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Bideragarritasun- eta ezarpen-plana Euskal Autonomia Erkidegoan
1. Merkatuaren beharrak / Plangintzaren oinarriak
1.1.

Merkatuari buruzko informazio orokorra

Euskal Autonomia Erkidegoa (Basque Country) Espainiako estatuaren barruan dagoen
autonomia bat da, eta Espainiako estatuarekiko hainbat ezberdintasun ditu alor
ekonomikoan. Orri hauetako datuak Euskal Autonomia Erkidegoari dagozkio.
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Iturria: Eustat eta INE

EAEko 2000-2008 urteen arteko barne-produktu gordina aztertzen badugu, Espainiaren
antzekoa da, baina, hazkunde demografikoa txikia izanik, EAEko per capita errenta
estatuaren batezbestekoa baino handiagoa izan da.
Urte horietan, euskal ekonomiaren sektoreen egitura aldatu egin da: zerbitzuek duten pisu
erlatiboa handitu egin da. Eraikuntza sektorea ere zertxobait handitu da epealdi horretan,
baina ez Espainiakoa beste. Tradizionalki, EAEn industria-sektoreak izan du pisurik handiena,
eta, epealdi horretan, zertxobait jaitsi da. Dena den, oraindik ere, euskal ekonomiaren
sektorerik garrantzitsuena industriala da.
2009tik aurrera, euskal ekonomiak beherakada izan du, eta enpresa-kopuruak ere behera
egin du.
Datuak horrela, CONFEBASKek (Euskal Enpresarien Konfederazioa) 2012-2014rako
proposatutako ekonomia-berpizkunderako planaren arabera, puntu hauek hartu behar dira
kontuan, besteak beste:
 Euskal enpresek nazioartekotzeko duten gaitasuna sendotu, eta atzerrian filial
komertzialak zabaltzeko sentsibilizatu
 Nazioartekotuta dauden enpresek sor ditzaketen balioak eta aukerak identifikatu
ELHUYAR-ZUBIZE
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eta bultzatu
 Zerbitzu-sektorea nazioartekotzeko programa berezituak bultzatu
Hortaz, argi dago euskal enpresentzat nazioarteko merkatuak aukera bat direla, eta
horretara bideratuko direla eta bideratzen ari direla enpresa askoren indarrak.
Euskal Autonomia Erkidegoan, 165.055 enpresetatik 164.824 ETEak dira (0-249 langile), hau
da, % 99,86, 2011ko datuen arabera. Hauxe da euskal enpresen banaketa, tamainaren
arabera:

Langilerik ez
1-9
10-49
50-249
250etik gora

%
53,18
41,14
4,74
0,81
0,14

Enpresa-kopurua
87.771
67.896
7.821
1.336
771

Iturria: Dirce 2011

Sektoreka egiten badugu azterketa, euskal enpresen banaketa hau da, sektoreen arabera:
Sektorea
Industria
Eraikuntza
Merkataritza
Beste zerbitzuak

%
8,47
16,97
22,72
51,84

Enpresa-kopurua
13.976
28.013
37.498
85.568

Iturria: Dirce 2011

Langileen kopuruari eta banaketari dagokienez, langileen % 65,6k lan egiten du ETE-etan;
horietatik, langileen laurdenak enpresa ertainetan egiten du lan, Espainiako estatuaren
batezbestekotik puntu bat eta hiru puntu gora, hurrenez hurren. Izan ere, Euskal Autonomia
Erkidegoan enpresa-mota horrek pisu handia hartzen du.
Enpresa-mota
ETE
1-9 langile
10-49 langile
50-249 langile
250etik gora

% EAE
65,6
18,8
24,4
22,4
34,4

% Espainia
64,8
22,8
22,3
19,7
35,2

Iturria: Dirce 2011

Sektore bakoitzak hartzen duen langile-kopuruari dagokionez, zerbitzuen sektoreak indar
handia du, eta, jarraian, industria-sektorea dago; Espainiako batezbestekotik gora azken
hori.
ELHUYAR-ZUBIZE
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Sektorea
Nekazaritza
Industria
Eraikuntza
Zerbitzuak

% EAE
0,5
22,4
5,0
72,1

% Espainia
3,9
14,5
5,2
76,5

Iturria: Dirce 2011

Industria-sektoreak pisu handia du Euskal Autonomia Erkidegoan, eta, kanpo-esportazioei
dagokienez ere, sektorerik garrantzitsuena da.
Langunek (Hizkuntz Industrien Euskal Herriko Elkartea) egindako azterketa baten arabera
("Euskal ETE-etan hizkuntza-gaitasunen efikaziari buruzko ikerketa", Langune, 2011), epe
labur-ertainean enpresen % 29,7k du kanpoko beste merkatu batzuetara zabaltzeko asmoa;
enpresa esportatzaileen kasuan, % 55,1ekoa da, eta, enpresa industrialen kasuan, % 58,4k
egingo ditu salmentak orain arte jardun ez duen merkaturen batean.
Izan ere, azken 2 hamarkadetan, euskal enpresen esportazioa halako sei handitu da:
1990ean 3,6 milioi esportatzetik 2011n 21 milioi esportatzera iritsi gara. Enpresa
industrialek eragin handiagoa izan dute hazkunde horretan, zerbitzu-enpresek baino.
Euskal ETE-en kanpo-merkatu nagusiak
Euskal ETE-en kanpo-merkatu nagusiei dagokienez, Europar Batasuneko merkatuan saltzen
dute gehien; esportazioen % 50 inguru. Txina eta Brasilera esportatzen den ehunekoa txikia
den arren, azken urteetan gorakada handia izan du.
Frantzia
Alemania
Erresuma Batua
Estatu Batuak
Italia
Portugal
Belgika
Mexiko
Herbehereak
Venezuela
Txina
Turkia
Brasil
Polonia

3.741.890
2.979.154
1.407.577
1.320.491
967.698
917.473
731.419
555.673
537.445
430.879
419.825
407.521
362.359
330.882

% 17,8
% 14,2
% 6,7
% 6,3
% 4,6
% 4,4
% 3,5
% 2,6
% 2,6
% 2,1
% 2,0
% 1,9
% 1,7
% 1,6

Iturria: Eustat 2012
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Inportazioei dagokienez, herrialde nagusia Errusia da, eta Europar Batasuneko merkatua
herenera jaisten da esportazioko datuekin konparatuta.
Errusia
Alemania
Frantzia
Mexiko
Italia
Txina
Herbeherak
Estatu Batuak
Erresuma Batua
Belgika
Kolonbia
Venezuela
Portugal
Irak
India

2.100.888
2.025.148
1.667.345
1.053.036
953.247
838.777
643.784
565.943
556.765
452.868
443.485
349.225
331.646
261.782
238.839

% 13,28
% 12,80
% 10,54
% 6,65
% 6,02
% 5,30
% 4,07
% 3,58
% 3,52
% 2,86
% 2,80
% 2,21
% 2,10
% 1,65
% 1,51

Iturria: Eustat 2012

Langunek egindako ikerketa baten arabera, elkarrizketatutako enpresa industrial
esportatzaileen % 76k Frantzia du esportaziorako merkatu gisa, baita zerbitzu-enpresen %
85ek ere. Alemaniako merkatua ere garrantzitsua da, bai zerbitzu-enpresentzat, baita
industrialentzat ere; % 60 inguru hartzen du, hain zuzen ere.
Hizkuntzen erabilerari dagokionez, ingelesa da nagusi enpresa guztietan. Horrela, bada,
Europako herrialdeetan ingelesa erabiltzen da gehiago bertako hizkuntza baino. Hala ere,
Frantzian bertako hizkuntza erabiltzen da, nabarmen.

Hizkuntzen erabilera Europako merkatuan
100%
80%
60%

Bertako hizkuntza

40%

Gaztelania

20%

Ingelesa

0%

Iturria: Hizkuntza-gaitasunen efikaziari buruzko ikerketa Euskal ETE-etan. Langune. 2011
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Europatik kanpoko merkatuei dagokienez, inkesta beraren arabera, ingelesa da gehien
erabiltzen den hizkuntza; beste hizkuntza batzuek ere badute lekua: portugesa, frantsesa,
txinera eta errusiera.

Hizkuntzen erabilera Europatik kanpo
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Iturria: Hizkuntza-gaitasunen efikaziari buruzko ikerketa Euskal ETE-etan. Langune. 2011

Hala ere, ingelesaren nagusitasunak ez du baztertzen tokian tokiko hizkuntzak erabili
beharra, harremanak garatzeko orduan.
Sektorekako esportazioei begiratuz gero, makina-erremintarekin zerikusia duten metal
arruntak eta garraiorako materiala dira esportazio handiena duten sektoreak.
Ekoizkin kimikoak
Papera
Elikagaiak eta tabakoa
Plastikoak eta kautxua
Ekoizkin mineralak eta energetikoak
Garraio-materiala
Makinak eta aparatuak
Metal arruntak eta manufakturak
% 00
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% 10
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% 20

% 25

% 30

Iturria: Eustat. 2012
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1.2.

Xede izan daitezkeen enpresak.

Esportazioa ezinbestekoa da euskal enpresentzat, merkatuetara zabaldu nahi badute. Izan
ere, bertako merkatua txikitzen ari da, eta kanpora zabaldu besterik ez dago. Aurretik
adierazi dugun moduan, euskal enpresen esportazioak hazi egin dira azken urteetan, eta
aurrera begirako joera ere hori izango da.
ETE-en kategoria hauetan jarri beharko genuke arreta komunikaziorako hizkuntzaaholkularitza eskaintzeko (LCA, Language Communication Audit):
 Makina-erremintaren industria
 Automozioa
Beste kategoria hauek betikoak dira; hala ere, arlo berri batzuetan, ETEak zerbitzu berriak
eskaintzen ari dira Euskal Autonomia Erkidegoan, eta esportatzen ari dira:
 Elektronika, informatika eta telekomunikazioak
 Energia-industria
Horretaz gain, hainbat euskal enpresa oso ohituta daude hizkuntza bi kudeatzen: euskara
eta gaztelania. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoan, 250 enpresak dute edo izan dute
euskara-planen bat, hau da, euskararen erabilera eta presentzia bermatzeko hizkuntzaplana. Hortaz, beste merkatu batzuetara zabaldu diren enpresa horiek aukerakoak izan
daitezke hizkuntza-ikuskaritzak bertan egiteko. Alor horretan, hainbat eratako enpresak
daude:
 Industrialak:
makina-erreminta, automozioa, makineriarako osagaiak,
garraioetarako osagaiak, aeronautika...
 Zerbitzu-enpresak: telekomunikazioak, aholkularitza, ikerketa-arloa...
 Bestelakoak
Euskal enpresentzat hauek dira merkaturik garrantzitsuenak:
1. Frantzia
2. Alemania
3. Errusia
4. Erresuma Batua
Eta, beste merkatu hauetan, negozioa gehiago handitzeko aukerak dituzte:
1. Txina
2. India
3. Brasil
4. Mexiko
1.3.

Beste agentzia batzuen laguntza

Aurretik adierazi dugun moduan, euskal enpresek 20 urte baino gehiago daramatzate
euskara-planak diseinatzen eta garatzen. Hortaz, hainbat erakunde ditugu hizkuntzaELHUYAR-ZUBIZE
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ikuskaritzak sustatzeko orduan lan garrantzitsua egiteko moduan:


Langune, hizkuntza-industrien Euskal Herriko elkartea

Gipuzkoa
Berritzen-Innobasque
plataformaren barruan 2008ko otsailean
martxan jarri zen lantalde batek ia bi urtez
egindako lanaren ondorioz, Langune sortu zen, 2010eko urtarrilean. Itzulpengintza,
edukiak, irakaskuntza eta hizkuntzen teknologiaren alorreko enpresak elkartzen ditu.
Languneren helburua Euskal Herriko Hizkuntzen Industria sustatu, sendotu eta
kohesionatzea da, sektorearen eta kide elkartuen lehiakortasuna eta ikusgarritasuna
hobetzeko helburu nagusiarekin.
Hizkuntzen industria definitzeko, bi aldagai hartzen dira kontuan:
1. Hizkuntzaren kudeaketa jardueraren beraren objektu izatea, edo
2. Merkatu-aukerak ematen dituen hizkuntza-kudeaketan jardutea
Globalizazioak dakarren mugikortasunaren eta eleaniztasunaren ondorioz, sektore
ekonomiko garrantzitsua ari da pizten: Hizkuntzen industria. Euskal Autonomia
Erkidegoan, sektore honek ezarpen tradizionala du, eta, dinamizazio-prozesu baten
bidez, sektore ekonomiko industrial hori antolatzea eta aktibatzea du helburu, hauek
lortu ahal izateko:
• Azaleratzen ari den sektore honetan masa kritikoa eta bideragarritasuna lortzea
• Sektoreko eragile bultzatzaileak dinamizatzea eta elkarlana sustatzea
• Beste eragile batzuk erakartzea, orain arte proiektuan parte hartu ez badute ere,
interesa izan dezaketelako eta garrantzitsuak izan daitezkeelako
• Ahaleginak ez biderkatzea eta sinergiak lortzea
•
Europan hizkuntzen industrian erreferentzia izango den sektore bat garatzea
• Sektorean identifikatutako erronkak eta proiektuak gidatzea eta gauzatzea
• Sektorearen, beste sektore batzuen eta administrazioaren arteko koordinaziolanak egitea


Orkestra. Lehiakortasunerako Euskal Institutua
Orkestra- Lehiakortasunerako Euskal Institutua
Deusto Fundazioaren barruan jaio zen, 2006an,
lurraldeko lehiakortasuna aztertzeko eta
eztabaidatzeko.

Hauek ditu helburu nagusi:
•

EAEko ekonomiak eta gizarteak harreman ekonomiko globalen esparru
aldakorrean duten lehiakortasuna aztertzea.

ELHUYAR-ZUBIZE
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•
•
•



Ekoizpen-sistemaren lehiakortasuna eta herritarren ongizatea hobetzeko bide
egokien inguruan hausnarketa egitea.
Lehiakortasuna hobetzeko politiken, tresnen (publiko zein pribatuak) eta
lanabesen eragina ebaluatzea.
Gizarte eta ekonomiako eragileekin batera, lehiatzeko estrategia egokiak
eraikitzea eta proposatzea.

SPRI

SPRI Taldea Eusko Jaurlaritzak enpresen
garapenerako duen agentzia bat da.
Euskadiko enpresa-sareari zerbitzu
ematea da haren lanaren ardatza.
SPRI Taldeak Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko
aurrekontuaren % 75 kudeatzen du, eta zerbitzu, programa, inbertsio eta diru-laguntzen
bidez banatzen du.
Hainbat jarduera gauzatzen ditu: arrisku-kapitaleko proiektuak finantzatu, jarduera
ekonomikoentzako lurzorua eskaini eta enpresei laguntzak eta zerbitzuak emateko 40 bat
programa sortu, teknologian, berrikuntzan, ekintzailetzan, informazio-gizartean eta
nazioartekotzean inberti dezaten. Azken atal hori garatzeko, SPRIk kanpo-sare zabal bat
du 60 herrialde baino gehiagotara.
Hizkuntzen kudeaketarekin zerikusia duen proiekturen bat ere finantzatu du, eta interesa
erakutsi du nazioartekotzean eta hizkuntza-oztopoekin lotura duten gaietan.
Halaber, SPRI Taldearen barruan, Parke Teknologikoen Sarea dago. Bizkaiko Parke
Teknologikoak egin du dagoeneko sentsibilizazio-kanpaina bat bertako enpresekin.
Arabako Parke Teknologikoak ere interesa erakutsi du.

 Eusko Jaurlaritza (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza)
Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak badu programa bat, LanHitz
izenekoa, enpresetan euskara-planak diseinatu eta garatzeko diru-laguntzak ematen dituena.
Horretaz gain, Euskalitek (Bikaintasunerako Euskal Fundazioa) Euskararen Kalitate Ziurtagiria
kudeatzen du, eta ikuskaritza-sistema horretan aztertzen da enpresek nola kudeatzen dituzten
hizkuntzak (euskara eta gaztelania).

ELHUYAR-ZUBIZE
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Hizkuntza-ikuskaritzak Euskal Herrian.
•

Euskara-planak enpresetan

20 urte baino gehiago dira, euskal enpresek euskara eta gaztelania kudeatzeko planak egiten
dituztela. Esperientzia honetan hasitako lehenengo enpresa Elay izan zen. Hogei urtetik gorako
ibilbide horri esker, Elayk normaltasun osoz erabiltzen du gaur egun euskara. Euskara
Batzordea izatetik Eleniztasun Batzordea izatera pasatu da, nazioartean erabiltzen dituen
hizkuntzen kopurua dela eta.
Bide horretan, hainbat aholkularitza-enpresak euskara-planak diseinatzeko eta garatzeko
metodologiak landu dituzte. Planak diseinatzen aitzindari Elhuyar izan zen, eta, gaur egun,
Eusko Jaurlaritzak proposatutako Euskararen Marko Estandarra erabiltzen dute oro har
aholkularitza-enpresek, euskararen eta gaztelaniaren egoera aztertzeko.
Marko honek lau ardatz ditu:





Erakundearen komunikazioa eta irudi korporatiboa
Kanpo-harremanak
Barne-harremanak
Hizkuntza-kudeaketa

Hizkuntzen egoeraren diagnostikoa egin eta gero (datu-bilketa eta elkarrizketen bidez),
enpresak lortu nahi duen helburua ezartzen da. Ondoren, helburu horretara heltzeko diseinua
eta plangintza adosten dira enpresarekin batera.
http://www.euskara.euskadi.net/r5914154/eu/contenidos/informacion/euskararen_egoera_lan_munduan/eu_00152/sarrera.html
•

Bikain, Euskararen Kalitate Ziurtagiria

Ziurtagiri ofizial, publiko eta doakoa da. Eusko Jaurlaritzak ematen du, eta enpresa nahiz
erakunde batean euskara presente dagoela, erabiltzen dela eta kudeatzen dela
egiaztatzen
du.
Ebaluazio bat egin ondoren eskuratu daitekeen ziurtagiri bat da, beraz. Ebaluazio
horretan, besteak beste egiaztatzen da EMEn (Erreferentzia Marko Estandarrean)
jasotako itemak zein hizkuntzatan dauden eta nola kudeatzen diren.
Ebaluazio-prozesu honek antza du enpresen kudeaketaren garapen-maila ebaluatzeko
erabili ohi den metodologiarekin, baina nabarmen arinagoa da: funtsean, kanpoko talde
ebaluatzaile batek ebaluatzen du enpresa, indarguneak eta zer hobetuak identifikatzeko.
Horretarako, aurrez helarazitako informazioa irakurtzen du talde ebaluatzaileak, eta,
enpresa bisitatu ondoren eta elkarrizketak egin ondoren, txostena idazten du.
Ebaluazioa da, eta ez auditoria.
http://www.euskalit.net/bikain/

ELHUYAR-ZUBIZE
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Bai Euskarari Ziurtagiria
Ziurtagiriaren Elkarteak estrategikoki dihardu lanean 2007az geroztik lan-mundua
euskalduntzen, Bai Euskarari Ziurtagiria tresna gisa erabilita. Euskararen Gizarte
Erakundeen Kontseiluak sortu zuen Bai Euskarari Ziurtagiria, 2000. urtean, baina
Ziurtagiriaren Elkartea arduratzen da agiriaren kudeaketa integralaz, 2007az geroztik.
Haren bitartez, euskarak eremu berriak bete ditzan, alor sozioekonomikoko hainbat
entitateren arteko elkarlana sustatzen da. Bai Euskarari Ziurtagiria prozesu partehartzaile, dinamiko eta planifikatu baten emaitza da, eta, erabiltzaile guztien ekarpenak
jasoz, etengabe hobetzen ari da. Enpresak, saltokiak eta era guztietako entitateak
euskararen ezagutza eta erabilera areagotzeko neurriak garatzen ari direla egiaztatzen
du Bai Euskarari Ziurtagiriak. Horrela, bada, entitate baten hizkuntza-egoera zein den
ziurtatzen du.
•

http://www.baieuskarari.org/1-hasiera
2. Planaren helburu nagusiak
2.1.

Planaren helburu nagusiak

Komunikaziorako hizkuntza-aholkularitzaren helburu garrantzitsuenak hauek dira:
1. Euskal enpresa txiki eta ertainei (ETE) laguntzea komunikazio komertzialaren
alorreko aholkularitza-zerbitzu erabilgarriak eskainiz.
2. ETE-en eraginkortasuna eta lehiakortasun komertziala handitzea esportazioen
alorrean dituzten komunikazio-oztopoak eta komunikazioan dituzten ahulguneak eta
abantaila komertzialak identifikatzen lagunduz eta identifikatutako arazoetarako
soluzioak eskainiz.
2.2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Euskal partaidearen helburuak
Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza-aholkularientzako trebakuntza-programa
bat inplementatzea, bertako hizkuntzaren errealitatea kontuan hartuta
Material teorikoak euskal LCA plangintzan erabiltzeko prestatzea
Material praktikoak euskal kultura enpresarialari egokitzeko prestatzea eta garatzea
Euskara-planen egitura eta metodologia aztertzea, eta LCA plangintzarekin uztartzea
Euskal Autonomia Erkidegoko 10 aholkularigai hautatzea eta trebatzea
LCA plangintza 20 ETEtan probatzea
Txostenak lan-paketearen parte bezala prestatzea
Proiektua eta emaitzak baliozkotzea eta zabaltzea
Proiektuaren informazioa Elhuyar Fudnazioaren webgunearen bidez zabaltzea
EAEn aholkularitza era iraunkorrean inplementatzeko prestatzea.
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3. Planaren kudeaketa
3.1.

Planaren kudeaketa

Elhuyar Aholkularitzaren lana honako hau izango da:
Zeregin hauek izango ditu:





















Proiektu-taldearen nazioarteko bileretara joatea, eta bileretako bat antolatzea (Euskal
Autonomia Erkidegoan)
Hasierako bideragarritasun-azterketa egitea
Euskal Autonomia Erkidegoan dauden hizkuntza-aholkularitzak berrikustea
Komunikaziorako hizkuntza-aholkularitzaren parte-hartzaile gakoak eta agentzia
nazional gakoak identifikatzea
Euskal Autonomia Erkidegoan eskuragarri dauden materialak/baliabideak berrikustea,
egokitzea eta garatzea
Protokoloaren trebakuntza-materialak, aholkularitza-markoa eta trebakuntza-eredua
berrikustea, egokitzea eta lokalizatzea
Planaren kudeaketarako eskuliburua eta aholkularientzako trebakuntza-paketea
garatzea eta hobetzea
Onlineko tresnetan erabiltzaileak dituen beharrak analizatzen laguntzea
Tresna euskarara egokitzea eta beharren arabera probatu/zuzendu/egokitzea
Planaren kudeaketarako trebakuntza-materialak euskal merkatura egokitzea eta
trebakuntza ebaluatzea
Euskal Autonomia Erkidegoan LCA plangintza operatibo bat ezartzea
Euskal Autonomia Erkidegoan aholkularigaiak identifikatzea eta trebatzea
Gutxienez 10 aholkularigai trebatzea
Bi urtean gutxienez 20 ETEren azterketa egitea
Balidazio-plana prestatzea eta produktuen kanpo-balidaziorako erabiltzaile-panelak
sortzea
Barne- eta kanpo-balidazioa planaren arabera egitea eta grabatzea
Plana eta trebakuntza-programa sustatzeko zabalkunde-plan bat prestatzea
Egindako lanaren garapenari buruzko berriak eta laburpenak argitaratuko dituzten weborriak euskaraz sortzen laguntzea
Emaitzak eta informazioa trebakuntza-hornitzaile eta -enpresei helaraztea, web-orriak,
mintegi komertzialak eta hornitzaileekikoak, artikuluak eta txostenak baliatuta
Prentsan eta aldizkari komertzialetan artikuluak argitaratzea.
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3.2.

Azpiegitura, kualifikazioa, baliabideak
3.2.1. Elhuyar-Zubize
Elhuyar Fundazioa irabazi asmorik gabeko erakunde bat da. 1972. urtean jaio zen
zientzia eta euskara uztartzeko asmoarekin. Ordutik hona bide berriak zabaldu ditu
Elhuyarrek, eta hauek dira haren lan-ildo nagusiak:
a) Hizkuntza eta Teknologia. Elhuyarren Hizkuntza Zerbitzuek eta Elekak bat egin
dute, eta unitate bakarra osatzen dute. Hiztegigintza- eta itzulpen-zerbitzuak
eskaintzen dituzte, besteak beste, eta, hizkuntza-teknologiak ikertzeko, I+G
azpisaila dute oinarri.

Itzulpenak eta zuzenketak

Hiztegiak eta corpusak

Ikerketa eta garapena

Ingeniaritza linguistikoa

Hizkuntzan eta haren teknologietan egiten dugu lan
b) Zientzia: zientzia eta teknologia gizarteratzeko, horiekiko jakin-mina
sortzeko eta kultura zientifikoa sustatzeko egiten dugu lan.
c) Komunikazioa. Zientzia-alorreko komunikazio-zerbitzuak eta zerbitzu
espezializatuak eskaintzen ditu.
d) Aholkularitza (Elhuyar-Zubize). Aholkularitza-zerbitzuak ematen ditu lau
eremutan:

Emakume eta gizonen berdintasuna: enpresetan jarduteko
homologatutako aholkularitza da. Tokiko politika publikoen eremuan
jarduten du, batez ere.

Parte-hartzean oinarritutako prozesuak, tokiko politika publikoen
eremuan.

Eleaniztasunaren kudeaketa, nazioarteratze-prozesuan dauden
enpresen eremuan.
 Euskararen sustapena: lan-munduan zein tokiko politika publikoen
eremuan.

Azken alor horri dagokionez, 20 urte baino gehiago dira lehenengo euskara-plana Elay
enpresan kudeatu genuenetik, eta esperientzia hori oso baliogarria zaigu LCAk egokitu
eta bideratzeko.
Horretaz gain, azken bi urteetan euskara-planetan metatutako esperientziatik abiatuta,
nazioartekotuta dauden enpresetan hizkuntza-planak egiteko ikerketa-lanak egin
ditugu, gure metodologia eta funtzionamendua egokitzeko.
3.3. Planaren marketina eta sustapena
Gure helburu nagusia da euskal enpresa txiki eta ertainek eta ekonomia-alorreko
eragileek EPIC proiektuan egingo dugun lanaren berri izatea. Horretarako, lan hauek
aurreikusten ditugu:
a) Eragile hauei aurkezpenak egitea:
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b)
c)
d)
e)

 Confebask (euskal enpresarien elkartea)
 ASLE (EAEko Elkarte Laboral Taldea)
 Makina-erremintako enpresen elkartea
 SPRI
 Gipuzkoako Foru Aldundia, Berrikuntzako Departamentua.
Enpresa txiki eta ertainentzako lan-saioak antolatzea: Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko
parke teknologikoetan.
Gure bezeroen artean, proiektuaren garapenari eta aurrerapenari buruzko
informazioa zabaltzea.
Proiektuaren une giltzarrietan, komunikazioa zabaltzea prentsan, webgunearen
bidez, sare sozialen bidez, etab.
Eusko Jaurlaritzan Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzan proiektua aurkeztea.

4. Planaren finantzazioa
Europar Batasuneko Leonardo da Vinci programaren babes finantzarioa izango du hasiera
batean. Planaren aurrekontua kontratuan sinatutakoaren oinarria izango da.
Behin proiektua bukatuta, Elhuyarrek zerbitzua eskainiko die eskatuko duten bezeroei,
beste edozein zerbitzu eskaintzen duen bezalaxe.
5. Planaren egitura operatiboa
Zereginak eta ardurak
Izena

Kargua

Maddi
Etxebarria

Proiektukudeatzailea
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Lanbidearen
sailkapena
ISCO 1

Egunkopurua
43

Zereginak eta ardurak
 Proiektuaren ardura orokorra
 Kudeaketa operatibo orokorra
(jarduerak eta finantzak)
 Bileretara joatea
 Ezarpen-plana idaztea
 Artikuluak idatzi eta egunkarietara
bidaltzea
 ETE-ei buruzko informazioa biltzea
 Aholkularitzaren kontzeptua
sortzen parte hartzea
 Curriculuma eta azterketa-beharrak
definitzen laguntzea
 10 aholkularigai aurkitzea
 LCA prozesua probatzen eta
ebaluatzen parte hartzea
 Zabalkundean parte hartzea
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Aizpea Otaegi ProiektuISCO 1
kudeatzailea

10

Josu Waliño

Ikertzailea

ISCO 2

10

Amaia
Astobiza

Ikertzailea
eta
trebatzailea
Ikertzailea

ISCO 2

50

ISCO 2

18

Teknikaria
Teknikaria

ISCO 4
ISCO 4

15
27

Amaia
Zarrabeitia

Ana Gonzalez
Juanjo Perez

 Amaierako txostenak idaztea
 Proiektuaren ardura orokorra
 Kudeaketa operatibo orokorra
(jarduerak eta finantzak)
 Bileretara joatea
 Ezarpen-plana idaztea
 Artikuluak idatzi eta egunkarietara
bidaltzea
 ETE-ei buruzko informazioa biltzea
 Aholkularitzaren kontzeptua
sortzen parte hartzea
 Curriculuma eta azterketa-beharrak
definitzen laguntzea
 Kudeaketa operatibo orokorra
(jarduerak eta finantzak)
 Bileretara joatea
 Zabalkundean parte hartzea
 Amaierako txostenak idaztea
 LCA garatzeko Europan dauden
kalitate-prozedura estandarrei
jarraitzea eta egiaztapen-markoa
erabiltzea
 Azterketen estandarrak
kontrolatzea eta azterketaren
inpaktua ebaluatzea
 Proiektuaren balidazio-plana
prestatzea
 Herrialdeko merkatua aztertzea eta
zabalkunderako kanal guztiak
identifikatu direla ziurtatzea
 LCA prozesua probatzen eta
ebaluatzen parte hartzea
 Bileretara joatea
 Proiektuaren administraziokudeaketa orokorra
 Proiektuan parte hartzen duten
ETE-ekiko komunikazioa
 Xede-taldeei buruzko datuak
kudeatzea
 Proiektuaren dokumentazioa
antolatzea

6. Aholkularigaientzako trebakuntza-plana
6.1. Aholkularigaien trebakuntza
ELHUYAR-ZUBIZE
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Aholkularigaiak trebatzeko prozesuak urrats hauek ditu:
1. LCA aholkulari izateko irizpideak ezartzea: oso ondo menperatzea atzerriko
hizkuntza bat gutxienez, eta euskara; marketin- eta komunikazio-esperientzia lanmunduan; bezeroaren beharrak ulertzeko enpatia; komunikazio-gaitasun bikainak;
gaitasun analitikoa; itxura ona.
2. Emandako irizpideen eta CVen arabera, aholkulariak aukeratzea
3. Hautatutako aholkulariek LCA kontzeptua egokitzen parte hartzea
4. Hautatutako aholkulariek ETE esportatzaile batzuen komunikazio-oztopoei
buruzko informazioa biltzea
5. Aholkulariak trebatzeko eskuliburua hobetzea
6. Aholkulariak trebatzea
7. Aholkulariek beren jarduerei buruzko txostenak idaztea
8. Aholkulari bakoitzak bi enpresa aztertzen ditu, komunikazio-oztopoei buruzko
informazioa biltzen du, datuak analizatzen ditu eta txostena bidaltzen die bi
enpresetako interes-taldeei
9. Aholkulariaren txostenak, jardueren txostenak eta bezeroaren feedbacka batera
ebaluatzen dira
Aholkularigaiak irizpideen arabera hautatzen dira. Gure helburua da aholkulariak batez ere
Elhuyarretik eta beste lankide batzuetatik aukeratzea.

6.2. Ebaluazioaren puntu nagusiak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trebakuntzaren eskuliburua ondo egituratuta dago
2 kasu-azterketa egingo dira esperientzian oinarrituta
Aholkulariak irizpide neurgarrien arabera hautatzen dira
Aholkularien trebakuntzaren eraginkortasuna parte-hartzaileek erantzundako
galdera-sorta baten bidez neurtzen da
Trebatzailearen txostena jarduerari buruzkoa eta parte-hartzaileek
berenganatutako gaitasunei buruzkoa da
Azterketaren txostena adierazle jakin batzuen arabera ebaluatzen da
Bezeroen feedbacka galdera-sorten bidez jasotzen da (aholkularitza jaso osteko
galdera-sorta)
Aholkulariak hautatutako enpresei buruz egindako txostenek kalitatezkoak izan
behar dute

6.3. Ebaluazioa eta kalitate-kontrola
EPIC proiektuaren jarraipena eta ebaluazioa honela bideratuko dugu:
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Elhuyarreko koordinazio-taldean hilero egingo du proiektuaren jarraipena, EPICeko proiektuarduradunak emandako informazioan oinarrituta.
Gure erakundearen berrikuntza-sistemaren barruan, hizkuntza-planen lantaldea dugu, eta,
bertan, proiektuaren alderdi metodologikoa aztertuko dugu. EPICeko proiektuaren
arduraduna da lantalde horren arduraduna.
Azkenik, proiektuko parte-hartzaileen artean koordinaziogune bat dugu hiru alderdien
jarraipena eta ebaluazioa egiteko: administratiboa, finantzarioa eta teknikoa.

7. Aholkulariek erabil ditzaketen baliabideak/materialak

Aholkularigaiek proba batzuk eta ebaluazio bat gainditu behar dute. Oinarrizko ezaugarri
hauek izan behar dituzte: ingelesez edo Europako beste hizkuntzaren batean erraztasunez
hitz egitea, bezeroen beharrak ulertzeko gaitasuna, enpresaren komunikazio-indarguneak
eta -ahuleziak detektatzeko gaitasuna, bezeroen arazoei irtenbideak aurkitzeko gaitasuna.
Azken ikerketen arabera, 10 LCA aholkularigai daude. Denek hitz egiten dute ingelesez, eta
harremana dute esportazio-enpresekin; gainera, esperientzia dute aholkulari-lanetan.
Denek dute bezeroei irtenbideak proposatzeko behar diren komunikazio-gaitasunak.
Egokitzapen-prozesuan, aholkularigaiek eta xede-enpresek hartuko dute parte.
Aholkularigaiek, ereduan oinarrituta, beren materiala gara dezakete. Aholkulariek enpresak
bisitatzen dituztenean, baliteke premia bereziak aurkitzea. Aholkularitzako materialaren
garapena urratsez urrats hobetzen joan daiteke, premia berriei egokituz.
1
2
3
4
5
6
7

Erabiltzailearen beharren analisia
Aholkulariak trebatzeko egitaraua
Baliabideen zerrenda
Aholkulariak trebatzeko paketeak
Aholkulariak trebatzeko lantegien edukia
Aholkularien plangintzako eskuliburua
Enpresaren azterketari buruzko txostenak
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