre. Alde batetik, irakasleen belaunaldi ordezkapenaren arazoa izango dute, 
eta oraindik ere ez da egoera horri aurre egiteko plan sendorik abiarazi. Bestalde, 
lanbide heziketako ikasketetara iristen diren gazteak gutxiago izango dira, adin tarte 
horietan jende gutxiago dagoelako. Lanbide heziketako profilen eskaera hainbeste 
haziko dela aurreikusirik, EAEk emakume gehiago erakarri beharko lituzke ikasketa 
mota horietara, eta, era berean, mende honen lehenengo bost urteetan abian jarri 
diren ekimenetako batzuk berreskuratu, besteak beste, jendea erakartzeko lanbide 
heziketako ikasketak EAEn egitera —edo bukatzera— eta, ondoren, bertan gelditzera. 
Lanbide heziketa dualak eta espezializazioko hirugarren urteak eta antzeko formulek 
lehen baino baldintza egokiagoak jartzen dituzte hori lortzeko.

Ekonomia 
tertziarizatu eta 
hiritarrerako 
bideak erronka 
handiak ekarriko 
dizkio lanbide 
heziketako euskal 
sistemari

Demografiaren 
erronkak eskatzen 
du emakumeak eta 
kanpoko ikasleak 
erakartzea



67

GA i t A S u n A k S o r t z e A

9. LAUKIA Administrazioak eskaintzen duen enplegurako lanbide heziketa

Hasierako lanbide heziketa, funtsean, gazteei zuzentzen zaie, lan merkatura iritsi aurretik. En-
plegurako lanbide heziketa, berriz, langileei eskaintzen zaie, bai lanean ari direnei eta bai, lana 
egin nahi duten arren, lanean ari ez direnei. Enplegurako lanbide heziketan ohikoa da Adminis-
trazioak eskaintzen duena eta enpresek programatzen dutena bereiztea. Azken hori du aztergai, 
hain zuzen ere, 4.5. atalak. Baina Enplegurako Prestakuntzarako Espainiako Fundazioak (Fun-
daek) hobariz laguntzen duenari buruzko datuak besterik ez ditugu eskura. Murriztapenak mu-
rriztapen, prestakuntza ekintzetan parte hartzen duten langileen kopuruari begiratuta ikusten da 
prestakuntza hori administrazioak bideratutakoa baino askoz ere garrantzitsuagoa dela (224.000 
eta 48.000, hurrenez hurren, 2017an). Baina enpresek hobaridun prestakuntzarako erabili duten 
kreditua (28,4 milioi euro 2018an) administrazioak eskainitako lanbide heziketari dagokion diru 
laguntza (45,5 milioi euro 2017an) baino askoz ere txikiagoa da. Izan ere, hobariak ez du estal-
tzen enpresetan eskaintzen diren prestakuntza ekintzen kostu osoa eta, gainera, ekintza horien 
iraupena laburragoa da (normalean, ez dira ziurtagirietan oinarritzen).

Administrazioak eskainitako enplegurako lanbide heziketaren barruan, nahiz eta pertsona gehia-
gok bukatu dituzten landunentzako prestakuntza ekintzak langabetuentzako prestakuntza 
ekintzak baino (31.000 landunek bukatu dituzte eta 17.000 langabek, 2017an), landunentzako 
prestakuntza ekintzetara bideratzen den aurrekontua langabeentzako prestakuntza ekintzetara 
bideratzen dena baino txikiagoa da (11,3 milioi euro eta 34 milioi euro, hurrenez hurren) (ikus 
16. taula). Estaldura tasa ere handiagoa da langabetuentzat: EAEri dagokionez (% 19 da bertan 
eta % 5, ordea, Espainian), baliabide gehiago bideratzen dira politika horretara eta, gainera, langa-
bezia tasa txikiagoa da hemen. Hala eta guztiz ere, beste autonomia erkidego batzuekin alderatu-
ta, EAEk pisu handiagoa ematen dio landuentzako enplegurako lanbide heziketari.

Langabetuentzako ikastaroak luzeagoak izan ohi dira eta profesionaltasun ziurtagiriak lor-
tzearekin dute lotura, langabetuek agiririk edukitzen ez dutelako eta nolabaiteko ziurtagiriak 
behar dituztelako lan merkatuan txertatzeko. Arazo hori areagotzen ari da langabetuen kopu-
ruak behera egiten duen heinean. Izan ere, lanik gabe gelditzen ari diren horiek kualifikaziorik 
txikiena dutenak dira. Arrazoi horregatik, kualifikazio mailarik txikieneko ikastaroak (0 eta 1 
mailakoak) pisua irabazten joan dira langabetuentzako enplegurako lanbide heziketaren ba-
rruan. Landunentzako ikastaroetan, berriz, goi mailakoak dira nagusi. 

EAEko ikasleen % 22k baino gehiagok industriako lanbide familietako ikastaroak egiten dituz-
te (Fabrikazio mekanikoa, Elektrizitatea eta elektronika…); Espainian, ordea, familia horien pi-
sua % 16 besterik ez da.

Gainerako autonomia erkidegoetako eskaintzarekin alderatuta, EAEko enplegurako lanbide 
heziketaren eskaintzaren ezaugarri da, halaber, eskaintza horren zati handi bat lanbide hezi-
ketako ikastetxeek eramaten dutela aurrera. Espainiako autonomia erkidego askotan, gizar-
te eragileek, funtsen banaketan parte hartzeaz gainera, ikastaroak eskaintzen ere parte har-
tzen zuten. Euskal Autonomia Erkidegoan, ordea, lanbide heziketako ikastetxeen parte hartzea 
lehenestea erabaki zen, bereziki industriako lanbide familietako ikastaroetan, ekipamendu 
bereziak behar baitituzte. Lanbide heziketako ikastetxeen parte hartzea, gainera, handiagoa 
da langabetuentzako lanbide heziketan (iraupenari eta gainerako ezaugarriei begiratuta, antz 
handiagoa du hasierako lanbide heziketarekin) landunen heziketan baino (enpresek progra-
matutakora hurbiltzen da hori). Ikastetxeek enplegurako lanbide heziketan parte hartzeak, 
prestakuntza hobea eta efizienteagoa ahalbidetzeaz gainera, ikastetxeen gaitasunak hobetzeko 
aukera ere ematen du eta, ondorioz, baita hasierako lanbide heziketa hobetzekoa ere.

Enplegurako lanbide heziketako ikastetxe publikoen parte hartzea «mandatu» edo deialdi itxi 
batzuen bidez bideratzen da; lanbide heziketako ikastetxe pribatuek, berriz, deialdi arrunteta-
ra jotzen dute. Komenigarria izango litzateke berriki abian jarri diren urte bat baino gehiagoko 
deialdiekin jarraitzeaz gainera, epe luzeagoko egonkortasun jokalekuak adostea, bikaintasuna 
erakutsi duten ikastetxeekin itunak eginez, horrela EAErako estrategikoak diren arloetan in-
bertsioak eta gaitasunak sortzen joan daitezen. 
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16. TAULA Langabetuentzako eta landunentzako enplegurako lanbide heziketaren adierazleak 
EAEn (2017an gauzatuak) 

Lanik gabe 
daudenentzat Landunentzat

Prestakuntza ekintzen kopurua 1.429 2.981
Erakunde prestatzaileen kopurua 180 79
Hezkuntzako erakunde publikoen % 27 52
Hezkuntzako erakunde pribatuen % 21 11
Bukatzen duten parte hartzaileak 17.080 31.143
Emakumeen % 44 48
Hasi zirenen % 81 80
Estalduraren % 16 3
0-1 kualifikazio mailetan daudenen % 40 4
2. kualifikazio mailan daudenen % 48 78
3. kualifikazio mailan daudenen % 12 18
Profesionaltasun ziurtagiriak dituzten espezialitateetan 
daudenen %

60 19

Industriari lotutako lanbide familietan daudenen % 22 23
Gizarte eta kultur zerbitzuetan, Administrazioan eta Mer-
kataritzan daudenen %

24 32

Industriaz bestelako beste familia batzuetan daudenen % 30 31
Prestakuntza osagarrian daudenen % 24 14
Hezkuntzako erakunde publikoetan daudenen % 8 1
Hezkuntzako erakunde pribatuetan daudenen % 20 2
Aurrekontua (mila €) 34.132 11.385
Parte hartzaile bakoitzeko aurrekontua (milaka €)  1.998 366
Prestakuntza ekintza bakoitzeko parte hartzaileak 12 9

Iturria: Lanbide.

4.5 Enpresaren�egitekoa�gaitasunak�hornitzeko�sistemetan

Enpresa beti izan da eragile gakoa gaitasunak hornitzeko sisteman. Hala ere, bere ga-
rrantzia handitzen joan da azken hamarkadetan, bi fenomenorengatik, funtsean. 

• Lehenengoa, ikaskuntzaren emaitzetan eta kualifikazioen esparruetan oinarritu-
tako hezkuntza ikuspegia orokortzea (ikus 5. laukia). Gaitasunen sisteman eragile 
nagusien —enpresak barne— parte hartzea bermatuta, ikuspegi horrek lan merka-
tuaren beharretara hobeto egokituko den prestakuntza du helburu. 

• Bigarren, lan merkatuan, aurrerapen teknologikoen eta globalizazioari lotutako gizarte 
eta ekonomia eraldaketaren ondorioz gertatzen ari diren aldaketen erritmoa bizkor-
tzea. Horren eraginez, enplegurako behar diren gaitasunak gero eta ezegonkorragoak 
dira (growing skills instability)18 eta etengabe eguneratu behar dira (ikus 3.2.3. atala).

18 World Economic Forum-en arabera (2018), 2022rako lanpostu gehienak aurrera eramateko behar izango 
diren gaitasunak nabarmen aldatuko dira. Horrela, data horretarako, lanean ari diren pertsonen % 54k, gu-
txienez, prestakuntzaren beharra izango dute beren gaitasunak eguneratzeko eta/edo osatzeko.
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Testuinguru horretan, esparru akademiko eta instituzionalek azpimarratzen dute en-
presaren garrantzia, prestakuntza horren eragile eta ikasteko ingurune gisa («com-
pany as a learning venue», Bahl eta Dietzen, 2019). Eragile, langileen prestakuntzaren 
zati handi bat hornitzen duelako; eta, ingurune, enpresaren antolaketa alderdietako 
batzuek ikaskuntza eta langileen gaitasunak aplikatzea erraztu dezaketelako. Ildo 
horretatik, lurralde bateko enpresek langileei kualifikazio handia eskatzen ez diete-
nean edo hauen gaitasunak behar baino gutxiago erabiltzen dituztenean, literatu-
rak «kualifikazio txikiko orekak» (low skills equilibrium) deitu dituenak sor daitezke 
(Finegold eta Soskice, 1988). Egoera horietan, ekonomia balio erantsi txikiko jardue-
ren sorgin gurpil batean harrapatuta gelditzen da, kualifikazio txikiko eta soldata txi-
kiko lanbideak nagusi direla (hori gertatzen da, esate baterako, Erresuma Batuan). 
Egoera horietan, arazoa konpontzeko bidea ez da langileen gaitasunak hobetzeko 
politikak abian jartzea, baizik eta enpresen estrategietan eta portaeretan eragiteko 
industria politikak aplikatzea, enpresek lan indarrari gaitasun handiagoak eska die-
zazkioten eta langileek dituzten gaitasunak erabiltzen has daitezen. Hortaz, politikak 
diseinatzeko erantzukizuna dutenentzako mezu nagusia da nahiz eta herrialde baten 
hezkuntza eta prestakuntza sistemaren kalitatea handia izan, gaitasunen sistemak 
desegokia izaten jarraituko duela, lan ingurunea zaintzen ez bada (Green, 2013). Ho-
rregatik, lan ingurunean ikaskuntza sustatzea elementu garrantzitsua bihurtu da gai-
tasunak hornitzeko politiketan. 

Lan inguruneko ikaskuntzari lotutako nozio, jardunbide eta ikuspegietan heteroge-
neotasuna handia bada ere, Bahl eta Dietzen-ek (2019) elementu komun batzuk aur-
kitu dituzte. Horien artean honakoak daude: 

• Lan inguruneko ikaskuntzak lan egiteko ikastea esan nahi du, lanean eta lanaren bi-
dez (learning for, at, and through work).

• Gaitasun profesionalak, sozialak eta pertsonalak garatzea du helburu.

• Lan inguruneko ikaskuntza formala, ez formala edo informala izan daiteke. Nor-
malean, ordea, aurreko hiruren arteko konbinazio bat izan ohi da.19

Lan inguruneko ikaskuntzaz ari garenean, garrantzitsua da kontuan hartzea erabaki 
estrategikoen ezaugarriak, botere harremanak eta lan harremanak gakoak direla 
ikaskuntza hori garatzeko sor daitezkeen aukerak eta hesiak ulertzera iristeko (Rain-
bird et al., 2004). Enpresaren helburu nagusia ez da ikaskuntza, baizik eta ikaskuntza 
beharrezkoa da ingurune lehiakor batean produktu eta zerbitzuak eskaintzeko hel-
buruak bete nahi direlako (Keep eta Mayhew, 1999). Egoera horren isla da enpresa 
askok, bereziki tamaina txikiagokoek, prestakuntza arloan bizi duten errealitatea. 
Izan ere, erdi epera eta/edo epe luzera estrategiak eraikitzeko gai ez direnez, azke-
nean prestakuntza jarduera eguneroko beharren mende jar dezakete eta, horrela, 
prestakuntzak eskaintzen dituen aukerak mugatu.

19 Unescok (2013: 13.-14. or.) honela azaltzen du zer den prestakuntza formala, ez formala eta informala: pres-
takuntza formala erakundetutako, nahita pentsatutako eta planifikatutako ikaskuntza prozesuetatik lortzen 
dena da. Prestakuntza horren emaitzak akreditatu egiten dira. Prestakuntza ez formala lanpostuaren barruan 
edo hartatik kanpo antolatzen diren jardueren emaitza da. Ikasleak nahita jasotzen du, nahiz eta jarduera 
horiek ez diren prestakuntza programa gisa egituratuta egoten eta ez duten akreditaziorik ematen. Azkenik, 
prestakuntza informala erakundetu gabeko ikaskuntzaren emaitza da, etxean, lantokian edo eguneroko beste 
edozein zereginetan gertatzen dena. Hala ere, nahitakoa edo bilatua izan daiteke. Horregatik, Unescok ikas-
kuntza informala eta ezusteko edo ausazko ikaskuntza bereizten ditu. Ezusteko ikaskuntza ikaskuntza bat era-
giteko diseinatu ez diren jardueren azpiemaitza dela esan daiteke (adibidez, telebista saio bat ikustea).

Lan egiteko, lanean 
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Esan daiteke lan inguruneko ikaskuntzak enpresaren bi errealitateri erantzuten diola, 
biak sekzio honetan aurkeztu ditugun erronkei lotuta. Alde batetik, gazteen gaitasu-
nak enpresen eskakizunetara egokitzen laguntzen du, horrela laneratzea erraztuz. 
Beste alde batetik, lanean ari diren pertsonei ahalbidetzen die beren gaitasunak ga-
ratzen jarraitzea, lan merkatuaren behar aldakorretara etengabe egokitzeko. Alderdi 
hori bereziki garrantzitsua da eskolan oinarritutako eta hertsiki araututako presta-
kuntza sistemetan, horien artean, Espainiakoan.

4.5.1 Laneratzeko lan inguruneko ikaskuntza: enpresetako praktiken programak

Azken hamarkadetan Europan gazteen langabezia tasak oso handiak izan dira eta horrek 
erakundeak eraman ditu gazteen laneratzea hobetzeko ekimenak garatzera. Hala, en-
presetako praktiken programak20 ia gazteen enplegu politika bihurtu dira, bere horretan. 
Espainian, Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorraren Lege Organikoak (LOGSEk) 
1990ean sartu zuen Lantokietako Prestakuntza, enpresan egin beharreko ikaskuntzako 
prestakuntza modulua, lanbide heziketako edozein ziklotako titulazio bat lortzeko bal-
dintza gisa. Baina, Europako beste herrialde batzuetan ez bezala, 2012aren amaieran 
1529/2012 Errege Dekretua onartu zen arte, ez zen lan kontratu egoki bat garatu presta-
kuntza eta ikaskuntzarako eta ez ziren lanbide heziketa dualaren oinarriak zehaztu. 

EAEko egoerak beste ibilbide bati erantzuten dio, euskal administrazioak eta enpre-
sek inplikazio handiagoa erakutsi baitute lan inguruneko ikaskuntzaren modalitate 
hori garatzeko, lantokietako prestakuntzari dagokion modulua ezarri zen lehenengo 
urteetatik. Ikastetxeetako tutoreen eta enpresako prestatzaileen arteko harreman 
horrek erraztu du prestakuntza programak egokitzea eta ekimen berriak elkarrekin 
diseinatzea, enpresen eskariei erantzuteko. Era berean, espezializazio programak eta 
programa dualak diseinatu dira, aitzindariak Espainia osoan (López-Guereñu, 2018b). 

4.5.2 Lan inguruneko prestakuntza langileentzat

Enpresek beren langileentzat programatzen duten prestakuntza aztertzeko iturri na-
gusia Enplegurako Espainiako Fundazioak (Fundaek) argitaratzen dituen datuak dira. 
Fundazio horrek ematen du hobariak jaso dituzten enpresetako prestakuntza pro-
gramen informazioa —hobari horiek aurretik enpresek Gizarte Segurantzari xede 
horrekin nahitaez egin dizkioten ekarpenen kargura dira—.21 Informazio horrek, be-
raz, ez ditu kontuan hartzen enpresek eskaini ahal izan dituzten beste prestakuntza 
mota batzuk, dela hobariak jasotzeko baldintzak betetzen ez dituztelako (esate ba-
terako, enpresek langileei eskaintzen dieten prestakuntza informala), dela hobariak 
jasotzeko baldintzak beteta ere, enpresek hobari horiek eskatu ez dituztelako (nor-
malean, izapidetzea korapilatsua izaten baita). 17. taulan jasotako datuak irakurriz, 
hauxe ondoriozta dezakegu:

20 Europan, lan inguruneko ikaskuntzaren inguruko eskema asko daude, laneratzeari edo enpresetako prakti-
ken programei lotuta: a) Txandakako eskemak edo apprenticeships eskemak, programa dualak izena ere har-
tzen dutenak; b) ikastetxean oinarritutako lanbide heziketa, enpresetan ikaskuntza aldiak ere badituena (on-
the-job training); eta c) ikastetxeetako programetan txertatzen den lan inguruneko ikaskuntza, laborategiez, 
workshopez edo ingurune errealetako simulazioaren bidez (Europako Batzordea, 2013).

21 17. taulan ikusi den bezala, langileentzat prestakuntza ekintzak egiten dituzten EAEko enpresen ehunekoa 
EBko batezbestekoa baino dezente handiagoa da eta Espainiakoa baino pixka bat handiagoa. Aipatu dugu-
nez, datu horren arrazoietako bat izan daiteke Espainian prestakuntzarako kotizazioak egitera behartzen 
duela legeak. Beste kontu bat da prestakuntza ekintzek herrialde batzuetan eta besteetan izan dezaketen 
eraginkortasuna edo orientazioa. 
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• Prestakuntza eskaintzen duten enpresen estaldura tasa (hau da, prestakuntzari lotu-
tako hobariak jaso ditzaketen enpresen artean, eskaera hori egiten dutenen ehune-
koa, prestakuntza ekintzak programatu dituztelako) txikia da, nahiz eta Espainiakoa 
baino handiagoa izan: % 26, enpresa guztiak kontuan hartzen badira, eta % 60, mi-
kroenpresak kanpoan uzten baditugu. Beraz, enpresen ehuneko esanguratsu batek 
(bereziki, txikiek) prestakuntza gastuengatik hobariak jaso baditzake ere, ez du ho-
rretarako eskaerarik egiten. Alde batetik, neurriak hartu beharko lirateke Fundaere-
kin egin behar diren izapideak errazteko, EAErako itzulkin tasa handiagoa lortzeko; 
eta, bestetik, enpresa txikien beharrak multzokatu egin beharko lirateke, bitarteko 
eragileen laguntzaz (kluster elkarteak, tokiko garapen agentziak, lanbide heziketako 
ikastetxeak…), beren beharretara eta prestakuntza eskaintzeko duten kreditu meta-
tura egokitutako ikastaroak antolatzeko.

• Esleitutako kredituak hobaria jaso dezaketenetatik urrun gelditzeaz gainera, en-
presei esleitutako kredituetatik herena baino gehiago uzten dute erabili gabe eus-
kal enpresek.

• Prestakuntza jaso duten soldatapeko langile pribatuen estaldura tasa % 35 da Eus-
kal Autonomia Erkidegoan, Espainian baino pixka bat handiagoa (% 34).

• Prestakuntza jasotzen duten langileen artean, % 56 gizonak dira eta % 44, emaku-
meak (estaldura tasa ere handiagoa da gizonetan, % 37, emakumeetan baino, % 33).

• Prestakuntza ekintzetan parte hartzen duten euskal langile guztietatik, % 24k 
lehen mailako ikasketak ditu; % 30ek, bigarren mailakoak; eta % 45ek, hiruga-
rren mailakoak. Espainian, ehuneko horiek % 31, % 24 eta % 39 dira, hurrenez 
hurren. Alegia, ehunekoa handiagoa da lehen mailako ikasketak dituztenetan 
eta txikiagoa, berriz, hirugarren mailako ikasketak dituztenetan. Datu horiek az-
kar irakurrita, pentsatu ahal izango genuke EAEn prestakuntza nagusiki hezkun-
tza maila handieneko langileetan kontzentratzen dela. Hori koherentea izango 
litzateke enpresa ikuspegi hutsetik edo baliabideen erabileraren efizientziaren 
ikuspegitik, baina ez inklusibitateari eta prestakuntza behar handiena duten ko-
lektiboen arretari begiratuta. Nolanahi ere, ondorio horretara iritsi aurretik kon-
tuan hartu beharko litzateke EAEko biztanleria landunaren % 22k lehen mailako 
ikasketak dituela; % 22k, bigarren mailako ikasketak; eta % 55ek, hirugarren mai-
lakoak (Espainian ehuneko horiek % 33, % 24 eta % 43 dira, hurrenez hurren). Be-
raz, alderapena eginez gero, hirugarren mailako hezkuntza duten EAEko langi-
leak bertako biztanleria landunean duten pisua baino hamar puntu gutxiago ari 
dira parte hartzen prestakuntza ekintzetan (Espainian, kolektibo berak lau puntu 
gutxiago hartzen du parte). Hobaridun prestakuntzako ekintzetan EAEn, duen 
pisuarekin alderatuta, neurri handiagoan parte hartzen ari den taldea bigarren 
mailako hezkuntza dutenena da.

• Teleprestakuntza modalitatearen hazkundeko joera ikusten bada ere, oraindik mo-
dalitate presentzialak du parte hartzaile gehien eta, gainera, gehiago Euskal Auto-
nomia Erkidegoan Espainian baino (% 79,4 eta % 75,5, hurrenez hurren).

• Prestakuntza ekintzak nahiko kontzentratuta daude Administrazioan eta Kudea-
ketan (% 25), Segurtasunean eta Ingurumenean (% 25), Zerbitzu Soziokulturaletan 
eta komunitatekoetan (% 14) eta Prestakuntza osagarrian (% 10). Industriari lotu-
tako familietan egon daitekeen prestakuntza guztia batuta, ez da % 10era iristen. 
Horrek esan nahi du prestakuntza ez dela enpresen gaitasun bereziak indartzeko 
erabiltzen. Gizarte eta Ekonomia Kontseiluak Espainian hobariak jasotzen dituen 
prestakuntzarako gomendatzen duen bezala (2015), komeniko litzateke jarduerak 
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dibertsifikatzea eta pisua irabaztea ekoizpen ehunean zehaztu diren sektore eta 
lehentasunei lotutako lanbide familietako prestakuntzak.

17. TAULA Enpresek programatzen duten eta hobariak jasotzen dituen prestakuntzari lotutako 
adierazleak (2018)

Espainia EAE

Enpresa prestatzaileen estaldura tasa 21,2 25,9
Enpresa prestatzaileen estaldura tasa (10 langiletik gora) 54,5 59,7
Hobaria duen prestakuntzarako erabili den kreditua 535,6 28,4
Erabilitako kreditua esleitutako kredituarekiko 65,8 63,0
Prestakuntza jaso duten langileen kopurua 4.413,9 223,9
Langileen prestakuntzaren estaldura tasa 33,7 34,9
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Prestakuntza jaso duten emakumeak 44,3 43,7
Prestakuntza jaso duten gizonak 55,7 56,3
Prestakuntza jaso duten 16-25 urte arteko langileak 5,5 4,4
Prestakuntza jaso duten 26-45 urte arteko langileak 58,2 56,1
Prestakuntza jaso duten 46 urte edo gehiagoko langi-
leak

36,2 39,5

Mikroenpresak 8,4 8,7
Txikiak 14,7 20,9
Ertainak 20,9 31,3
Handiak 55,9 39,1
Nekazaritza 1,1 0,3
Industria 18,9 28,2
Eraikuntza 5,4 5,2
Merkataritza 14,5 9,9
Ostalaritza 7,1 4,8
Bestelako zerbitzuak 52,9 51,6
Oinarrizko ikasketak 31,1 23,8
Bigarren mailako ikasketak 28,7 30,3
Hirugarren mailako ikasketak 39,3 45,3
Presentziala 75,5 79,4
Mistoa 1,0 1,1
Teleprestakuntza 23,5 19,5
Administrazioa eta kudeaketa 27,7 25,0
Merkataritza eta marketina 8,6 5,9
Informatika eta komunikazioak 6,7 6,3
Segurtasuna eta ingurumena 21,6 24,8
Gizarte eta kultura zerbitzuak eta elkartekoak 8,4 13,5
Prestakuntza osagarria 9,7 10,1
Zeharkako edo zerbitzuetako beste familia batzuk 5,9 4,7

Industriari lotutako lanbide familietako % 11,3 9,7

Iturria: Fundae eta INE-Espainiako Estatistika Institutua.
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4.5.3 Lan inguruneko ikaskuntza hobetzeko neurriak

Argitalpen ugarik jasotzen dituzte lan inguruneko ikaskuntza bultzatzeko eta ikaskun-
tza programak hobetzeko gomendioak. Oro har, enpresa txiki eta ertainak hartzen 
dituzte ardatz. Izan ere, datuek erakusten digutenez, zailtasun handiagoak dituzte 
enpresetako ikaskuntza programetan parte hartzeko, lantalde txikiagoak eta balia-
bide mugatuagoak dituztelako eta administrazioarekin lan egitera ohituta ez dau-
delako. Ikastunak prestatzeko programak enpresak behar duen kualifikazioa izango 
duten langileak kontratatzeko bide interesgarri bat baldin badira ere, inbertsio bat 
eskatzen dute (ekonomikoa eta antolaketakoa) eta enpresa txikienentzat eragozpen 
izan daiteke hori, askotan beldur baitira enpresak ahalegina egin ondoren, ikastuna, 
prestakuntza jaso eta gero, tamaina handiagoko enpresa batera joango ote den, oro 
har, lan baldintza hobeak izango dituelako.

Lan inguruneko ikaskuntza enpresa txiki eta ertainetan indartzeko gomendioak hiru 
esparrutara bideratu beharko lirateke. Alde batetik, hainbat pizgarri ekonomiko mota 
presta daitezke (pizgarri fiskalak, diru laguntzak edo beka programak) enpresari pres-
takuntzak eragiten dion kostua gutxitzeko. Beste alde batetik, komeni da arauketa 
esparru bat zehaztea, alderdi bakoitzaren erantzukizunak, eskubideak eta betebeha-
rrak argitzeko, edo bitarteko erakundeen sare bat sortzea. Bitarteko erakundeek en-
presa txiki eta ertainei expertise eta informazio egokia eskaini ahal izango liekete, 
baita behar duten laguntza ere enpresetan esperientzia praktikoak definitzeko eta 
ordenatzeko, ikastetxearekin batera definitutako prestakuntza programa baten ba-
rruan. Azkenik, gakoa da enpresetako prestatzaileei edo barne prestatzaileei lagun-
tza ematea, beren jarduera errazteko gidak sortuz eta berariazko gaikuntza eskainiz. 

EAEri dagokionez, hainbat beka programa daude gazte tituludunek enpresetan prak-
tikak egitea bultzatzeko: Global Training bekak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Ga-
rapeneko Sailekoak; BBK Fundazioaren bekak; Novia Salcedo Fundazioarenak… Bitar-
teko erakundeek (lanbide heziketako ikastetxeak eta lanbide heziketako ikastetxeen 
elkarteak, enpresa erakundeak, sindikatuak, etab.) laguntzen dute beka horiek ku-
deatzen. 

Lantokiko prestakuntzari eta ikasleentzako txandakako lanbide heziketako programa 
dualei dagokienez, Confebask-Euskal Enpresarien Konfederakuntzaren eta lanbide 
heziketako ikastetxeen zeregina oso garrantzitsua izan da, enpresei informazioa, 
orientazioa eta laguntza emateko orduan. Enpresetan, bereziki enpresa txiki eta er-
tainetan, praktiketako programak sustatuko dituzten neurri fiskalei dagokienez, in-
teresgarria izango litzateke Sozietateen Zerga arautzen duten foru arauetan lan in-
guruneko ikaskuntza programekin zuzenean lotutako pizgarriak ere sartzea, horien 
artean, lanbide heziketa dualeko ikasleak kontratatzeagatik enpresak egiten dituen 
gastuen % 10eko kenkaria (Confebask, 2017). 

Lan inguruneko ikaskuntzari buruzko datuei dagokienez, garrantzitsua da aipatzea 
ez Fundaek ez Enpresetan Enplegurako Lanbide Heziketako Inkestak eta ez EAEko 
informazio iturriek (Lanbide eta Eustat) ez dituztela estatistiketan sartzen enprese-
tan egiten den ikaskuntza informalaren inguruko datuak. Hala ere, pertsonek lan in-
gurunean ikasten dutenaren zati garrantzitsu bat da hori, bereziki enpresa txiki eta 
ertainetan (Cedefop, 2015a, 2015b; LNE, 2008). Ikaskuntza informalaren bidez, gi-
zabanakoek lan ingurunean gaitasun eta trebetasun praktikoak eskuratzen dituzte 
eta, gainera, esparru horretan sozializatzen dira eta beren lanbide nortasuna gara-
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tzen dute. Europako datu iturri nagusiek ere ez dituzte hiru ikaskuntza motak inte-
gratzen22 eta ez dituzte osagaiak modu berdinean neurtzen. Horregatik, ez da batere 
erraza herrialdeetako datuak alderatzea eta lan inguruneko ikaskuntzaren Europako 
sistemaren ikuspegi orokorra lortzea. Hori guztia ikusirik, garrantzitsua da lan ingu-
runeko ikaskuntzari buruzko datuak lortzeko sistemak hobetzea, haietan oinarrituz, 
gaitasunen sistemak hobetzeko politika eraginkorrak diseinatu ahal izateko. Adibi-
dez, analisi kualitatiboak ere sartzea lagungarri izango litzateke enpresa txiki eta er-
tainek ikaskuntza formalean eta ez formalean egiten duten inbertsio txikiagoaren 
atzean dauden arrazoiak hobeto ulertzeko. Azterketa batzuek diote arrazoi horietako 
batzuk izan daitezkeela prestakuntza beharren diagnostikoak egiteko gaitasun eza, 
edo enpresa txikietako enplegu emaileek beren langileen kualifikazio formalari bu-
ruzko informazioa eman nahi ez izatea, bereziki titulazioari lotuta, langileek enpresa 
uzteko beldurrez (LNE, 2008). 

Azkenik, enpresa ikasteko ingurunetzat hartzeak beste zerbaitez jabetzea ere es-
katzen du: lan ingurune batzuk (beharbada, asko) ez dira konfiguratu prestakuntza 
programei onura ateratzeko edo langileen ikaskuntza potentzialari ahalik eta erren-
dimendurik handiena ateratzeko modurik egokienean (Fuller eta Unwin, 2019). Ga-
rrantzitsua da enpresei, bereziki txikiei, laguntzea gogoeta egiten gaitasunak modurik 
onenean aplikatzeko eta garatzeko ingurune egokiak sortzeko eta kudeatzeko duten 
gaitasunaren inguruan, antolaketa faktoreak, gizarte faktoreak eta ingurune dina-
miko horretan elkar eragiten ari diren pertsonen borondatea (agency) kontuan har-
tuta (Rainbird et al., 2004).

Lantokia ikaskuntzarako ingurune egokia da eta haren dinamismoan hainbat ele-
mentuk du eragina: langileen eta lana antolatzeko eta kudeatzeko moduaren interak-
zioa; kontratuen izaera, ikaskuntzarako pizgarriak edo ordainsari eskemak ere pro-
posa baititzakete; langile bakoitzak bere lana nola egin erabakitzeko duen autonomia 
maila; eta zein neurritan uzten zaien langileei enpresako erabakiak hartzerakoan 
eragina izaten (Unwin, 2017). Hala, ikaskuntzaren sustapenean eragina duten anto-
laketako alderdi zehatzen artean daude: lanpostuen definizioa, eta, bereziki, erruti-
nazkoak ez diren zereginak ere sartzea; lanpostuetan errotazioa egitea, enpresako 
arlo eta sail desberdinak ezagutzeko eta beste kideekin elkarreragina sustatzeko; 
talde lana, pertsona guztiek beren ekarpena egin dezaten eta erabakietan parte senti 
daitezen bultzatuz; erakundeko pertsona guztiek (ez soilik kategoria batzuetakoek) 
ikasteko aukerak edukitzea, jakintza mota guztietan (baita jakintza teorikoetan ere); 
barne komunikazio eraginkorra sustatzea eta topagune informalak eskaintzea, era-
kundeko pertsonek informazioa eta esperientziak trukatzeko aukera izan dezaten.

22 CVTS estatistikak (Continuing Vocational Training Survey) ikaskuntza formaleko eta ez formaleko ekimenak 
jasotzen ditu; EWCSk (European Working Conditions Survey) on-the-job training enpresan lankideek eskai-
nitako prestakuntza dela esaten du, enpresaz kanpoko eragileek eskaintzen duten prestakuntza kanpoan 
utzita, esate baterako, ikastaroak. Eta AES estatistikak (Adult Education Survey) ikaskuntza ez formala baka-
rrik aztertzen du eta ez du informaziorik ematen ikaskuntza formalari eta informalari buruz.
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5 
Ondorioak�eta�gomendioak:�
gaitasunen sistema, 
panazea ote?

Gaitasunak sortzeko sistema elementu ezinbestekoa eta gakoa da lurralde baten 
lehiakortasunerako eta ongizaterako, baina ez da nahikoa bi helburu horiek lortzeko: 
ez da, hortaz, panazea. Gizarteak, oro har, eta askotariko eragileek, bereziki, presta-
kuntza maila hobetzeko egiten duten inbertsioak, nahiz eta efizientziaz egin eta per-
tsonen kualifikazioa eta gaitasunak handitzea lortu, ez du fruitu egokirik emango 
enpresek ez badute prestakuntza hori aprobetxatzen, ez dutelako gaitasun edo kon-
petentzia horiek hedatzea eta aplikatzea eskatzen duten lanpostu konplexurik es-
kaintzen. Alegia, ez da nahikoa prestakuntza eskaintzaren gainean eragitea; aitzitik, 
eskariaren gainean ere eragin behar da, eta, horretarako, industria eta teknologia 
politikak gakoak dira. 

Are gehiago, literaturak erakusten du hezkuntza eta prestakuntza politika eta in-
dustria politika azpisistemak direla eta behar bezala funtzionatzeko, gizarteko beste 
esfera edo azpisistema batzuekin (besteak beste, lan merkatuaren arauketarekin, 
ongizate estatuarekin eta gizarte babesekoarekin, eta industria harremanekin) kohe-
rentziaz landu behar direla. Zaila da kapitalismoaren aldaera optimoa zein den esa-
tea, baina sistemak koherentzia gutxiz konbinatzen dituzten ekonomietan, merkatu 
ekonomia mistoak esate baterako (Espainia egongo litzateke horien barne), ekono-
mian eta gizartean lortzen diren emaitzak kaskarragoak izan ohi dira. Bi irakaspen 
atera ditzakegu azaldu dugun horretatik. Lehenengoa: nahiz eta beharrezkoa eta ga-
koa izan, ezin da lehiakortasuna eta ongizatea lanean ari diren pertsonen hobekun-
tza eta jarreran bakarrik oinarritu; aitzitik, hezkuntza eta prestakuntza politikak, nahiz 
eta lehiakortasun politiken osagai gakoak izan, industria politikekin eta politika tek-
nologikoekin lagundu behar dira —eta elkarrekin harremanetan landu—. Bigarren, 
gobernuetako politika eta sailek modu koordinatuan aritu behar dute. Eta, horreta-
rako, beharrezkoa da herrialdeko estrategia, zentzua eta koherentzia emango diena 
eragile bakoitzak aurrera eramango dituen esku hartzeei.

Sistemen arteko koherentzia landu duen literaturak hasieran estatuak hartu zituen 
erreferentzia. Baina aurrerago ikusi da desberdintasun esanguratsuak daudela sis-
tema bakoitzaren lan egiteko moduan, bai geografiari dagokionez eta bai sektoreei 
dagokienez. EAEn aplikatutako industria eta lehiakortasun politikak, esate baterako, 
benetan bereziak izan dira (besteak beste, kluster politika abian jartzean aitzindari 
izan zen). Beste horrenbeste esan daiteke gaitasunen sistemari dagokionez ere, in-
dustria politikarekin lerrokatutako lanbide heziketako eskema bat garatzeko eta 
funtzio askotako lanbide heziketako ikastetxeen eredua bultzatzeko apustua erre-
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ferentzia bihurtu baita Europako Batzordea bultzatzen ari den Lanbide Heziketaren 
Bikaintasunerako Europako Ekimenerako. Hau da, estatuen barruan ere, eskualdeko 
politikek aukera tarte bat uzten dute jarduteko. Eta aukera hori baliatu beharko litza-
teke. Ez da beharrezkoa aipatzea erregio mailan ere, politikek koherentzia eta osaga-
rritasun hori bilatu beharko luketela, eta koherentzia hori emango dien kola gisa jar-
dungo duen estrategia baten arabera diseinatuta egon beharko luketela. Era berean, 
txostenak erregioaz azpiko esparrua ere aztertzen du. Izan ere, aurreikusitako joeren 
eta bilakaeren eragina aldatu egiten da eremu batzuetatik besteetara, eta hurbiltasu-
nak eragileen arteko elkarrizketari laguntzen dio, doitu ahal.

5.1 Hurbilketa�partekatu�baten�bila

1980ko hamarkadaz geroztik, prestakuntza sistemak curriculum teorikoen arabera 
antolatu beharrean (input-based approach) ikaskuntzaren emaitzen edo gaitasunen 
arabera (outcome-based approach) antolatzen hasi ziren. Azterketek erakusten dute 
lehiakortasunak lotura handiagoa duela norberak dituen gaitasunekin lortzen duen 
hezkuntza mailarekin baino (ELGE, 2012; Gizarte eta Ekonomia Kontseilua, 2015). 
Arazoa da ez garela ados jartzen gaitasuna zer den definitzeko edo zein osagai di-
tuen zehazteko. Ez dago adostasunik, halaber, jakintza diziplinek, nazioarteko era-
kundeek eta egileek izendatzeko moduaren inguruan. Hurbilketa horietan guztie-
tan oinarri komun bat bilatu nahian, txosten honetan «gaitasun» hitzak pertsonaren 
ezaugarri jakin batzuk adierazten ditu, zereginak aurrera eramanez balioa sortzeko 
aukera ematen diotenak, baina berezkoak ez direnak eta, horrenbestez, ikaskuntza-
ren bidez areagotu daitezkeenak. 

Ekonomialarien hurbilketak aukera ematen du gaitasunek (edo «giza kapitalak») pro-
duktibitateari eta hazkunde ekonomikoari egiten dioten ekarpena balioesteko. Ikus-
pegi horretatik, txostenak erakusten du EAEn behera doala, eta 2013-2018 aldian 
nahiko txikia izan dela, lan faktorearen hobekuntzak lanaren itxurazko produktibita-
tearen hazkundeari egiten dion ekarpena. Alderdi positiboen artean, azpimarratzen 
du kapital fisikoak egiten duen ekarpena, neurri handi batean, IKTetako kapitalean 
oinarritzen dela; eta, nahiz eta mundu mailan faktoreen guztizko produktibitatea mo-
teltzeko joera ikusi —eta, ekonomia batzuetan, baita gelditzekoa ere—, EAEri dagoz-
kion balioak alderagarri ditugun herrialdeetakoen gainetik daudela, berrikuntzaren 
aurrerapen maila neurtuko lukeen adierazle horretan. 

Bestalde, pedagogoek-edukazionistek gaitasunen osagaiak eta tipologiak zehazten 
dituzte. Gaitasunen edukiak eta osagaiak antolatzeko eta aztertzeko esparru egokirik 
eta partekaturik ez badugu, ezinezkoa izango zaigu zein ikaskuntza mota zehatz bul-
tzatu behar den jakitea eta identifikatzea, eta ezinezkoa izango zaigu, halaber, beste 
toki batzuekin alderatu eta enpresa eta hezkuntza munduko eragileen arteko beha-
rrezko elkarreragin hori lortzea. 

Txostenak agerian uzten du, ildo horretatik, Euskal Autonomia Erkidegoak apustu 
egokia eta aitzindaria egin zuela, 1990eko hamarkadan, kualifikazioen sistema inte-
gratu bat garatzeko. Sistema horretatik eratorri da Lanbideko Kualifikazio eta Espe-
zializazioen Euskal Esparrua. Gainera, Kualifikazioen eta Lanbide Heziketako Euskal 
Institutua sortu zen, 1998an. Baina gaitasunen esparru adostuekin lan egiteko kul-
tura hori ez da nahikoa zabaldu, irakaskuntzaz bestelako esparruetan. Horretaz gai-
nera, kontuan hartu behar da etorkizunerako beharrezkoak izango diren gaitasunen 
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eta lanbideko profilen diagnostikoak egiteko ahaleginak enpresa arloan egin direla, 
baina, hasiera-hasieratik, beste eragileen laguntzarik gabe, eta diziplina desberdi-
netako analisten ikuspegiak konbinatu gabe. Arrazoi horregatik, ahalegin miresgarri 
horiek, ELGEk edo antzeko nazioarteko beste erakunde batzuek egin dituzten arike-
tekin alderatzeko oso zailak izateaz gainera, hezkuntza eta prestakuntza programe-
tara egokitzeko eta eramateko ahalegin handia eskatzen dute. Askotariko eragileak 
batzen dituzten foroak edo espazioak indartu beharko lirateke, eta horietara diziplina 
desberdinetako adituen ekarpenak ekarri, gaitasunei eta lanbideko profilei dagokie-
nez (eta, horiei lotuta, kualifikazio eta titulazioei dagokienez) prestakuntza sistema 
osoak aurrean dituen erronkak identifikatzeko eta haientzako erantzunak presta-
tzeko.

5.2 EAEri�eragiten�dioten�doikuntza�ezak

Literaturak identifikatzen dituen doikuntza ez mota ugarien artean, txostenak EAEn 
eragina duten hiru handienak azpimarratu ditu, haietan sakontzeko.

Gaitasunen inguruko nazioarteko literaturak jasotzen duen lehenengo doikuntza 
eza gehiegizko kualifikazioarena da. Horixe da, adituen iritziz, arazorik larrienetako 
bat praktikan eta, hala eta guztiz ere, gobernuek ez diote arreta handirik jartzen. Or-
kestrak gehiegizko kualifikazioaren adierazlea kalkulatu du Europako erregio guztie-
tarako eta Euskal Autonomia Erkidegoak du adierazle horretan baliorik handiena. 
Fenomeno horri arreta jarri behar diogu, ekonomia eta gizarte kostuak sortzen di-
tuelako, bai pertsonaren ikuspegitik (soldata txikiagoak, lanarekiko gogobetetze txi-
kiagoa…), bai enpresaren ikuspegitik (laneko errotazio handiagoa, besteak beste) 
eta bai sistema osoaren ikuspegitik (errentagarritasunik gabeko inbertsioa). Aditu 
guztiek adierazten duten bezala, arazo horren irtenbidea ez da numerus clausus jar-
tzea. Orientazio profesionaleko politiken berrantolaketak ere emaitza mugatuak ditu. 
Hala, desoreka hori zuzentzeko bide nagusia EAEko ekoizpen egituran kualifikazio 
handiko lanbideek duten pisua areagotzea da. Tether et al.-ek (2005) adierazten du-
ten bezala, horrelako egoeren aurrean enpresen gaitasunen eskaria zuzendu behar 
da (eta horretarako, industria eta teknologia politika egokiak erabili). Gainera, zuzen-
daritza taldeen ahalmena ere handitu behar da.

Literaturak aipatu ohi duen bigarren doikuntza ez nagusia gaitasunen eskasia da (skill 
shortage): enpresetan bete gabe gelditzen diren lanpostu kualifikatuen ehunekoaren 
bidez neurtzen da. Baina, Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundearen 
(ELGEren) edo Lanaren Nazioarteko Erakundearen (LNE) iritziz, desoreka hori ager-
tuko da merkatuan kualifikazio hori duten pertsonarik ez dagoelako eta ez enpresak 
ez daudelako prest hautagaiei soldata edo lan baldintza egokiak eskaintzeko. Biga-
rren irizpide hori kontuan hartzen denean, ELGEk (2011) ondorioztatzen du norma-
lean ez dela hainbesteko eskasiarik egoten; eta McGuinness et al. (2017) urrunago 
doaz eta aipatzen dute desoreka mota horretarako ebidentzia erreal oso gutxi aur-
kitu direla. EAEn bete gabe dauden hutsune horien inguruko azterketek ondorio ber-
bera azpimarratzen dute: desoreka hori neurtzerakoan, ez dute kontuan hartzen en-
presak prest egongo ote liratekeen ordainketa handiagoak edo lan baldintza hobeak 
eskaintzeko. Beraz, teoriaren arabera, ez ginateke benetan gaitasunen gabezia hori 
eraginkortasunez neurtzen arituko.
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Sarritan enpresei entzuten diegu behar dituzten gaitasunetako batzuk ez dituztela 
merkatuan aurkitzen. Askotan horrela gertatzen da gaitasun horiek ez direlako oroko-
rrak, baizik eta berariazkoak. Alegia, ez dira enpresa batetik bestera erraz eramatekoak 
eta, kasu horretan, teoria ekonomikoak dio haiek programatzeko eta finantzatzeko ar-
dura haietan interesatuta daudenek bakarrik hartu beharko luketela: enpresak eta lan-
gileak. World Economic Forumek (2019) dio enpresek, aldaketa hain bizkorreko mundu 
honetan, banaka zein taldean (esate baterako, kluster elkarteetan) plangintza estra-
tegikoko prozesuak eraman behar dituztela aurrera eta horien bidez, zein gaitasun 
beharko dituzten identifikatu eta haiek lortzeko modua ziurtatu beharko luketela. Ez 
baldin badira gai beren kasa prozesu horiek identifikatu eta aurrera eramateko, pres-
takuntzako hornitzaile espezializatuengana jo ahal izango lukete (horien artean, lan-
bide heziketako ikastetxeak eta unibertsitateak). Filosofia horri erantzuten diote, esate 
baterako, espezializazio programek («edo lanbide heziketa dualeko hirugarren ur-
teak»). Programa horiek sortu ohi dira enpresa aurreratu batek ikusten duenean gaur 
egungo tituludunek ez dituztela behar dituen gaitasunak eta lanbide heziketako ikas-
tetxeekin elkarlanean (eta EEI-Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuaren 
laguntzaz), prestakuntza programa bat diseinatzen dute, ikastetxean eta enpresan es-
kaintzeko. Hain zuzen ere, EAE aitzindaria da horrelako ekimenetan Espainian. 

Hirugarren doikuntza ez motak ez dio erreferentzia egiten eskaintzaren maila oro-
korra eta eskariaren maila orokorra bat ez etortzeari, baizik eta eskaintzaren osaera 
eta eskariarena bat ez etortzeari. Arrazoi horregatik, doikuntza ez horri «doikuntza 
ez horizontala» edo «ikasketa arloaren araberakoa» deitzen zaio. Hori gertatzen da, 
besteak beste, lanbide heziketako ikastetxeen hezkuntza eskaintza, ekoizpen ehuna-
ren beharrei erantzuteaz gainera, sarritan ikasleen eskarietan eta ikastetxeen interes 
eta inertzietan ere oinarritzen delako. Eta biak ez daude beti lerrokatuta. Beste lu-
rralde batzuekin alderatuta, EAEko sistemak mekanismo nahiko aurreratuak garatu 
ditu ekoizpen ehunaren tituludunen gaur egungo beharren inguruko informazioa ja-
sotzeko (horren erakusle dira laneratzeari buruzko inkestak eta Lanbidek eskaintzen 
dituen gainerako estatistikak). Nolanahi ere, ekoizpen sistemaren beharrei buruzko 
informazio sistema horrek gaur egungo egoerari egiten dio erreferentzia eta ez da 
etorkizuneko prospektiba bat. Gainera, prestakuntzaren hornitzaile bakoitzak bere 
aldetik egiten du doikuntza mailaren balioespena eta horren ondorio den prestakun-
tza eskaintzaren plangintza, gainerako eragileena kontuan hartu gabe.

Horren aurrean, txostenak sektoreko enpleguaren aurreikuspenak aztertu ditu 2030. 
urtera arte, jakiteko aurreikuspen23 horietatik ondorioztatuko liratekeen eskarietara 
zein neurritan egokitzen diren lanbide heziketako eta unibertsitateko ikasketak bu-
katu dituztenak. Lehenengo puntuari dagokionez, ikusten da EAEen enplegu aurrei-
kuspenak onak direla 2030. urtera arte: Europar Batasuneko enplegu hazkundea 
baino handiagoa aurreikusten da, nahiz eta Espainiakoa baino txikiagoa izan. Baina 
manufakturek pisua galduko dute, bai balio absolutuetan (27.000 enplegu gutxiago) 
eta bai balio erlatiboetan (guztizko enpleguan portzentajezko 4,2 puntu galduko di-
tuzte). Hala ere, sektore horren pisua, oraindik ere, % 16koa izango da, Espainian 
eta EB-28an baino handiagoa. Hazkunderik handiena enpresa zerbitzuen sektoreak 
izango du. Euskal ekonomiako lehenengo sektore nagusia bihurtuko da eta, gainera, 
Espainian eta EB-28an baino pisu handiagoa izango du. Nolanahi ere, enplegu aukera 
handienak (% 85) 2018an zegoen enpleguaren ia erdia ordezkatzeko beharretik eto-

23 Enpleguaren eta prestakuntzaren arteko doikuntza eza ari da aztertzen Orkestra, Eusko Jaurlaritzako En-
plegu eta Gizarte Politiketako Sailarentzat egiten ari den proiektuan.
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rriko dira. Manufakturetan, sektore eraldatzaileenek eta integratzaileenek (makineria 
eta ekipoa eta garraio materiala) dituzte aurreikuspenik positiboenak.

Enpresa zerbitzuen barruan, zentro teknologikoak badaude ere, enpleguaren zatirik 
handiena beste erakunde mota batzuek sortuko dute. Horiek ere jakintzan oso in-
tentsiboak dira, baina jakintza hori ez da I+Gn oinarritzen, baizik eta beste modu ba-
tekoa da: ingeniaritza, informatikako zerbitzuak, aholkularitza, aholkularitza juridi-
koa… Lehiakortasunaren garapeneko gaur egungo fasean, bi joera ikusten ari gara, 
aldi berean: alde batetik, berrikuntza teknologikoarekin batera, teknologikoa ez den 
berrikuntzaren garrantzia, negozio eredu berrien garapenean, zerbitzutze proze-
suetan eta abarretan islatuko dena; eta beste alde batetik, berrikuntza irekiko pro-
zesuak (open innovation) zabaldu beharra, beste eragile batzuekin elkarlanean, be-
rritzeko behar diren jakiteak gero eta konplexuagoak eta anitzagoak direnez, ezin 
dituelako enpresak soilik eduki, baizik eta kanpoko jakintza erabili behar du (Ches-
brough, 2003). Hain zuzen ere, kanpoko jakintzaren beharra dago jakintzan intentsi-
boak diren enpresa zerbitzuen pisuaren gorakadaren atzean. Jensen et al.-ek dioten 
bezala (2007), sektore hori lurralde bateko berrikuntzaren garapen mailaren eta za-
balkundearen osagai nagusia eta baldintzatzailea bihurtu da. Hala, jakintzan inten-
tsiboak diren enpresa zerbitzuek hartu dute lehenago ekipo ondasunek zuten tokia, 
jakintzaren eta teknologiaren transferentzian eta herrialde bateko ekonomiaren arti-
kulazioan.

Lanbide heziketako eta unibertsitateko tituludunen eskaintzaren eta eskariaren ar-
teko doikuntza mailari dagokionez, 2019-2030 aldian azterketak erakusten du ekoiz-
pen sistemak eskatuko duen lanbide heziketako tituludunen kopurua, guztira, neu-
rri handi batean, gaur egun lan merkatura iristen den tituludunen kopuruarekin bat 
etorriko dela. Gaur egungo laneratze tasek erakusten dutenaren kontra (gaur egun, 
industriako lanbide familietako tituludunen tasak industriari lotuta ez dauden lan-
bide familietako tituludunenak baino handiagoak dira), egin dugun doikuntza arike-
tak erakusten du industriako lanbide familietan gehiegizko estaldura egon daitekeela 
eta industriakoak ez direnetan, estaldura txikiegia. Horrek lotura du arestian aipatu 
ditugun sektoreen aurreikuspenekin. Unibertsitateari dagokionez, azterketatik ondo-
rioztatzen da unibertsitateko tituludunen estaldura eskasia izango dugula, % 30etik 
gorakoa, bereziki zientzia teknikoetan eta zientzia ekonomiko, juridiko eta sozialetan.

Zientzia ekonomiko, juridiko eta sozialetako profilen eta zientzia teknikoetako profi-
len eskari handiagoa bat dator gorago aipatu ditugun joerekin: enpresen lehiakorta-
sunak gaitasun berriak behar ditu, soft gaitasunak (negozio eredu berriak garatzeko, 
zerbitzutze prozesuak…) eta zerbitzuen sektorea (eta batez ere, enpresentzako zerbi-
tzuak) indarra hartzen ari da euskal ekonomian.

Ohartarazi behar dugu, nolanahi ere, aurreikuspen ariketa hori gaur egungo kontra-
tazio joeren estrapolazioan oinarritu dugula eta ontzat ematen badugu gaur egungo 
kontratazioetan gehiegizko kualifikazioaren arazo nabarmena dugula, logikoa izango 
litzateke pentsatzea hori zuzentzeko handitu egin beharko litzatekeela erdi mailako 
kualifikazioen pisua (lanbide heziketarekin lotura handiagoa dutenak) eta jaitsi goi 
mailako kualifikazioen pisua (unibertsitatearekin lotura handiagoa dutenak). Hain 
zuzen ere, Europar Batasuneko herrialdeen multzorako eskaintzen diren aurreikus-
penetan ez bezala (horietan gehien hazten diren kualifikazioak goi mailakoak dira), 
Cedefopek zenbatesten du Espainian hazkunderik handiena maila ertaineko kualifi-
kazioek izango dutela. Eta, era berean, Futurelanek EAErako egin dituen lanbideen 
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zenbatespenak kontuan harturik (gaikako kapitulu honetako 3.3. atalean jasotzen 
direnak), 2018 eta 2030. urteen artean erdi mailako kualifikazioek hazkunde nabar-
mena izango dute (guztizkoaren % 46,7 izatetik % 51,7 izatera igaroko dira) eta goi 
mailako kualifikazioei lotutako lanbideen pisuak, berriz, behera egingo du (% 33,9tik 
% 32,2ra).

5.3 �Munduko�joerek�gaitasunetan�izango�duten�eragina

Etorkizuneko lanean eta gaitasunetan eragin handia izango dute mundu mailako 
joera handiek, baita EAEko gaitasunen sistemaren ezaugarri eta baldintza bereziek 
ere. Hurrengo hamarkadan EAEn eragina izango duten erronka handiei edo joera 
orokorrei dagokienez, Orkestrak 2016an idatzi zuen Manifestuan hamar identifikatu 
zituen eta horietatik lau hartu ditugu txosten honetan, etorkizuneko enpleguan eta 
enplegu horretarako behar izango diren gaitasunetan bereziki eragingo dutenak. 
Hain zuzen ere, lau joera horiek berariaz aztertu ditugu: zahartzea, digitalizazioa, glo-
balizazioa eta klima aldaketa. 

• Zahartzea erronka bereziki larria da EAEn eta neurriak hartzea eskatuko du, alde 
batetik gazteen eta emakumeen jarduera tasa eta enplegua handitzeko (gazteen 
kasuan, adibidez, prestakuntza dualaren bidez, eta emakumeenean, lana eta fami-
lia bateratzeko politika errealen bidez, besteak beste) eta, beste aldetik, gaur egun 
tarteko adinean dauden pertsonen (35-50 urte) prestakuntza ere zaintzeko.

• Digitalizazioaren eraginei dagokienez, txostenak erakusten du automatizazio 
arrisku handiko lanbideen ehunekoa EAEn Europako erregioetako batezbestekoan 
baino handiagoa dela, argi eta garbi. Nolanahi ere, automatizazio arriskuak ez du 
esan nahi, nahitaez, enplegua galtzea. Izan ere, ELGEk (2019) adierazten duen be-
zala, politikak aplikatzeko aukera zabala dago (prestakuntza ekintzak, neurri fiska-
lak, lan merkatuaren erreformak); eta, gainera, digitalizazioak eta aldaketa tekni-
koak zahartzearen eraginak arindu ditzakete. Digitalizazioaren ondorio negatiboei 
aurre egiteko, beharrezkoa da automatizazio arrisku ertain eta handiko lanbideen 
zereginak sofistikatzea, eta pertsonengan zeregin horiek aurrera eramateko gai-
tasunak lantzea, horrela automatizazio arrisku handieneko lanbideetatik arrisku 
txikiagoko lanbideetara igarotzeko aukera izan dezaten. Horretarako, politika pu-
blikoez gainera, World Economic Forumek (2019) dioen bezala, beharrezkoa da en-
presek beren lan indarraren plangintza estrategikoa egitea, nork bere kasa eta el-
karlanean (klusterretan).

• Globalizazioari lotuta, txostenak etorkinen kualifikazioak ditu aztergai nagusi. 
Etorkinen hezkuntza maila txikia da eta bertakoak baino maila txikiagoko lanbidee-
tan ari dira lanean. Hala ere, EAEn gehiegizko kualifikazioaren arazoa dugula jaki-
nik, logikoa izango litzateke prestakuntza maila handiagoko pertsonak erakartzeko 
politika orokorrak indartu beharrean, helburutzat talentu mota zehatzetako per-
tsonak erakartzea hartzea. Era berean, beharrezkoak dira prestakuntza prozesu 
bereziak, etorkinen kualifikazioak eta gaitasunak EAEko ekoizpen ehunaren eta gi-
zartearen beharretara egokitzen lagunduko dutenak.

• Klima�aldaketaren inguruko erreferentziak, normalean, «green economy» edo 
ekonomia berdeak sor ditzakeen enplegu aukerei lotuta joan ohi dira. Enplegu au-
kera horiek historikoki EAEk kokapen ona izan duen balio kateetan azal daitezke; 
horien artean daude elektrizitate sareak, potentziako elektronika, energia berrizta-
garriak (eguzki energia eta energia eolikoa) eta automobilgintza sektorerako osa-
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gaiak. Hazteko potentzial handia dute halaber, energia elektrikoaren biltegiratzeak, 
energiaren efizientziak edo mugikortasun elektrikoak. Ekoizpen, garraio eta mugi-
kortasun modu berrietarako trantsizioak enplegu galera ekar dezake, EAEkoa be-
zala, automobilgintza sektorearekin lotura estua duten ekonomietara (FTI, 2018), 
baldin eta ez bazaie azkar eta modu egokian aurre egiten merkatu globaletan da-
goeneko abian diren aldaketa teknologikoei.

Baina, joera edo erronka orokor horiek etorkizuneko gaitasunetan eta enpleguan 
izango duten eraginaz gainera, txostenak gaitasunen sisteman bertan ikusten diren 
beste joera batzuk ere aztertu ditu. EAEko aurreikuspenak negatiboak dira edo bila-
kaera desegokia bi aldagaitan: goi mailako kualifikazioko lanbideetan eta 25-64 urte 
arteko biztanleriak ikaskuntza ekintzetan duen parte hartzean. Aitzitik, egoera ona da 
lanbide heziketako ikastetxeen prestakuntza ekintzen eta funtzioen dibertsifikazioan, 
prestakuntza eskaintzaren sistema gaitasunen arabera antolatzerakoan, hezkuntza 
ibilbideen arteko eta barruko iragazkortasuna areagotzean, eta gaitasunak eskura-
tzeko askotariko sistemak nahasterakoan. 

5.4 �Gaitasunak�sortzeko�sistemak�eman�ditzakeen�
erantzunak

Dagoeneko adierazi dugun bezala, aurreko joeren eragina aldatu egiten da gaitasu-
nak sortzeko sistemen berezko ezaugarrien arabera, eta, era berean, sistema ho-
rien eraldaketan eragina dute. Busemayerrek (2009) gaitasunen sistemak sailkatzeko 
proposatutako nazioarteko tipologiaren barruan, EAE, hezkuntza orokorraren eta 
lanbide heziketaren pisuari begiratuta, eredu anglosaxoitik urrun egongo litzateke 
(eredu horretan pisurik handiena hezkuntza orokorrak du), baina ez dio ematen lan-
bide heziketari Europako erdialdeko herrialdeek ematen dioten garrantzia. Bestalde, 
enpresek prestakuntzarekiko erakusten duten inplikazioari dagokionez, hasierako 
hezkuntzako ikasleen prestakuntzan parte hartze txikia (baina gero eta handiagoa) 
dutela azpimarratuko genuke (hau da, «ikastunen prestakuntza» deitutakoa gutxi ga-
ratu da) eta etengabeko prestakuntza prozesuetan, berriz, inplikazioa handiagoa da. 
Hala ere, etengabeko prestakuntza prozesuetako inplikazio handiagoa gehiago da 
arauketaren agindua giza baliabideak garatzeko estrategia baino, alegia, gehiago da 
formala estrategikoa baino. 

Txostenean, EAEn gaitasunen prestakuntzan ari diren hiru eragile nagusiak aztertu 
ditugu: unibertsitate sistema, lanbide heziketako ikastetxeen sistema, eta enpresen 
sistema. Horietako bakoitzean, erronka edo joera nagusiak azpimarratu ditugu.

• EAEko unibertsitate sisteman, unibertsitate batek izan ditzakeen hiru funtzio edo 
misio handietan hobetzeko bidea ikusten bada ere, ezaugarri desberdinetako uni-
bertsitateak daude, bai izaerari dagokionez (publikoak eta pribatuak) eta bai es-
pezializazio eta estrategiei dagokienez (batzuk indartsuagoak dira irakaskuntzan; 
beste batzuk, ikerketan; eta beste batzuk, transferentzian eta enpresa ehunarekiko 
loturan). Gainera, unibertsitateen osagarri, laguntza eragileak, bitarteko eragileak 
eta eragile zientifikoak daude, guztien artean, ekosistema aberats eta askotari-
koa sortuz. Azken urteetan ekimen nahiko berritzaileak ari dira garatzen (adibidez, 
lanbide heziketako ikastetxe aurreratuekin antolatutako graduak), baita EAEko es-
pezializazio adimendunera egokitzeko proposamen berritzaileak ere (adibidez, 
4Gune klusterra), sistema nazioarteko erreferente izatera eraman dezaketenak, 
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aipatutako esparruetan. Nolanahi ere, aurretik aipatu ditugun joeretara egokitu 
nahi izanez gero, prestakuntza duala unibertsitateko programetan sartzearen edo 
hasierako hezkuntzako etaparen ondorengo ikaskuntza programak bultzatzearen 
erronkei erantzun beharko die sistemak. 

• Azterketa alderatuak erakusten digu EAEko lanbide heziketako hezkuntza sistemak 
izaera berezia eta garapen maila altua dituela. Txostenak aurrean dituen erronka 
edo desafio batzuk azpimarratzen ditu, 1980ko hamarkadaren hasieratik egiten ari 
den eraldaketa egokiaren bidean jarraitu nahi badu: lanbide heziketa behe mai-
lako prestakuntza eta ikaskuntza bidea dela ikusi beharrean, hezkuntza oroko-
rraz bestelako bide alternatiboa dela ikustaraztea; ikastetxe batzuen eta besteen 
artean (eta lurralde batzuen eta besteen artean) lanbide heziketaren bikaintasun 
horretarako bidean aurrerapen erritmoan desberdintasun handiak saihestea; lan-
bide heziketako ikastetxeek eskualdean duten orientazioa eta errotzea eskualdeaz 
gaineko jarduerarekin uztartzea; zerbitzuen sektoreari, indarra hartzen ari diren 
jarduerei eta hiriei arreta handiagoa jartzea, industria bazterrean utzi gabe; eta de-
mografiaren beherakadari eta emakumeak lanbide heziketan duen presentzia txi-
kiari erantzutea. 

• Enpresei dagokienez, arestian aipatu ditugun aldaketa edo joera horietako ba-
tzuen eraginez, gero eta garrantzi handiagoa ari da hartzen lan inguruneko ikas-
kuntza. Euskal enpresek hasierako hezkuntza prozesuetan duten parte hartzea 
(adibidez, ikastunen prestakuntzan) Europar Batasuneko herrialdeetan baino atze-
rago doa, nahiz eta, atzera begiratuta, bilakaera bat ikusten den. Hobetzeko tartea 
badago, halaber, enpresek beren langileentzat programatzen duten prestakun-
tzan: nahiz eta prestakuntza horrengatik hobariak jasotzeko aukera izan, enpresa 
gutxik (% 26k) jasotzen dituzte hobari horiek. Gainera, prestakuntza eskaintzak lan-
gile gutxirengana iristen dira (% 35), nuklearrak ez diren edo lurraldearen lehen-
tasun estrategikoekin loturarik ez duten familia eta jardueretara bideratzen dira... 
Txostenean egoera aldatzeko hiru neurri mota aipatzen dira: (i) pizgarri ekonomi-
koak prestatzea; (ii) alderdi bakoitzaren erantzukizunak, eskubideak eta betebeha-
rrak argituko dituzten arauketa esparruak bultzatzea, baita bitarteko erakundeen 
sareak ere, enpresa txiki eta ertainei lagunduko dietenak beren gabeziak gaindi-
tzen eta beharrak multzokatzen; eta (iii), enpresetako prestatzaileei eta tutoreei la-
guntzea.

5.5 �Lehiakortasunari�lotutako�politika�publikoetarako�
gomendioak

Txosten honen sarreran, erresilientzia lantzeak duen garrantzia azpimarratu dugu. 
Erresilientzia kanpoko faktoreek eragiten dituzten aldaketen aurrean tinko eusteko 
eta aldaketa horietara egokitzeko gaitasuna dela esan daiteke (Martin, 2012). Kan-
poko faktore horiek askotarikoak izan daitezke, esate baterako, krisi ekonomikoak 
edo erregioko egitura ekonomikoaren aldaketak. Txosten honetako analisiek eta 
ondorioek erakusten dute zahartzeak, automatizazioak, globalizazioak eta klima al-
daketak egiturazko aldaketa ekarriko dutela EAEko enplegura eta lanbideetara eta 
aldaketa horrek eragina izango duela ekoizpen ehunak behar izango dituen kualifika-
zioetan eta gaitasunetan. Horretaz gainera, txostenak agerian uzten du EAEn gehie-
gizko kualifikazioaren arazoa dagoela. Eta, bestalde, gaitasunak sortzeko sistemetan 
aldaketarako barne joerak ere ikusten dira. Beraz, elementu horiek guztiak kontuan 
hartuta, EAEk bere erresilientzia handitzeko lan egin beharko du, zalantzarik gabe. 
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Erresilientzia handitzeko, hainbat egilek (Boschma, 2015; Kakderi eta Tasapouly, 
2017) politika publikoak erabiltzea proposatzen dute. Horien artean politika erreak-
tiboak eta politika proaktiboak bereizi behar dira. Politika erreaktiboek oreka bat be-
rreskuratzeko «egokitzapenak» bultzatzen dituzte (adibidez, diru politika); politika 
proaktiboek egitura ekonomikoa dibertsifikatzeko eta ibilbide berriak sortzeko «mol-
dagarritasuna» bultzatzen dute. Lehenengoen emaitzak epe laburrera ikusten dira 
eta beharrezkoak dira larrialdietan eta ezusteko aldaketetan; bigarrenak, ordea, erre-
gioan beharrezkoak diren aldaketak sortzera bideratzen dira, haren garapen ekono-
miko iraunkorra sustatzeko eta, horregatik, epe ertain eta luzera dituzte eraginak. 
Nahiz eta egoera jakin batzuetan bi politika motak («egokitzapenekoak» eta «molda-
garritasunari lotutakoak») konbinatzea garrantzitsua izan, txosten honetan aurkeztu 
ditugun erronken aurrean EAEk duen erresilientziarako moldagarritasuna sustatuko 
duten politiken aldeko apustua egin behar da.

Moldagarritasuna sustatuko duten politiken artean, esparru politika horizontalak 
(adibidez, azpiegiturak, hezkuntza, zientzia, teknologia eta berrikuntza, klusterrak, na-
zioartekotzea, enplegua) eta ekoizpena eraldatzera bideratutako politikak (horien ar-
tean, RIS3 espezializazio adimenduneko estrategiak) bereizi behar ditugu (Magro eta 
Valdaliso, 2019). EAEko gaitasunen sistemak aurrean dituen erronkak kontuan har-
tuta, hurrengo lerroetan politiketarako gomendio batzuk egin ditugu, moldagarrai-
tasuna sustatzeko. Indar handiagoa jarri dugu lehiakortasunari lotutako politiketan, 
hezkuntza eta enplegu arloetako politikak dagoeneko zehaztu baititugu txostenean 
zehar. Esparru politika horizontalei dagokienez, gomendio nagusiak hiru politikaren 
inguruan multzokatu ditugu: 

• Zientzia, teknologia eta berrikuntza politikak: EAEko ekoizpen egitura aldatzen ari de-
nez eta zerbitzu aurreratuen pisua handitzen eta manufakturaren pisua txikitzen 
ari denez, kontuan hartuta automatizazioa enpresetan izaten ari den eragina eta 
ekonomiak zerbitzuen sektorerako duen joera orokorra, zientzia, teknologia eta 
berrikuntza politikek, oinarri-oinarrian, industriaren kontzeptualizazio berri bat 
erabili beharko lukete eta, horrela, bi norabidetan aurrera egin: lehenengoak, zer-
bitzu aurreratuetako sektoreen lehiakortasunari lagunduko dioten finantza tres-
nak sortzea izango luke helburu, teknologikoa ez den berrikuntza eta manufak-
turako industria zerbitzutzea erraztuko duten negozio ereduak indar handiagoz 
babesteko; bigarrenak, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarea «euskal 
industria berri» horretara bideratzea bilatuko luke, jakinik industria berri horretan 
diziplina artekotasunak eta profil teknologikoen eta gizarte zientzietakoen arteko 
loturek garrantzi handiagoa izango dutela eta, horregatik, Sareko eragileen pisua 
eta haien arteko harremanak ere aldatu egingo direla.

• Kluster politikak: Kluster elkarteei dagokienez, ekoizpen egituraren aldaketekin ba-
tera aldatu beharko lukete. Horrek eskatzen du, besteak beste, oraingo klusterren 
artean hibridazio prozesuak abian jartzea. Bilakaera horrek zerbitzu aurreratue-
tarako orientazio handiagoa erakutsi beharko luke. Gainera, kluster elkarteek ze-
regin garrantzitsua izan dezakete bitarteko eragile gisa, klusterrek behar dituzten 
gaitasunak antzemateko eta, horren ondorioz, gaitasunen eskaintzaren eta eska-
riaren arteko doikuntza ezak lantzeko. Horretarako, ikastetxeek kluster elkarteetan 
duten parte hartzea indartu beharko litzateke.

• Nazioartekotze politikak: Aurreko politiketan bezala, gomendatzekoa litzateke en-
presen nazioartekotze politikak industria berrira egokitzea. Gainera, talentua era-
kartzeko politikak gehiegizko kualifikazioaren erronkara egokitu beharko lirateke. 
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Horrek eskatzen du prestakuntza maila handieneko pertsonak erakartzeko politika 
orokorrak bultzatu beharrean, helburua talentu mota zehatz batzuk erakartzea 
izatea. Halaxe egiten dute, esate baterako, Ikerbasquek eta Bizkaia Talentek, uni-
bertsitateko irakaskuntzarako, ikerkuntzarako, zuzendaritza taldeetarako eta aba-
rretarako jendea bilatzen dute, esparru horietan aniztasun eta nazioarteko profi-
len eskasia zailtasun handi bat izan baitaiteke. 

Bestalde, industria eta berrikuntzako politika berriek, eta horien artean RIS3-espezia-
lizazio adimenduneko estrategiek, funtsezko ekarpena egiten diote erregioaren erre-
silientziari. Zenbat eta dibertsifikatuagoa egon erregio bat, erresilientzia handiagoa 
erakutsi ahal izango du egiturazko aldaketa horien aurrean. Ildo horretatik, gaitasu-
nen eskaintza eta eskariaren sistemaren erronkak ikusirik, gomendio hauek egingo 
genizkioke EAEko RIS3-espezializazio adimenduneko estrategiari:  

• Espezializazio adarretan estaldura eskasia aurreikusten den kasuetan, gaitasunak 
eta kualifikazioak garatzen laguntzea.

• Gaur egungo industria espezializazioetan, zerbitzu aurreratuen eta zerbitzutzearen 
eskari sofistikatua sustatzea. Horretarako bide bat RIS3aren lehentasun estrategi-
koen eta aukera hobien arteko espezializazio gurutzatua edo hibridazioa da. Gai-
nera, gomendatzekoa izango litzateke zerbitzu aurreratuekin lotutako industrien 
garapena sustatzea eta industriako enpresa txiki eta ertainei eraldaketa horretan 
barneratzen laguntzea.

• Pilotatze taldeak elkarrizketarako espazio gisa aprobetxatzea, gaitasunen sistemak 
dituen beharrak antzemateko eta dauden doikuntza ezei eman beharreko irtenbi-
deen eta bilakaeraren inguruan gogoeta egiteko.

• Gaitasunen sistemaren erronkak RIS3an zeharkako trakzio elementu moduan txer-
tatzea. Aztertu beharko litzateke, halaber, esparru horretako funtsezko zein eragi-
lek ez duen dagokion ordezkaritza, esate baterako, tamaina txikieneko enpresek, 
gaitasunak sortzeko sistemako beste eragile batzuek, edo bitarteko eragileek, ho-
rien artean, tokiko garapen agentziek.

Horrek guztiak EAEko politika publikoen gobernantza eredua ere aldatzea eskatzen 
du, 2017ko Txostenean aurreratzen genuen bezala. Hala, agerian geratzen da elka-
rrizketarako eta gogoeta estrategikorako espazio baten beharra, lehiakortasun eta 
gizarte politikak ikuspegi holistikotik integratuko dituena, ez baita sistemako eragile 
guztien parte hartzea bideratzen duen mekanismorik estrategia orokorrari lotutako 
alderdiak lantzeko. Erronka jakin batzuetarako bada horrelakorik (esate baterako, 
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Kontseilua), baina ez joera handiak eta 
erronkak lantzeko eta eztabaidatzeko (horien artean, zahartzea edo txosten honetan 
jasotzen den egiturazko aldaketa) eta horietatik etor daitezkeen politikak eta eragi-
leen erantzunak aztertzeko. 2017ko Txostenean proposatzen genuen Politika Publi-
koen Euskal Kontseilu bat sortzea (administrazio publiko guztien jarduerak koordi-
natzeko) eta Kontseilu orokor hori sektore izaerako azpikontseilu gutxi batzuekin 
osatzea. Aipatzen zen, nolanahi ere, erronka nagusia zela «helize laukoitz horretako 
gobernuz kanpoko eragileei estrategiaren fase guztietan eta politika publiko oroko-
rretan benetan eta modu iraunkorretan parte hartzeko aukera emango dieten me-
kanismoak garatzea» (Orkestra, 2017, 212. or.). Ildo horretatik, azpimarratzekoa da 
EAEren lurralde heterogeneotasuna ikusirik eta erregioaz beherako mailetan antze-
man diren doikuntza ez desberdinak ikusirik, gobernantza eredu horrek maila asko-
tako ikuspegia bermatu beharko lukeela.
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Azkenik, beharrezkoa da azpimarratzea garrantzitsua dela moldagarritasun politika 
horiek egokitzeko politikekin osatzea, esate baterako, enplegua galtzen denerako 
konpentsazio politikak, EAEren garapen iraunkorra eta bertako herritarren ongizatea 
bermatzeko. Orkestraren hamargarren urteurreneko Manifestuak jasotzen duen be-
zala, lehiakortasunaren erronka nagusia gizarte ongizatea eta kohesioa da. Gaitasu-
nen garapen dinamikoak ekarriko du pertsonek, lurraldearen garapenaren eta ongi-
zatearen eragile aktibo izanik, lurraldeari ekarpen handiagoa egitea eta, aldi berean, 
gizarte ongizate eta kohesio handiagoko lurralde baten onuradurak izango dira ho-
rrela. Horrenbestez, pertsonaren bizialdi osorako ikaskuntza eta gaitasunen garape-
neko inguruneak sortzen aurrerapausoak emateko erronkari erantzuten ahalegindu 
behar dugu.
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AES Adult Education Survey, Helduen Hezkuntzari buruzko Estatistika

Ceprede Ekonomia Aurreikusteko Zentroa

Confebask Euskal Enpresarien Konfederakuntza

CVTS Continuing Vocational Training Survey, etengabeko prestakuntzari bu-
ruzko estatistika

DU Deustuko Unibertsitatea

EAE Euskal Autonomia Erkidegoa

EEI Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal institutua

EHU Euskal Herriko Unibertsitatea

EJ Eusko Jaurlaritza

ELGE Ekonomi Lankidetza eta Garapenerako Erakundea

Eustat Euskal Estatistika Erakundea

EWCS European Working Conditions Survey, Europako lan baldintzei buruzko 
estatistika

FGP Faktoreen guztizko produktibitatea

Fundae Enplegurako Prestakuntzarako Espainiako Fundazioa

GPFA Fabrikazio Aurreratuko Pilotatze Taldea

HNSN Hezkuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua

I+G Ikerketa eta garapena

I+G+i Ikerketa, garapena eta berrikuntza

IE Ikaskuntzaren emaitzak

IMH Makina Erremintaren Institutua

INE Espainiako Estatistika Institutua

IPPC Klima Aldaketari buruzko Gobernuarteko Adituen Taldea

Isco Lanbideen Nazioarteko Sailkapen Uniformea

IVIE Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas

LKEEE Lanbideko Kualifikazioen eta Espezializazioen Euskal Esparrua

LNE Lanaren Nazioarteko Erakundea

Akronimoen glosarioa
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MCIU Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioa

MU Mondragon Unibertsitatea

OIBZ Oinarrizko Ikerketako eta Bikaintasun Zentroak

PIAAC Helduen Gaitasunak Ebaluatzeko Nazioarteko Programa

PISA Ikasleak Ebaluatzeko Nazioarteko Programa

RIS3 Espezializazio Adimenduneko Estrategia

SEPE Espainiako Enplegu Zerbitzu Publikoa

Unesco Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarako Nazio Batuen Erakundea

USP Unibertsitate Sistemaren Plana

VoC Kapitalismoaren aldaerak

WEF World Economic Forum

ZTBES Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarea



Gaitasunak sortzeko sistema 
elementu ezinbestekoa eta gakoa da 
lurralde baten lehiakortasunerako 
eta ongizaterako, baina ez da 
nahikoa bi helburu horiek lortzeko: 
ez da, hortaz, panazea. Gizarteak, 
oro har, eta askotariko eragileek, 
bereziki, prestakuntza maila 
hobetzeko egiten duten inbertsioak 
ez du fruitu egokirik emango 
enpresek ez badute prestakuntza 
hori aprobetxatzen, ez dutelako 
lanpostu konplexurik eskaintzen. 
Alegia, ez da nahikoa prestakuntza 
eskaintzaren gainean eragitea; aitzitik, 
eskariaren gainean ere eragin behar 
da, eta, horretarako, industria eta 
teknologia politikak gakoak dira. 

Behar-beharrezkoa da enpresak 
gaitasunak sortzeko prozesuan 
inplikatzea, eraldatzen ari 
den ekonomia honen erronkei 
erantzun ahal izateko. 

BABESLEAK
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