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1. Background: LCA proiektua Espainian (Euskal Autonomia Erkidegoa)
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 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

Industria-sektoreak pisu handia du Euskal Autonomia Erkidegoan, eta, kanpoesportazioei 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.

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
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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.

2. Sarrera: Balioesleak


Langune

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.
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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
•

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.

•

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..
3. Balioesteko prozesua
3.1.
Barrruko balioespena
EPIC proiektuaren barruan, emangarri guztiak balioetsi ditugu aukeratutako baloesle
zehatzekin. Emangarri guztiak berrikusi dira, ezaugarri guztiak bermatzen dituztela
egiaztatzeko. Jasotako erantzun guztiak poisitiboak izan dira, eta, beraz, emangarri
guztiak beharrezko ezaugarri eta zehaztasunak betetzen dituztela egiaztatu dugu.

3.1.1. Bideragarritasun- eta ezarpen-plana
Bideragarritasun- eta ezarpen-planaren txostena Aizpea Otaegik berrikusi du,
Elhuyar-Zubizeko arduradun nagusiak. Barne-balioesleak alderdi hauek
aztertu ditu: txostena egokia den, logikoa eta argia irakurtzeko, modu egokian
idatzitakoa, aurreikusitako helburuak betetzen dituen. Jasotako erantzun
guztiak poisitiboak izan dira, eta, beraz, emangarri guztiak beharrezko
ezaugarri eta zehaztasunak betetzen dituztela egiaztatu dugu.
3.1.2. Ezarpen-txostenaren Europako laburpena
Ezarpen-txostenaren Europako txostena Helene Armentiak berrikusi du,
Elhuyar-Zubizeko proiektu arduradunak. Barne-balioesleak alderdi hauek
aztertu ditu: txostena egokia den, logikoa eta argia irakurtzeko, modu egokian
idatzitakoa, aurreikusitako helburuak betetzen dituen. Jasotako erantzun
guztiak poisitiboak izan dira, eta, beraz, emangarri guztiak beharrezko
ezaugarri eta zehaztasunak betetzen dituztela egiaztatu dugu.
3.1.3. Auditorea trebatzeko egitaraua
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Auditoreak trebatzeko egitaraua, Felipe Iñarrak berrikusi du, ElhuyarZubizeko trebakuntza arduradunak. Barne-balioesleak alderdi hauek aztertu
ditu: txostena egokia den, logikoa eta argia irakurtzeko, modu egokian
idatzitakoa, aurreikusitako helburuak betetzen dituen. Jasotako erantzun
guztiak poisitiboak izan dira, eta, beraz, emangarri guztiak beharrezko
ezaugarri eta zehaztasunak betetzen dituztela egiaztatu dugu.
3.1.4. Auditorea trebatzeko eskuliburua
Auditoreak trebatzeko eskuliburua, Felipe Iñarrak berrikusi du, ElhuyarZubizeko trebakuntza arduradunak. Barne-balioesleak alderdi hauek aztertu
ditu: txostena egokia den, logikoa eta argia irakurtzeko, modu egokian
idatzitakoa, aurreikusitako helburuak betetzen dituen. Jasotako erantzun
guztiak poisitiboak izan dira, eta, beraz, emangarri guztiak beharrezko
ezaugarri eta zehaztasunak betetzen dituztela egiaztatu dugu.
3.1.5. Baliabideen dokumentua
Baliabideen dokumentua Maddi Etxebarriak berrikusi du, EPIC proiektuaren
arduradunak Elhuyar-Zubizen. Barne-balioesleak alderdi hauek aztertu ditu:
txostena egokia den, logikoa eta argia irakurtzeko, modu egokian idatzitakoa,
aurreikusitako helburuak betetzen dituen. Jasotako erantzun guztiak
poisitiboak izan dira, eta, beraz, emangarri guztiak beharrezko ezaugarri eta
zehaztasunak betetzen dituztela egiaztatu dugu.
3.1.6. Proiektuaren webgunea eta on-line erremintak
Proiektuaren webgunea Amaia Astobizak berrikusi du, EPIC proiektuaren
parte hartzaileak Elhuyar_Zubizen. Barne-balioesleak alderdi hauek aztertu
ditu: txostena egokia den, logikoa eta argia irakurtzeko, modu egokian
idatzitakoa, aurreikusitako helburuak betetzen dituen. Jasotako erantzun
guztiak poisitiboak izan dira, eta, beraz, emangarri guztiak beharrezko
ezaugarri eta zehaztasunak betetzen dituztela egiaztatu dugu.
3.1.7. Proiektu arduraduna trebatzeko eskuliburua
Proiektu arduraduna trebatzeko eskuliburua Maddi Etxebarriak berrikusi du,
EPIC proiektuaren arduradunak Elhuyar-Zubizen. Barne-balioesleak alderdi
hauek aztertu ditu: txostena egokia den, logikoa eta argia irakurtzeko, modu
egokian idatzitakoa, aurreikusitako helburuak betetzen dituen. Jasotako
erantzun guztiak poisitiboak izan dira, eta, beraz, emangarri guztiak
beharrezko ezaugarri eta zehaztasunak betetzen dituztela egiaztatu dugu.
3.1.8. Enpresetako ikuskaritza-txostenak
Enpresetako ikuskaritza-txostenak Maddi Etxebarriak and Amaia Astobizak
berrikusi dituzte, EPIC proiektuaren arduradunak eta horretarako trebakuntza
jaso zuten pertsonak. Barne-balioesleak alderdi hauek aztertu ditu: txostena
egokia den, logikoa eta argia irakurtzeko, modu egokian idatzitakoa,
aurreikusitako helburuak betetzen dituen. Jasotako erantzun guztiak
poisitiboak izan dira, eta, beraz, emangarri guztiak beharrezko ezaugarri eta
zehaztasunak betetzen dituztela egiaztatu dugu.
3.1.9. Trebakuntza jaso duten pertsonak
Hizkuntza-aholkulari guztiak ondorengo ezaugarrien arabera aukeratu dira:
enpresa-mundua ezagutzea; euskara eta ingelesa jakitea; egokitzeko
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gaitasuna; harremanetarako gaitasuna; hizkuntzen kudeaketan esperientzia
izatea. Guztira, 14 pertsona aukeratu ziren eta trebakuntza jaso zuten, eta,
azkenik, 10 pertsonek izan dituzte enpresekin harremanak eta egin dituzten
txostenak. Aukeratutako pertsonen ebaluazioa Maddi Etxebarriak egin du,
EPICproiektuaren arduraduna, eta Elhuyar_Zubizeko hizkuntza-planetako
arduradunak. Aukeratutako pertsona guztiek bete dituzte adierazitako
ezaugarriak.
3.2.

Kanpo- balioesleak

Kanpo-balioesleek produktuaren amaieran jarriko duten euren arreta, bermatzeko
produktuaren edo zerbitzuaren emaitza bezero edo erabiltzaileak behar duena dela.
Bestalde, erabili ditugun eskuliburuak eta gidalibiruak EAEko egoerara
egokituta/lokalizatuta dagoela bermatu dute.
Beraz, eskuliburuen azken bertsioa, bai arduradunena, bai aholkulariena,
trebakuntza-saioak amaitu ostean izan dira prest. Aholkulari batzuek ere ekarpenak
egin dituzte, eta aintzat hartu izan ditugu. Azkenik, prozesu guztia bi kanpobalioeslek bideratu dituzte.
3.2.1. Bideragarritasun- eta ezarpen-plana
Bideragarritasun- eta ezarpen-plana jasotzen duen txostenean, Euskal
Autononmia Erkidegoko egoera aztertu dugu, eta, LCAk prozesuak
bideratzeko beharrizana egoki justifikatzen dute. Bestelako egokitzapen edo
aldaketarik ez dira beharrezkoak.
3.2.2. European Summary of Implementation Report
Ezarpen-planaren Europako laburpena egoki egin dago, eta ulergarria eta
ulerterreza da. Proiektuan parte hartzen dutenen beharrezko informazioa
jasotzen du.
3.2.3. Auditoreak trebatzeko egitaraua
Auditoreak trebatzeko egitarauan Euskal Autonomia Erkidegoko errelitatera
egitzeko gomendioak sartu dira, eta, errealitateko beharrizanekin bat egiten
du.
3.2.4. Auditoreak trebatzeko eskuliurua
Azken bertsioa presta dago, trebakuntza-saioak egin ostean. Bai auditoreek
bai prozesuan parte hartu dugunok egokitzapenak egin ditugu, eta,
euskararekin eta euskal komunitatearen errealitatearekin bat egiteko gaiak
sartu ditugu. Esate baterako, euskara-planak egiteko Eusko Jaurlaritzak
erabiltzen duen egitura (Euskararen Marko Estandarra) txertatu dugu.
Horretaz gain, Euskalitek (Kalitatearen Euskal Fundazioak) proposatzen duen
auditoretza-sistema ere intregratu dugu.
3.2.5. Baliabideen dokumentua
Proiektuan jaso genuen eredua kontuan hartuta, Euskal Autonomia
Erkidegoarekin lotura duten baliabideak txertatu ditugu, eta, prozeusak
aurrera egin ahala, etengabe osatuko dugu dokumentua.
3.2.6. Webgunea eta Online erremintak
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Webgunearen bidez, proiektuaren berri eman dugu eta LCAk eskatzeko
aukera zabaldu diegu inguruk enpresei. Egokia eta erabilterraza iruditu zaigu.
3.2.7. Proiektu arduradunak trebatzeko eskuliburua
Proiektu arduradunaren eskuliburua aholkularientzat ere osagarri izan
daiteke, eta, gure era askota jakintza jasotzeko tresna egokia da.
3.2.8. Enpresetako ikuskaritza-txostenak
Aholkulariek aurkeztu dituzte ikuskaritza-txostenak egoki balroatu ditugu.
Txosten batzuk proiektutik jaso dugun ereduaren arabera egin ditugu; beste
batzuk, aldiz, euskara-planetako egituraren arabera egin ditugu,
enpresentzako erabilgarriagoa izango direlakoan.
3.2.9. Aholkularien zerrenda
14 pertsona aukeratu genituen, eta, guztiek jaso zuten trebakuntza. Ondoren,
10 auditorek egin dituzte azterketak, eta, 20 txosten prestatu dituzte. Enpresa
batzuk Elhuyarreko bezero dira, eta, azken urteetan lan handia egin dute
euskara-planak bideratzen.

4. Summary in English
The last seven years Basque economy has suffered a downturn. The local market
has shrunk and there has not been alternative but to expand outside. The exports of
Basque companies have grown in recent years, and this trend is still continuing. Over
the last 20 years, the exports of Basque enterprises have increased six fold: from
exports worth 3.6 million in 1990, we reached the point of exporting to the value of 21
million in 2011. The trend in this growth has been greater in industrial companies
than in services companies, and because of the Basque industry idiosyncrasy, the
machine-tool industry and automotive industry are the most relevant categories for
the LCA services.
As part of the EPIC project all deliverables had been internally and exernallu verified.
For the external validation, we have been in contact with Langune (Language
industry Association in the Basque Country) and Orkestra (Basque Institute for
Competitiveness). The issues that needed careful attention were to do with the
adaptation or localisation of the training manuals. Also, they pointed out the need of
including in the Auditor’s Training Manual the scheme of the Basque Language Audit,
carried on by Euskalit (Basque Foundation for Quality) and named Bikain, that is
based on the Standard Reference Framework (known by its Basque acronym, EME)
created by the Basque Government to implement language plans in organisations
and business.
As for the internal validation, it was carried on by a number of selected internal
validators of Elhuyar-Zubize. Each deliverable was checked to make sure it meets its
specifications. All questions received a positive answer and this showed that the
deliverables met all necessary requirements for a satisfactory standard and no
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further action was required.
The final versions of the manuals were ready only after the training of auditors and
scheme managers had taken place. Potential auditors made recommendations about
localisation of content, which is a vital part of the validation process. In that way they
became part of the external validation team. Suggestions made by the auditors were
implemented in the new and final versions of the localised manuals (Basque planes).
Finally, it is important to highlight that special attention has been paid to include
gender equality in all of the documents, since one of our company’s aims is to spread
this issue to all of our projects, presentations and actions. Some of the examples
given in the manuals were based on traditional concepts that needed to be reviewed,
and we made a special effort to be coherent in this aspect with one of our
foundational principles.
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