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1 Aurrekariak 

1.1 “ZTBP Euskadi 2030 planaren oinarrizko ildo estrategikoak eta 
ekonomikoak” dokumentua eratzeko prozesua 

2014ko abenduaren 15eko bileran, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal 
Kontseiluak erabaki zuen Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako “Euskadi 2020” 
Planaren aldeko txostena egitea. Geroago, plan hura Gobernu Kontseiluak onartu zuen 
eta Eusko Legebiltzarrera bidali zen, azter zezan. 

Hurrengo bost urteetan plana gauzatu, monitorizatu eta ebaluatu zen, eta gero, 2019. 
urtean, kanpo-ebaluazioa egin dute Kevin Morgan irakasleak eta Orkestra - 
Lehiakortasunerako Euskal Institutuak, eta barruko ebaluazioa Innobasque - 
Berrikuntzarako Euskal Agentziak. Ebaluazio hori abiaburutzat hartuta, eta lantalde 
operatibo baten laguntzarekin, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako “Euskadi 
2030” Planaren (ZTBP Euskadi 2030) oinarri ekonomiko eta estrategikoen lehen 
zirriborroa egin zen eta 2019ko ekainaren 25ean aurrerapen gisa aurkeztu zitzaion 
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseiluari. Kontseiluak erabaki zuen 
aurrerapen-dokumentuaren aldeko txostena egitea, eta eskatu zuen erkatzeko eta 
ontzeko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sistemako agente nagusiekin 
Kontseiluaren hurrengo bileran behin betiko onartu aurretik (ikusi 1. eranskina: 
“Erkatzeko prozesua”). Horrez gainera, erabaki zuen gomendatzea ZTBP Euskadi 2030 
Planean Eusko Jaurlaritzak egiten duen aurrekontu-esfortzua sendotzea eta, ahal 
izanez gero, handitzea, Euskadi berrikuntzaren arloan Europako herrialde 
aurreratuenetakoa izan dadin. 

Dokumentu hau konpromiso horren emaitza da. Hain zuzen ere, ZTBP Euskadi 2030 
planaren oinarri estrategikoak eta ekonomikoak biltzen ditu, Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntzaren Euskal Sistemako agente nagusiekin, enpresen ordezkaritzat batekin 
eta espezializazio adimendunerako estrategiaren hedapenean ari diren pilotaje-
taldeekin erkatu eta haien ekarpenei esker hobetu ondoren. Dokumentu hau eratzeko 
prozesuan zientziaren, teknologiaren eta enpresaren arloetako 157 entitatetako 200 
pertsona aritu dira; guztira, 18 lan-bilera egin dituzte (ikusi 1. eranskina: “Erkatzeko 
prozesua”). 

Horizonte Europa esparru-programa berriarekin bat, ZTBP Euskadi 2030 plan berriak 
berrikuntzaren arloko Europako eskualde aurreratuenen artean jarriko du Euskadi, eta 
horrela gure gizarte-erronka nagusiei aurre egiten lagunduko du: osasuna, enplegua, 
digitalizazioa, klima-aldaketa eta genero-berdintasuna (erronka horiek guztiak NBEren 
2030eko Garapen Jasangarrirako Helburuekin bat datoz). Beraz, plan berriak zuzeneko 
lotura dauka Jaurlaritzaren beste politika batzuekin: ekonomiaren garapena, 
hezkuntza, osasuna, ingurumena, etxebizitza, nekazaritza eta kultura. 

Dokumentu honetan egungo ZTBP Euskadi 2020 planaren lekukoa hartuko duen 
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako “Euskadi 2030” Planaren oinarri estrategikoak 
eta ekonomikoak biltzen dira. 
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Nazioarteko egoerari dagokionez, berrikuntza nagusiak honako bi hauek dira: batetik, 
ikerkuntza eta berrikuntzarako Horizonte Europa esparru-programa berria, oraindik 
diseinatzen ari dena; bestetik, hiru trantsizioren ondoriozko joera globalak (trantsizio 
teknologiko-digitala, energetiko-ingurumenekoa eta demografiko-soziala) eta Euskadin 
duten eragina.  

1.2 Dokumentuaren edukia 

“ZTBP Euskadi 2030 planaren oinarrizko ildo estrategikoak eta ekonomikoak” 
dokumentuan honako gai hauek lantzen dira: 

 Plana eratzeko prozesua eta egoera estrategiko globala; 

 Euskadiren egoera sozioekonomikoa eta lehiakortasuna, eta Zientzia, 
Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sistemaren diagnostikoa; 

 2030. urteari begira, Euskadiren ikuspegia, zutabe estrategikoak, helburu 
operatiboak eta espezializazio adimendunerako arloak; 

 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sistemaren gobernantza (maila 
anitzeko eredu soil eta operatiboan oinarritzen da), beraren buruzagitza-
organoak eta hedapen operatiboa; 

 Planaren printzipio ekonomikoak. 

Gai horien inguruan eratuko da Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2030 
Plana. Planean aurreko gaiak zehaztasun handiagoarekin landuko dira, eta, gainera, 
funtsezko beste batzuk sartuko dira: planaren hedapenerako erabiliko diren tresnak 
eta programak (policy mix), eta plana monitorizatzeko, ikuskatzeko eta ebaluatzeko 
erabiliko den sistema. 

1.3 ZTBP Euskadi 2030 eratzeko prozesua 

“ZTBP Euskadi 2030 planaren oinarrizko ildo estrategikoak eta ekonomikoak” 
dokumentua onartu ondoren abian ipiniko da un plana bera eratzeko prozesua. 
Prozesuan ekarpenak egingo dituzte bai Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako 
Euskal Sistemako agente nagusiek, bai euskal herritarrek. 
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2 Sarrera. Egoera estrategikoa 

2.1 Euskadi Basque Country 2030 Agenda 

2015eko irailaren 25ean Nazio Batuen Batzar Orokorrak aho batez onartu zuen 
Garapen Jasangarrirako 2030 Agenda. Agendak 17 helburu eta 169 xede dauzka; 
ekintza-plan unibertsal, integral eta eraldatzaile honen bidez gizakion garapen 
jasangarria lortu nahi da gizartean eta ekonomian, eta ingurumena artatu nahi da 
datozen belaunaldientzat. 

1. irudia: Garapen jasangarrirako helburuak eta horien eta ZTBP Euskadi 2030 planaren arteko 
erlazioa 

 

Iturria: Garapenerako Nazio Batuen Programa. 

Euskadik bere gain hartu du garapen jasangarrirako helburuekin (GJH) bat egiteko 
konpromisoa, eta Euskadi Basque Country 2030 Agendan txertatu du. Hona Iñigo 
Urkullu lehendakariak esan duena: “Gure iritziz, 2030 Agenda aukera bat da 
Euskadirentzat, zeren guztiz bat baitator gure lehentasunekin: pertsona guztiei 
funtsezko zerbitzuak bermatzen dizkien giza garapena, eta kalitate handiagoko 
enplegu-aukerak sortzen dituen hazkunde jasangarria. Horixe da hazkunde eta gizarte-
ongizatearen euskal eredua, eta orain indartu egiten da Euskadi Basque Country 2030 
Agenda honen aurkezpenarekin.” 

Garapen jasangarrirako 9. helburuak (Industria, berrikuntza eta azpiegitura) ezartzen 
du azpiegituretan eta berrikuntzan egiten den inbertsioa hazkundearen eta garapen 
ekonomikoaren funtsezko eragilea dela. Beste alde batetik, Euskadiko espezializazio 
adimendunaren arloak zuzen lotuta daude 3., 5., 7., 8., 11. eta 13. helburuekin. 
Horrenbestez, ZTBP Euskadi 2030 ezinbesteko tresna da Euskadik aurreko garapen 
jasangarrirako helburu horiek lortzeko egingo duen ekarpena gauzatzeko. 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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2.2 Europako egoera: Horizonte Europa 

Europako Batzordeak ikerkuntza eta berrikuntzarako Horizonte Europa esparru-
programa berriaren igurikizunak goratu ditu; programaren xedeak honako hauek dira: 
Europako berrikuntzarako gaitasuna hobetzea, oparotasuna iraunkorra lortzea eta 
lehiakortasun globala zaintzea. Inoizko aurrekonturik handiena daukala, 100.000 milioi 
euro zazpi urterako (2021-2027), Horizonte Europa programaren lehentasunak honako 
hauek dira: 

 Europar Batasunaren oinarri zientifikoak eta teknologikoak sendotzea. 

 Europan berrikuntzarako gaitasuna, lehiakortasuna eta enplegua bultzatzea. 

 Europako herritarren lehentasunak asetzea eta Europako balio 
sozioekonomikoen eredua sustatzea. 

Europako Batzordeak 2018ko martxoaren 20an Europako Parlamentuari eta Europar 
Kontseiluari aurkeztutako proposamenaren arabera (oraindik onartu gabe dago), 
Horizonte Europa programak hiru zutabe dauzka: P1) Zientzia irekia; P2) Gizarte-
erronkak eta industria-lehiakortasuna; P3) Berrikuntza irekia. 

2. irudia: Ikerkuntza eta berrikuntzarako Horizonte Europa esparru-programa 

 

Iturria: Europako Batzordea. 

Esparru-programa berriaren berrikuntza nagusiak honako hauek dira: 

 Misioak ditu ardatz. Ikuspegi honen oinarria da ondo zehaztutako helburuak 
ezartzea, herritarrak konturatu daitezen zein baliotsuak diren ikerkuntzan eta 
berrikuntzan egiten diren inbertsioak eta nolako eragina duten denon 
eguneroko bizimoduan. 

 Bi iturri dauzka: aurreko programaren ebaluazioa eta etorkizuneko egoeren 
azterketa. 

https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
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 Inbertsio publikoen eragina ahalik handiena izatea lortzea du helburu. 

 Arreta berezia jartzen du berrikuntza disruptiboan. 

 Herritarrek aukera gehiago dauzkate parte hartzeko. 

2.3 Megajoera globalak eta Euskadin eragina edukiko duten hiru 
trantsizioak 

Mundua geroago eta globalizatuago dago; hori dela eta, ezinbestekoa da zehaztea zein 
diren euskal gizartean eraginik handiena edukiko duten megajoerak. Eragin globala 
duten indarrak dira; herrialdeen, negozioen, industrien, gizarteen eta pertsonen 
etorkizuna moldatu dezakete. Megajoera horiek nolabaiteko eragina edukiko dute 
Euskadin. Ondorioz, aukerak edo mehatxuak izango dira, eta mehatxuak badira, aurre 
egin beharko zaie zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren arloetako politiken 
bidez. 

Innobasque Prospectiva 2019 txostena erreferentziatza hartuta, lau megajoerak 
edukiko dute eraginik handiena Euskadin: aldaketa demografiko eta sozialek, klima-
aldaketak, iraultza teknologiko-digitalak eta Txinak mundu globalizatuagoan geroz eta 
garrantzi handiagoa edukitzeak. Beraz, aurre egin beharreko joerak hiru trantsizio eta 
kanpoko faktore bat (Txinaren gorakada) dira. 

3. irudia: Euskadin eragina edukiko duten hiru trantsizio 

 

Iturria: Lehendakaritza, Eusko Jaurlaritza. 

  

DEMOGRAFIKO-
SOZIALA

• Biztanleria

• Zahartzea

• Migrazioa

• Lurraldearen 
antolamendua

• Emakumearen 
sustapena

ENERGETIKO-
INGURUMENEKOA

• Berotze globala

• Hondakinak eta 
kutsadura

• Biodibertsitatea

• Baliabide mugatuak

TEKNOLOGIKO-
DIGITALA

• Digitalizazioa

• Automatizazioa

• Datuen 
eskuragarritasuna eta 
erabilera

https://www.innobasque.eus/microsite/internacionalizacion_imasde_vasca/publicaciones/publicacion-512/
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2.4 ZTBP Euskadi 2030 planarekin lotutako Eusko Jaurlaritzaren 
politikak 

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Plana Eusko Jaurlaritzak I+G+b sustatzeko 
abiarazten dituen politika eta laguntza-jarduketa guztiak biltzen dituen erreferentzia 
da.  

4. irudia: ZTBP Euskadi 2030 planarekin lotutako politikak 

 

Iturria: Lehendakaritza, Eusko Jaurlaritza. 

Ikuspegi horretatik, planean honako arlo hauetako oinarrizko ikerkuntza, industria-
ikerkuntza eta garapen esperimentala biltzen dira: hezkuntza, garapen ekonomikoa, 
osasuna, energia, ingurumena, eta administrazio publikoaren berrikuntza. Beraz, I+G+b 
helburuen hedapena eta adierazleen monitorizazioa ZTBPk zehazten duenaren 
araberakoak izan behar lirateke eta harekin bat etorri behar lirateke. 

Gainera, ZTBP Euskadi 2030 Eusko Jaurlaritzaren 2030erako Euskadi Basque Country 
2030 estrategia orokorraren osagaia da. Horren ildotik doaz plan guztiak. ZTBP 2030 
planarekin lotura estua duten honako plan estrategiko hauek, batez ere: enplegurako 
eta ekonomia suspertzeko plan estrategikoak, hezkuntzako plan estrategikoak (bai 
unibertsitateetakoak, bai Lanbide Heziketakoak), Osasunaren Plan Estrategikoa, 
Energiaren eta Ingurunearen Estrategia, eta Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko 
Plan Estrategikoa. 
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3 Egoeraren diagnostikoa 

3.1 Euskadiren egoera sozioekonomikoa eta lehiakortasuna 

3.1.1 Euskadiren egoera sozioekonomikoa 

Euskadin inoizko biztanle gehien izan dira 2019an: 2.188.017. EAEko herritarren bizi-
itxaropena munduko handienetakoa da (86,3 urte emakumeak eta 80,4 gizonak). 
Ondorioz, euskal gizartearen egitura demografikoan pertsona gehiago daude 65 urtetik 
gorakoak (% 22,2) 21 urtetik beherakoak baino (% 18,4), eta joera urtean baino urtean 
sendoagoa da. 

Egitura horretan eragina daukan beste faktore bat herritarren osasunaren eta 
ongizatearen hobekuntza da. Eustaten ongizatearen inguruan egin duen azken 
inkestan bildutako datuen arabera, 2018an, orokorrean, Euskadik 7,5 punturekin 
baloratu zuen bizimodua; balorazioa 2014koa baino lau hamarren handiagoa izan zen. 
Aldi horretan etxeko ekonomiaren balorazioak 0,5 puntu egin du gora.  

Ekonomiaren arloan, krisiaren ondorioak gutxika-gutxika moteldu dira, eta horren 
adierazgarri ona da Euskadiko lan-merkatuaren egungo egoera. Izan ere, langabezia-
tasa % 9,2 izan zen 2019ko hirugarren hiruhilekoan. 

Munduan zalantzak nagusi izan arren, Euskadi aurreko urteetako bidetik dabil eta 
hazten ari da. 2019ko hirugarren hiruhilekoko Barne Produktu Gordina (BPGd) 2018ko 
hirugarren hiruhilekokoa baino % 2,0 handiagoa izan da. 2019ko hazkundea, guztira, 
% 2,2koa izatea aurreikusten da, eta 2020koa % 2koa izatea. 

3.1.2 Euskadiren lehiakortasun-egoera orokorra 

Euskadiren lehiakortasunaren eta lehiakortasun-faktoreen berri jakiteko Orkestrak 
lehiakortasunari buruz argitaratutako azken txostenera jo daiteke, erkapen-ikuspegia 
ematen baitu. Lehiakortasuna aztertzeko Orkestrak European Cluster Observatory 
erakundearentzat prestatu duen ereduan azken faktoreen adierazleak, tarteko 
emaitzak, lehiakortasunean eragina duten faktoreak eta oinarriak biltzen dira. 
Txostenean Euskadiren egoera aztertzen da eta zehazten da non kokatzen den 17 
autonomia erkidegoen, Europako erreferentziazko 30 eskualderen (Euskadiren antzeko 
eskualdeak) eta Europako 218 eskualdeen artean (NUTS1 edo 2, eskualdeko 
administrazioaren jardun-mailaren arabera). 
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1. taula: Euskadiren egoera lehiakortasunaren ereduko emaitzen eta tarteko emaitzen 
adierazleen arabera 

 

 

Iturria: Orkestra. Euskal Autonomia erkidegoko lehiakortasunari buruzko 2019ko txostena: 
lehiakortasunaren diagnostikoa. 

Konparazio horretatik ateratzen diren ondorio nagusiak honako hauek dira: 

 Euskadiren azken emaitzen adierazle gehienek, bai ekonomikoek, bai sozialek, 
hobera egin dute; oro har, Euskadiren egoera ona da. 

 Euskadik erronka handia dauka langabeziarekin, batez ere gazteen eta 55 
urtetik gorakoenarekin. Horri gehitu behar zaio egiten diren kontratu berriak 
nahiko hobetu behar direla (behin-behinekotasuna eta lanaldi partzialak, batik 
bat). 

 Lehiakortasunaren eragileei dagokienez, Euskadiren alderdi sendoak honako 
hauek dira: enpresak, erakundeen kalitatea, abian jarritako politikak eta 
estrategiak, eta herritarren prestakuntza. 

 Iaz, EAEko enpresek sendotasunarekin nazioartekotzen jarraitu zuten, eta 
beren esportazioen bilakaera positiboa izan zen, enpresa bakoitzaren 
esportazioen batez besteko balioa eta esportatzaile erregularren ehunekoa 
gehitu baitira, nahiz eta enpresa esportatzaile gutxiago egon. 

 Enpresetara etorrita, lehiakortasunaren adierazleak positiboak dira; 
azpimarratu behar da zer emaitza ona eduki duen Euskadiko produktu berrien 

https://innobasque.sharepoint.com/sites/PolticasdeCTi/Documentos%20compartidos/01.%20PCTI%20Euskadi%202030/01.%20Bases%20Estrategicas/PTCI%20alemán
https://www.orkestra.deusto.es/competitividad-euskadi/2019/downloads/informe-competitividad-euskadi-2019.pdf?v=01
https://www.orkestra.deusto.es/competitividad-euskadi/2019/downloads/informe-competitividad-euskadi-2019.pdf?v=01
https://www.orkestra.deusto.es/competitividad-euskadi/2019/downloads/informe-competitividad-euskadi-2019.pdf?v=01
https://www.orkestra.deusto.es/competitividad-euskadi/2019/downloads/informe-competitividad-euskadi-2019.pdf?v=01
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salmentak. Hala ere, ETEen berrikuntzaren adierazle batzuek emaitza apalak 
islatzen dituzte; horren lekuko dira, esate baterako, hautatutako enpresa 
batzuetan datuak bilduz egin diren berrikuntzaren inguruko inkesta ofizialak. 

3.2 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sistema 

3.2.1 Barne-ebaluazioa 

Innobasquek egin dituen Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sistemaren 
diagnostikoak eta ZTBP Euskadi 2020 planaren emaitzen ebaluazioan honako lorpen 
eta erronka hauek agertzen dira: 

2. taula: ZTBP Euskadi 2020: balantzea 

 

Iturria: Innobasque 

Jarraian, lorpen nagusiak aztertuko dira. 

1. RIS3 estrategiaren hedapena bete da 

Plana 2014an onartu zen; harrezkero Euskal Autonomia Erkidegoko 
espezializazio adimendunerako estrategia lau fasetan gauzatu da: 1) Ezarpena; 
2) Hedapena; 3) Dinamizazioa; 4) Burutzapena. 
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5. irudia: RIS3 estrategiaren hedapena 

 

Iturria: Lehendakaritza, Eusko Jaurlaritza. 

Azken urteetan lan asko egin da sisteman lehentasuna emateko hiru 
estrategiari (fabrikazio aurreratua, energia eta osasuna) eta lau aukera-
esparruri (elikadura, hiri-habitata, ekosistemak, eta kultura eta sorkuntzako 
industriak); esfortzuak fruitu onak eman ditu. 

Izan ere, zazpi arlo horietan I+G inbertsioak gora egin du: 2014an % 69,6 eta 
2017an (bildutako azken informazioa) % 72,4. 

1. grafikoa: I+G inbertsioak Euskadin, RIS3 arloen arabera xehatuta (%; 2014 eta 2017) 

 

Iturria: Innobasque, EUSTATen datuetan oinarrituta. 

RIS3 arloetan I+G inbertsioa % 10,0 gehitu da, eta, aldiz, orokorrean % 5,7 baino 
ez da gehitu, ondoko taulak erakusten duen bezala. 

RIS3
69,4%

RIS3
72,3%

44,2%

12,1%
8,1%

2,8%

1,3%

0,8%

0,1%

30,6%

2014
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Alimentación Hábitat Urbano ICCs
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45,4%

12,4%
9,3%2,8%

1,6%

0,7%

0,2%

27,7%

2017

Fabricación Avanzada Energía Biociencias-Salud

Alimentación Hábitat Urbano ICCs

Ecosistemas Otros
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3. taula: I+D inbertsioen bilakaera, lehentasunaren eta herrialdearen arabera (milako 
euro korronteak, %; 2014-2017) 

Lehentasunak eta 
lurraldeak 

2014 2015 2016 2017 Bilakaera 

RIS3, guztira 895.567 890.387 929.847 985.422 +% 10,0 
Fabrikazio aurreratua 570.528 553.001 572.602 618.387 +% 8,4 
Energia 155.936 160.617 168.250 168.636 +% 8,1 
Biozientziak-Osasuna 105.082 109.934 119.543 126.656 +% 20,5 
Elikadura 35.542 37.924 36.754 38.340 +% 7,9 
Hiri-habitata 16.684 17.187 19.693 21.525 +% 29,0 
KSI 10.086 10.058 9.612 9.137 -% 9,4 
Ekosistemak 1.710 1.666 3.393 2.742 +% 60,4 
Beste batzuk 394.187 382.819 361.063 377.754 -% 4,2 

Euskadi, guztira 1.289.754 1.273.206 1.290.910 1.363.176 +% 5,7 

Iturria: Innobasque, EUSTATen datuetan oinarrituta. 

 

2. Aurrekontuaren ia % 90 gauzatu 

2014-2018 aldian I+G arloko benetako inbertsioa zenbatekoa izan den kontuan 
hartuta, ZTBP Euskadi 2020 planaren hasierako aurrekontuaren % 90 gauzatu 
da. Nolanahi ere, inbertsioen finantzaketa-iturriek ez dute denek modu berean 
jokatu. Batetik, Eusko Jaurlaritzak esfortzu handia egin du eta hasieran 
aurreikusitakoaren % 105 inbertitu du. Ostera, enpresek uste baino gutxiago 
inbertitu dute, hasieran helburu gisa ezarritakoaren % 85 baino ez (4. taula). 

Abiaburutzat 2014-2018 aldian I+G arloan benetan egindako inbertsioa hartu 
eta datuak 2019-2020 aldirako proiektatu dira: uste da 1ZTBP Euskadi 2020 
planerako ezarritako aurrekontuaren % 87 gauzatuko dela, Eusko Jaurlaritzaren 
inbertsioa hasieran aurreikusitakoaren % 107 izango dela eta enpresek, aldiz, 
hasieran adierazitakoaren % 80 baino ez dutela inbertituko (5. taula). 

 

                                                      

1 Ikusi 2. eranskina: “ZTBP Euskadi 2020 planaren aurrekontuaren gauzatzea: aurrerapena. Urteen 
arabera xehatuta” 
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4. taula: ZTBP Euskadi 2020 planaren aurrekontuaren gauzatzea: 2014-2018 aldia 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritza, EUSTATen datuetan oinarrituta. 

 

5. taula: ZTBP Euskadi 2020 planaren aurrekontuaren gauzatzea: 2014-2020 aldia 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritza, bere datuetan oinarrituta. 

 

3. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sistemaren eraginkortasuna 
hobetzea 

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sistemaren eraginkortasuna 
hobetu da, eta ondorioz emaitza hobeak dauzka. Horren erakusgarri dira 
produkzio zientifikoaren eta patenteen bilakaera eta enpresen emaitzen 
bilakaera, batez ere produktu berrien salmentarena eta teknologia-maila 
ertain-handiko sektoreen esportazioena. 
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2. grafikoa: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sistemaren emaitza-
adierazle batzuen bilakaera (2005-2017) 

 

Iturria: Eurostat, Eustat eta Ikerbasque. 

4. I+G+b-ren atzerriko finantzaketaren gehikuntza 

Euskadiko I+G-ren nazioarteko finantzaketak gora egin du 2014-2018 aldian eta 
2018an 128 milioi eurokoa izan da, batez ere Europako ikerkuntza eta 
berrikuntzarako esparru-programetatik lehiakortasuna sustatzeko jaso diren 
funtsei esker.  

Datu horiek oinarritzat hartuta, 2019rako eta 2020rako proiekzioaren arabera 
uste da nazioarteko finantzaketa 830 milioikoa izango dela ZTBP Euskadi 2020 
planaren aldi osoan; azken urtekoa 150 milioikoa izango da, inoizko gehien. 

3. grafikoa: Euskadiko I+G gastuaren nazioarteko finantzaketa    
 (€, milioiak; 2004-2020) 

 

Iturria: Eustat, I+G 2014-2018 inkesta + 2019-2020 aldiko proiekzioa 
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Beste alde batetik, hona erronka nagusiak: 

1. I+G arloan gehiago inbertitzea 

Krisiak eta enpresen susperraldi motelak eragina eduki du Euskadiko I+Gko 
inbertsioan. 2008-2012 aldian Euskadiko I+G arloko inbertsioa Europako batez 
bestekoa baino handiagoa izan bazen ere, ordutik 2016ra arte behera egin 
zuen, eta arraildura gertatu zen EB-28rekiko. Eustaten azken datu estatistiko 
ofizialen arabera, Euskadiko I+Gko barne-gastua BPGd-ren % 1,94 izan zen 
2014an eta % 1,85 2018an; Europan, berriz, % 2,07 izan zen 2017an. Aurreko 
datuak oinarritzat hartu eta 2019-2020rako proiektatuta, kalkulatzen da 
ZTBPren azken urtean Euskadin I+G arloan egingo den inbertsioa euskal 
ekonomiaren BPGd-aren % 1,90 izango dela. 

4. grafikoa: Euskadiko I+G arloko barne-gastuaren bilakaera (BPGd-ren %; 2014-2020)  

 

Iturria: Eustat 2014-2018 eta Eurostat 2014-2017 + 2019-2020 aldiko proiekzioa 

2. Enpresek I+G arloan gehiago inbertitzea sustatzea 

Krisiaren oldarrak enpresek I+H arloan egiten dituzten inbertsioetan ere eduki 
du eragina. Izan ere, bildutako datuen arabera Euskadiko enpresek I+G arloan 
egiten duten barne-gastua geroz eta urrunago da EB-28ko batez bestekotik. 

Proiekzioa 
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5. grafikoa: Enpresen I+G arloko barne-gastuaren bilakaera 2(BPGd-ren %; 2005-2017)3 

 

Iturria: Eustat eta Eurostat. 

3. ETEen berrikuntzaren ahultasuna gainditzea 

Europako Batzordeak argitaratutako Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2019 
dokumentuan Europako 238 eskualderen berrikuntzaren errendimenduak 
alderatzen dira. Horren arabera, Euskadi 132. postuan dago.  

Adierazle sintetiko hori eratzen duten adierazle bakoitza bere kabuz aztertuz 
gero, ondorioa da Euskadi goren dagoela gazteen hezkuntza-mailan, produktu 
berrien salmentaren eraginean eta teknologia eta ezagutza intentsiboko 
sektoreetako enpleguan. Hala ere, ahulezia islatzen dute ETEen adierazleek, 
Eurostatek bildutako EINen lagin-inkesten arabera. 

  

                                                      

2 Euskadin, I+G arloko barne-gastuan Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko enpresek eta 
beren I+G unitateek egiten dutena baino ez da sartzen. Ez da sartzen ZTBESeko zentro teknologiko 
pribatuek eta ikerkuntza kooperatiboko zentroek (IKZ) I+G arloan egiten duten barne-gastua, zeren EB-
28ko entitate homologoak administrazio publikoaren sektorean sartzen baitira. 
3 Euskadiko eta EB-28ko datuak ez dira baliagarri egon 2019ko azaroan. 
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6. taula: Euskadi Europako eskualdeen artean Regional Innovation Scoreboard (RIS) 
2019 dokumentuaren adierazleen arabera4 

 

Iturria: Innobasque. Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2019: Euskadiren bilakaera eta 
egoera; Europako Batzordea. Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2019.  

                                                      

4 Nota: Markatutako adierazleak lagin-inkestetatik hartu dira. 

https://www.innobasque.eus/uploads/attachment_files/ris2019-euskadi-analisis-innobasque-5d9460db8534e.pdf
https://www.innobasque.eus/uploads/attachment_files/ris2019-euskadi-analisis-innobasque-5d9460db8534e.pdf
https://www.innobasque.eus/uploads/attachment_files/ris2019-euskadi-analisis-innobasque-5d9460db8534e.pdf
https://www.innobasque.eus/uploads/attachment_files/ris2019-euskadi-analisis-innobasque-5d9460db8534e.pdf
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en
https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/ris2019.pdf
https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/ris2019.pdf
https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/ris2019.pdf
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4. Emakumeak zientziaren eta teknologiaren arloetan sustatzea 

Baliagarri dauden azken datuen arabera, 2018an 19.274 pertsona ari ziren I+G 
arloan lanaldi osoko dedikazioaren baliokidearekin (LODB), hau da, 2014tik izan 
den gehikuntza % 50etik gorakoa izan da. Aldiz, 2018an 13.165 pertsona ari 
ziren ikerkuntzan lanaldi osoko dedikazioaren baliokidearekin, hots, 2014an 
baino % 68 gehiago. 

7. taula: I+G arloan eta ikerkuntzan LODBrekin ari diren langileen eta emakumeen 
ehunekoan bilakaera (LODB, %; 2005-2018) 

 

Iturria: Eustat. 

I+G arloko langileen artean emakumeak % 35,9 ziren 2018an, 2014an baino lau 
puntu portzentual gehiago; hala ere, artean asko zegoen hobetzeko, batez ere 
enpresa-eremuan5, emakumeak sektore horretan % 24,7 baino ez ziren eta 
2017an. 

                                                      

5 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko enpresetako eta beren I+G unitateetako I-G 
arloko emakumezko langileak baino ez dira kontuan hartzen. Ez dira kontuan hartzen ZTBESeko zentro 
teknologiko pribatuetan eta ikerkuntza kooperatiboko zentroetan (IKZ) I+G arloan ari diren emakumeak. 
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6. grafikoa: Emakumeen ehunekoa I+G arloan LODBrekin ari diren langileen artean, 
sektorearen arabera (%; 2017)6 

 

Iturria: Eustat. 

3.2.2 Kanpo-ebaluazioa 

ZTBP Euskadi 2020 planaren emaitzen barne-ebaluazioa batez ere kuantitatiboa izanik, 
horren osagarri espezializazio adimendunerako RIS3 estrategia hedatzeko prozesuaren 
kanpo-ebaluazioa egin da. Ebaluazio hau kualitatiboagoa izan da; Europako Batzordeko 
aditu ebaluatzaile Kevin Morgan irakasleak egin du Orkestra - Lehiakortasunerako 
Euskal Institutuaren laguntzarekin. Kanpo-ebaluazioaren ondorioak: 

                                                      

6 2019ko azaroan ez zegoen 2018ko datu zehatzik. 
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8. taula: RIS3 Euskadi estrategiaren kanpo-ebaluazioaren laburpena 

 

Iturria: Profesor Kevin Morgan eta Orkestra (2019). Apostando a largo plazo: La experimentación de la 
Especialización Inteligente en el País Vasco 2016-2019. 

LORPEN NAGUSIAK

• Esparru malguak sortu dira epe luzerako lankidetzarako.

• Euskal herritarrak kontzientziatuago daude berrikuntzaren 
alde.

• ETEak integratuago daude RIS3 estrategian.

• Merkatutik hurbilago dauden proiektuak garatu dira.

• Konpromiso eta adostasun handiagoak unibertsitateetan.

HOBEKUNTZA-EREMUAK

• Gizarte-erronkak hobeto txertatu behar dira estrategian.

• Lotura handiagoak ezarri behar dira lehentasun estrategikoen 
eta aukera-esparruen artean.

• Gehiago bultzatu behar da berrikuntza ETEetan.

• Tresna berriak behar dira proiektu estrategikoak sustatzeko.

• Europaren presentzia eta eskualdeen arteko lankidetza bultzatu 
behar dira.

https://www.orkestra.deusto.es/images/investigacion/publicaciones/informes/cuadernos-orkestra/ris3-Euskadi-2016-2019.pdf
https://www.orkestra.deusto.es/images/investigacion/publicaciones/informes/cuadernos-orkestra/ris3-Euskadi-2016-2019.pdf
https://www.orkestra.deusto.es/images/investigacion/publicaciones/informes/cuadernos-orkestra/ris3-Euskadi-2016-2019.pdf
https://www.orkestra.deusto.es/images/investigacion/publicaciones/informes/cuadernos-orkestra/ris3-Euskadi-2016-2019.pdf
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4 Planaren lerro estrategikoak 

4.1 2030eko ikuspegia 

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren azken helburua da euskal herritarren 
bizi-maila eta enpleguaren kalitatea hobetzea 2030. urtean Euskadi Europako eskualde 
aurreratuenen artean kokatuko duen berrikuntza-politika baten bidez. 

Beraz, zientzia, teknologia eta berrikuntza tresna egokiak dira aurrean ditugun erronka 
nagusiak gainditzeko eta Euskadiren garapen ekonomikoa eta soziala orekatua eta 
iraunkorra dela bermatzeko. 

2030EKO IKUSPEGIA 

2030. urtean, Euskadi Europako herrialdeetan aurreratuenetakoa da 
berrikuntzan; bizi-maila altua da  eta enpleguaren kalitatea ona. 

Ikuspegi hori gauzatuko bada, honako zutabe estrategiko eta helburu operatibo hauek 
hartu behar ditugu oinarritzat: 

4.2 Zutabe estrategikoak 

Horizonte Europa esparru-programa berria abiaburutzat hartuta, hiru zutabe 
estrategiko daude, eta ardatz nagusi bat: talentua. 

6. irudia: ZTBP Euskadi 2030: zutabe estrategikoak 

 

Iturria: Lehendakaritza, Eusko Jaurlaritza. 
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I. ZUTABEA. BIKAINTASUN ZIENTIFIKOA: helburuak dira herritarren oinarri zientifikoa 
hobetzea eta ezagutza gehiago sortzea ikerkuntza bikainaren bidez, eta herritarren 
gaitasun eta trebezia teknikoak eta zientifikoak hobetzea. 

II. ZUTABEA. BURUZAGITZA TEKNOLOGIKO INDUSTRIALA: helburuak dira Euskadiren 
buruzagitza teknologikoa sendotzea industriaren arloan eta ikerkuntza bultzatzea, 
euskal gizartearen erronkei aurre egiten laguntzeko eta ikerkuntzan eta teknologiaren 
garapenean egiten diren inbertsioek emaitza hobeak eta eragin handiagoa edukitzeko. 

III. ZUTABEA. BERRIKUNTZA IREKIA: Lankidetzako berrikuntza (teknologikoa zein 
bestelakoa) sustatzea da xede nagusia, enpresa txikiei eta ertainei arreta berezia 
eskainiz. 

TALENTUA: Pertsonak dira ikertzen eta berritzen dutenak; beraz, haien talentua behar 
dugu aurreko elementuak osorik garatu eta zutabe estrategikoak izan ahal izateko, eta 
horrela plan honen helburuak (hurrengo atalean azalduko direnak) lortzen laguntzeko. 

4.3 Helburu operatiboak 

Jarraian Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2030 Planaren lau helburu 
operatiboak zehaztuko dira: 

1. (E)maitzetarako orientazioa. 
2. (b)errikuntzaren garapena. 
3. (N)azioartekotzea. 
4. (T)alentua sustatzea. 

Helburu bakoitza planean ezartzen diren lehentasunen arabera hautatutako adierazle 
kopuru txiki baten bidez neurtuko da, Regional Innovación Scoreboard (RIS) 
dokumentuko nazioarteko erreferentziazko adierazle nagusiak kontuan hartuta. 
Horren bidez lortu nahi da Euskadik gora egitea Europako eskualde berritzaileen 
sailkapenean. Horregatik, proposatutako adierazleak RISen datozen urteetako 
bilakaeraren arabera aldatu ahal izango dira, bai eta berrikuntza-inkesta ofizialetako 
I+G+b adierazleetan Osloko eskuliburu berria aplikatzearen ondorioz egiten diren 
aldaketen arabera ere. 

4.3.1 1. helburua. Euskadiko I+G+b-ren orientazioa emaitzetara bideratzea 

Betidanik, zientzia, teknologia eta berrikuntzako planek emaitzetarako orientazio argia 
eduki dute. ZTBP Euskadi 2030 planaren helburuetako bat ahalik emaitza hoberenak 
lortzea da, bai zuzenean (hau da, hiru zutabe estrategikoetako jardueren bidez), bai 
planak ekonomian eta enpleguan, Euskadiko garapen jasangarria bultzatu beharrez, 
daukan eraginari esker. Hauxe da 1. helburua. 

1. helburuarekin lotutako adierazle nagusiak: 

 Gizartean eta enpresetan sortzen diren emaitzen adierazleak: 
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 Produktu berrien salmentak enpresetan edo ETEetan, fakturazioaren 
ehunekoaren arabera neurtuta. 

 Teknologia altuko eta ertain-altuko produktuen esportazioak, 
esportazioen ehunekoetan neurtuta. 

 Enplegua teknologia ertain-altuko/altuko manufaktura-industrietan eta 
ezagutza-zerbitzu intentsiboetan, lan-indar osoaren ehunekoetan 
neurtuta. 

 Emaitza zientifiko-teknologikoen adierazleak: 

 Argitalpen zientifikoak munduko gorengo % 10ean, hau da, mundu 
osoan gehien aipatzen direnen artean, argitalpen zientifiko guztien 
ehunekoetan neurtuta. 

 Nazioarteko askoren arteko argitalpen zientifikoen kopurua milioi 
biztanleko. 

 PCT nazioarteko patenteen eskaeren kopurua BPGd-ko mila milioiko. 

4.3.2 2. helburua. Enpresetan I+G eta berrikuntza bultzatzea, batez ere 
ETEetan 

Diagnostikoan adierazitakoaren arabera, Europako batez bestekoa baino gehiago 
handitu behar da I+G arloko inbertsioa Euskadin krisialdian sortutako Europarekiko 
arrakala murrizteko. Horretarako, ezinbestekoa da enpresek gehiago inbertitzea I+G 
arloan, batez ere potentzial handiena dutenek eta krisiaren ondotik oraindik 
suspertuta ez daudenek. 

Halaber, Euskadi makal ari da oraindik merkatuan eta entitateetan berrikuntzak 
sartzeko prozesuan, eta ahulezia hori gainditu beharra dago. Enplegu-geruza eta 
berrikuntza-motaren araberako enpresa berritzaileen ehunekoak kontuan hartuta7 
(ikusi ondoko grafikoa), beharrezkoa da arreta enpresa txikietan jartzea, ahuleziak 
baitituzte bai teknologian oinarritutako berrikuntzan, bai marketinaren eta 
antolaketaren berrikuntzan (berrikuntza ez-teknologikoa ere esaten zaio). 

Hain zuzen ere, enpresa horiei lagundu behar zaie: 

 I+G jardueren bidez lortzen dituzten emaitzak balorizatzeko. 

 Berrikuntza garatzeko jarduerak egin ditzaten; 8hala nola: 
o Ingeniaritza-jarduerak, diseinu-jarduerak eta beste sormen-lan batzuk 
o Marketin-jarduerak eta marka-irudiaren ingurukoak 
o Jabetza industrialarekin lotutako jarduerak 
o Langileak trebatzeko jarduerak 
o Softwarea eta datu-baseak garatzeko jarduerak 
o Aktibo ukigarriak eskuratzeko edo leasing egiteko jarduerak 

                                                      

7 Osloko 2005eko eskuliburua hartu da oinarritzat, berria 2019ko inkestetan aplikatzen hasi da eta. 
8 Osloko 2018ko eskuliburu berriaren arabera. 
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o Berrikuntza kudeatzeko jarduerak 

 Berrikuntza lehiakortasunaren hobekuntzaren funtsezko elementu gisa 
integratzeko; horrek  gure herrialdeak gizartearen, osasunaren, hezkuntzaren 
eta ingurumenaren arloetan aurre egin behar dien erronka berriei eta bizi-estilo 
berriei erantzuten lagunduko du. 

7. grafikoa: Euskadiko9 eta EB-28ko ETE berritzaileen10 ehunekoak, berrikuntza-
motaren arabera11 (%; 2014-2016) 

 

Iturria: Eurostat eta Eustat. 

2. helburuarekin lotutako adierazle nagusiak: 

 I+G adierazleak: 

 I + G inbertsioa enpresa-sektorean, BPGd-ren ehuneko modura 
adierazita. 

 Berrikuntzaren adierazleak12: 

 Produktuetan edo prozesuetan berrikuntzak egiten dituzten ETEen 
ehunekoa. 

 Marketinean edo antolaketan berrikuntzak egiten dituzten ETEen 
ehunekoa. 

                                                      

9 Euskadin neurketa-unitatea establezimendua da; EB-28an, aldiz, enpresa. 
10 Core sektoreetako 10 langile edo gehiagoko ETEak. 
11 Enpresa berritzaileen eta berritzaile teknologikoen ehunekoak kalkulatzeko berrikuntza teknologikoak 
abian dituzten edo huts egin duten enpresak ere zenbatu dira. 
12 Osloko eskuliburu berria aplikatzearen ondorioz egiten diren aldaketen arabera berrikusiko dira. 
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 ETEek I+G arloarekin lotuta ez dauden berrikuntza-jardueretan egiten 
dituzten inbertsioak, fakturazio-ehunekoetan adierazita. 

 Barne-gaitasunetan berrikuntzak egiten dituzten ETEen ehunekoa. 

 Europako merkataritzako marka-eskaeren kopurua BPGd-ko mila 
milioiko. 

 Europako industria-diseinuen eskaeren kopurua BPGd-ko mila milioiko. 

4.3.3 3. helburua. Euskal I+G+b nazioartekotzea bultzatzea 

Euskadiko I+G+b nazioartekotzeko prozesuak bi ardatz dauzka: 

 Ezagutza eta gaitasun berriak sortzea eta erakartzea, sistema zientifiko-
teknologikoaren bikaintasuna hobetzeko eta, beraz, enpresa-sarearen 
lehiakortasuna handitzeko eta enplegua eta aberastasun ekonomikoa eta 
soziala sortzen laguntzeko. Horizonte Europa esparru-programak aukera 
ematen du Europako Ikerketa Esparruan parte hartzeko eta, horrez gainera, 
Europako estrategian adierazitako gizarte-erronka handiei aurre egiteko 
programen ondoriozko merkatu-aukerak baliatzeko. 

 Atzerriko inbertsioak erakartzea I+G arloan, kualifikazio handiko enpleguak 
sortzen laguntzeko azken hamarkadetan garatutako ezagutza-azpiegiturez 
baliatuz. Zehazki, atzerriko enpresa multinazionalen I+G arloko jarduera 
erakartzea, eta egoera erakargarria sortzea euskal multinazionalek Euskadin 
zentraliza dezaten beren I+G arloko jarduera, are kanpoko ekoizpen-
zentroetarako dena ere (beraz, finantzatzen lagundu beharko dutena). 

3. helburuarekin lotutako adierazle nagusiak: 

 Euskadik Horizonte Europa programatik lortutako finantzaketa, Europako 
funtsen guztirakoaren ehunekoaren bidez adierazita. 

 Euskadiko entitateak buruzagi izan diren Horizonte Europa programako 
proiektuak, parte-hartzaileen guztirakoaren ehunekoaren bidez adierazita. 

 Euskadin I+Grako lortutako nazioarteko finantzaketa pribatua, nazioarteko 
finantzaketaren ehunekoaren bidez adierazita. 

4.3.4 4. helburua. Ikertzaile talentudunak sustatzea, batez ere emakumeak 

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sistema garatzeko funtsezkoa da 
ikertzaile talentudunak eta espezializazioko lehentasunezko eremuetan kualifikazio 
handia duten profesionalak sortzea, erakartzea, mugitzea eta aintzatestea. Azken 
urteetan ikertzaileen artean emakumeak geroz eta gehiago badira ere, oraindik lan 
egin behar da noizbait oreka lortzeko. 

Horiexek dira zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematiken arloetako 
titulazioetako matrikulazioen kopuruen eragileak (STEM titulazioak). Lanbide horietan 
geroago eta eskari handiagoa dago, Euskadiko ekonomiaren sofistikazioak gora egin 
ahala, baina matrikulazioen kopurua eta ehunekoak jaisten ari dira. 
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Ondorioz, ingurune erakargarria eta lagungarria sortu behar da, pertsonak txiki-
txikitatik motibatzeko eta erabat garatu ahal izateko.  

4. helburuarekin lotutako adierazle nagusiak: 

 Doktoreen ehunekoa ikertzaileen artean. 

 Emakumeen ehunekoa I+G arloan ari diren langileen artean. 

 Lanbide Heziketan eta unibertsitatean STEM ikasketak hautatzen dituzten 
ikasleen ehunekoa. 

Zutabe estrategikoak eta helburu operatiboak azaldu ondoren, beheko taulan haien 
arteko erlazioak zehazten dira. Hain zuzen ere, taulan erakusten da nola lagunduko 
duten Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planaren zutabe estrategikoek helburu 
operatiboak betetzen: 

9. taula: ZTBP Euskadi 2030 planaren zutabe estrategikoen eta helburu operatiboen arteko 
loturak 

Helburu operatiboak 1. zutabea 
Bikaintasun 
zientifikoa 

2. zutabea 
Buruzagitza 
teknologiko 
industriala 

3. zutabea 
Berrikuntza 

irekia 

Talentua 

1. helburu operatiboa 
Emaitzetarako orientazioa 

   

2. helburu operatiboa 
Enpresen I+G+b 

   

3. helburu operatiboa 
Nazioartekotzea (I+G) 

   

4. helburu operatiboa 
Talentua 

   

Zuzeneko ekarpena    Zeharkako ekarpena      

Iturria: Lehendakaritza, Eusko Jaurlaritza. 
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5 Espezializazio adimendunerako RIS3 Euskadi 2030 
estrategiaren oinarriak 

RIS3 Euskadi estrategiako espezializazio-arloak berrikusi dira Europako prozesuaren eta 
metodologiaren arabera. Urrats bat aurrera egin da aurreko estrategiaren aldean. 
Gainera, Horizonte Europa programaren misioekin bat etorriz, lankidetzako ekimen 
eragileak txertatu dira. Gainera, oinarrizko teknologien mapa zeharkakoagoa da, RIS3 
estrategiako espezializazio-arlo guztiak kontuan hartuta.  

Hiru elementu hauek 2030erako RIS3 Euskadi estrategia berriaren funtsak dira. Aipatu 
behar da ezen, oraingoan ere, dokumentu honetako deskripzioa prozesuaren hasiera 
dela. Elementu horiek bizirik daude eta aldatu egingo dira pilotaje-taldeen eta 
gainerako gobernantza-organoen inguruabarren eta ikuspegien arabera. Talde 
horietan helize laukoitzeko (enpresak, unibertsitatea eta zientzia eta teknologiaren 
arloetako eragileak, administrazio publikoa eta gizartea) agenteak ari dira, eta beren 
helburua da lehentasun bakoitzaren diseinuan eta ezarpenean parte hartzen laguntzea 
eta agente bakoitzaren estrategiekin lerrokatzea bultzatzea. 

Beraz, prozesua bizia izango da eta lehentasunen bilakaerara eta inguruabarretara 
moldatuko da. Elementu horiek errealitateari ahalik eta atxikien egon daitezen, 2025. 
urtean, indarraldiaren erdian, plana goitik behera aztertuko da. 

5.1 Espezializazio adimenduneko arloen bilakaera 

ZTBP Euskadi 2020 planean espezializazio adimenduneko arloak zehaztu ziren 
Europako RIS3 espezializazio adimenduneko prozesuaren irizpideak eta metodologia 
aplikatuz eta hiru bektoreren interakzioan oinarrituta: enpresa-gaitasunak, gaitasun 
zientifiko-teknologikoak eta merkatu-aukerak. 

ZTBP Euskadi 2030 plana eratzeko prozesuan espezializazio adimenduneko arloak 
berrikusi dira, eta lan horretan megajoerek eragina izan dute, hein  batean, batez ere 
2.1.3 atalean aipatutako hiru trantsizioek: teknologiko-digitalak, energetiko-
ingurumenekoak eta demografiko-sozialak.  

Hiru trantsizio horiek RIS3 Euskadi estrategiaren zazpi eremuen bilakaeraren bektore 
nagusiak dira. Gainera, zeharkako sektoreekin lotuta daude: zerbitzu profesional 
aurreratuak enpresei eta digitalizazioaren eta komunikazioaren arloetako teknologiak. 
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7. irudia: RIS3 Euskadi 2030 

 
Iturria: Lehendakaritza, Eusko Jaurlaritza. 

5.1.1 Lehentasun estrategikoak 

5.1.1.1 Industria adimenduna 

Industria da Euskadiren ekonomiaren eta gizartearen garapenaren motorra. Industriak 
orain arte aldaketa teknologikoetara egokitzen jakin du, eta horri esker gaur egun 
ondo prestatuta dago laugarren iraultza industrialaren paradigmaren erronkei aurre 
egiteko. Basque Industry 4.0 planari esker Euskadiko enpresak aurrera egin dute 
prozesuen automatizazioan eta hobekuntzan, eta soluzio malguak eta robotizazioko, 
fabrikazio gehigarriko edo makinen eta ekipamenduen arteko konektibitateko 
teknologiak erabiltzen hasi dira. Hala ere, erronka berriak agertu dira: eraldaketa 
digitala eta baliabide materialen eta energetikoen erabilera eraginkorra. Helburua da 
informazioaren eta prozesuen digitalizazioaren onurak aprobetxatzea eta negozio-
ereduak eta enpresen estrategiak eta antolaketa eraldatzea, orientazioa bezeroetara 
bideratzeko. Horrela, ikerkuntza eta digitalizazioa tresna egokiak izango dira balio 
erantsi handiagoa ekarriko duten eta euskal industriaren lehiakortasuna hobetuko 
duten produktu eta soluzio berriak garatzeko.  

5.1.1.2 Energia garbiagoak 

Euskadi, nazioartean, energiaren arloko ezagutza-gunea eta industria-garapeneko 
gunea da; nazioarteko merkatuetan buruzagi diren trakzio-enpresa handiak 
Euskadikoak dira. EnergiBasque estrategiaren bidez aurrera egin nahi da ingurumen-
jasangarritasunean eta karbono gutxiko euskal ekonomiarako trantsizioan; 
horretarako, energia-efizientzia eta materialen erabilera efizientea, energia-iturrien 
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dibertsifikazioa eta energia berriztagarriak bultzatzearen alde egin da. Horrez gainera, 
balio erantsi handiko eta energiaren arloko balio-kate globaletan integratutako euskal 
industria garatu nahi da. 

Helburua da Euskadi Europa barruan erreferentziazko lurraldea izatea energiaren 
arloko ekimen industrial eta teknologiko berrietan eta horri esker aberastasuna eta 
lanpostuak sortzea eta bizi-kalitatea hobetzea. Estrategia honetan honako zortzi balio-
kate hauek lehenesten dira: olatuen energia; energia eolikoa; eguzki-energia 
termoelektrikoa; eguzki-energia fotovoltaikoa: Oil&Gas; sare elektrikoak; energia-
efizientzia; mugikortasun elektrikoa. Eta, horiez gainera, honako bost teknologia hauek 
ere bai: energia biltegiratzea; potentzia-elektronika; materialak; ekonomia zirkularra; 
digitalizazioa. 

5.1.1.3 Osasun pertsonalizatua 

Euskal Osasun Sistemak aurrera egin du azken hamarkadetan ikerkuntzaren eta 
berrikuntzaren azken aurrerapen teknologikoak eta medikoak txertatzeko, eta horri 
esker gaur egun pazientearen arreta eta osasun-zerbitzuen eta laguntza-zerbitzuen 
kudeaketa askoz hobeagoak dira. Horrek herritarren bizi-itxaropena luzatzen lagundu 
du, baina, aldi berean, zahartzearekin lotutako gaixotasunen bat (minbizia edo 
gaixotasun degeneratiboa) dutenen kopurua gehitu da. Etorkizunari begira, plataforma 
elkarreragile irekien bidez eskuragarri dauden datu kliniko ugariek eta adimen 
artifizialean, edizio genetikoan edo big datan egindako aurrerapen berriek diagnostiko 
eta tratamendu ia pertsonalizatuak eskaintzeko aukera emango digute, paziente-
taldeen ezaugarrien arabera, eta horrela egungo gaixotasun askoren arreta hobetuko 
da eta zahartzea atzeratuko da. Eta, are gehiago, osasunaren prebentzioa eta arreta 
hobetuko dira pertsonen ahalduntzea eta erantzunkidetasuna bultzatuko dituzten 
gailu konexiodun berrien bidez.  

Gainera, Euskadiko osasunaren arloko ikerkuntzarako eta berrikuntzarako estrategiak 
osasun-sistemaren, enpresa-sistemaren eta sistema zientifiko-teknologikoaren arteko 
lankidetza bultzatuko du. Horrela euskal enpresek osasunaren erronketarako 
aurrerapen eta soluzio berrietako asko garatu eta esportatu ahal izango dituzte, gure 
ingurunean probatu eta baliozkotu ondoren. Halaber, osasunaren arloko eta 
elikaduraren arloko ikerkuntzen arteko harremanak bultzatuko dira, gero eta 
osasungarriagoak diren elikagaiak garatzea xede hartuta. 

5.1.2 Aukera-esparruak 

Lehentasun estrategikoen osagarri gisa, aurreko ZTBP Euskadi 2020 planean ezarritako 
aukera-esparruei jarraipena ematea proposatzen da; horretarako, haien definizioa 
azken urteetako bilakaera egokituko da. Barne-eskaerako bezeroak (batez ere, 
administrazio publikoak) xede dituzten gaitasunak eta ezagutzak ez ezik, azpimarratu 
beharrekoak dira aukera-esparruen eta lehentasun estrategikoen arteko 
lankidetzarako sinergiak eta gaitasunak ere, eta Euskadiren etorkizuneko erronka 
berriei elkarrekin aurre egiteko. Horrenbestez, hona aukera-esparruak: 
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 Elikadura osasungarria; helburua da zahartze osasuntsura mesedegarriak diren 
elikagai onak sortzea da ikerkuntzaren eta berrikuntzaren bidez, aldi berean 
nekazaritzako elikagaien industriak euskal ekonomian duen pisua indartzen dela. 

 Ekoberrikuntza; enpresei ingurumen-eragina eta karbono-aztarna murrizten 
lagunduko dieten soluzio eta teknologia berrien ikerketa eta garapena bultzatuko 
da. 

 Hiri jasangarriak; biziberritze integraleko proiektuen bidez, eta hiri-agenda berri 
baten esparruan, berrikuntza oinarri hartuta, ingurumenaren, gizartearen, 
ekonomiaren eta teknologiaren arloetan dauden erronka estrategiko nagusiei 
heldu ahal izango dieten hiriak. 

 Euskadi sortzailea; ezagutzaren, teknologiaren eta sormenaren eraldaketan 
oinarritutako kulturaren eta sormenaren euskal barrutia sortzea, sorkuntza, 
esperimentazioa eta berrikuntza ardatz dituen ingurunea eta ekonomia eratzeko. 

5.2 Zeharkako ekimen eragileak 

Horizonte Europa programaren misioekin bat etorriz, lankidetzako ekimen eragileak 
txertatu dira. Ekimen horien helburua da gizarte-erronken eta RIS3 estrategiaren 
arteko integrazio handiagoa lortzea, bai eta espezializazio-eremuen arteko lankidetza 
handiagoa ere, egindako kanpo-diagnostikoaren gomendioei jarraikiz. 

Hiru ekimen dira. 

8. irudia: Zeharkako ekimen eragileak 

 

Iturria: Lehendakaritza, Eusko Jaurlaritza. 
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5.2.1 Zahartze osasuntsua 

Zahartze osasuntsua adineko jendeari gizartean aktiboki parte hartzeko aukera ematen 
dioten osasun fisiko, mental eta sozialeko aukerak optimizatzeko prozesua da. 
Euskadin ez ezik, herrialde aurreratuenetan ere, biztanleriaren zahartze mailakatuak 
aukera berriak sortzen ditu RIS3 espezializazio-arlo batzuetan, hala nola osasun 
pertsonalizatuan, elikadura osasungarrian eta hiri jasangarrietan. 

5.2.2 Mugikortasun elektrikoa 

XX. mendearen bigarren erdian erabat zabaldu zen munduan erregai fosiletan 
oinarritutako hiri-garraioaren eredua, eta gaur egun kezka handia dago eredu horrek 
gizarteari eta ingurumenari ekarri dizkion arazoen aurrean. Eredu horrek hainbat 
eragozpen dauzka, besteak beste, airearen kutsadura, energiaren gehiegizko 
kontsumoa, osasunarentzako kalteak eta zirkulazio-bideen saturazioa; egoera honen 
aurrean, eredu horren eragin negatiboak arintzen lagunduko duten alternatibak 
aurkitzeko borondate kolektiboa piztu da gizartean, eta alternatiba horietan trakzio 
elektrikoko ibilgailuak nabarmentzen dira. Euskal enpresek ibilgailu horien eta beren 
osagaien garapenean eta garraioa elektrifikatzeko behar diren azpiegituren 
garapenean posizionamendu ona edukiko badute, ezinbestekoa izan da elkarrekin 
aritzea industria adimendunaren, energia garbiagoen, ekoberrikuntzaren eta hiri 
jasangarrien arloetako eragileak. 

5.2.3 Ekonomia zirkularra 

Ekonomia zirkularraren helburua da material birjina gutxiago sartzea eta hondakin 
gutxiago sortzea, baliabideen fluxu ekonomikoak eta ekologikoak itxiz. Munduko 
biztanleria gero eta gehiago hazten ari dela, ekonomia zirkularra premiazkoa da 
baliabideen eraginkortasuna maximizatzeko, batez ere lehengaietan urriak diren 
eskualdeetan, hala nola Euskadin. Ekonomia hau garatzeko ezinbestekoa izango da 
lankidetzan aritzea industria adimenduna, energia garbiagoak, ekoberrikuntza, hiri 
jasangarriak eta elikadura, helburutzat ezarrita hondakin gutxiago sortzea eta lehengai 
gutxiago erabiltzea. 

Ekimen horiek bat datoz Horizonte Europaren misioekin, eta gutxika-gutxika egokituko 
dira misio horiek eta RIS3 espezializazio-arloak eboluzionatu ahala. 

5.3 Oinarrizko teknologien mapa 

Jarraian zehaztutako espezializazio-arloekin zeharkako lotura duten oinarrizko 
teknologiak identifikatuko dira.  

Mapa hau abiapuntua da; oinarritzat hartu eta pilotaje-talde bakoitzak bere 
espezializazio-arlora egokituko du. Talde guztien lanaren ondorioz jarduera-sektore eta 
jarduera-arlo zehatzetan aplikatzen diren teknologia bertikalen mapa eratuko da. 
Mapa bizirik egongo da, hau da, ZTBP Euskadi 2030 planaren indarraldian zehar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminación_del_aire
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berrikusi ahal izango da; nolanahi ere, indarraldiaren erdian, 2025ean, goitik behera 
berrikusiko da. 

10. taula: Oinarrizko teknologien mapa 

Teknologia digitalak edo birtualak 
Teknologia fisikoak, biologikoak, kimikoak 

edo materialetakoak 

 Adimen artifiziala eta Big 
Data/Datuen zientzia 
Iragarpen-algoritmoak eta 
erabakiak hartzeko algoritmoak, 
Machine learning, Data Analytics, 
Ikusmen artifiziala, Digital Twin. 

 Gauzen Internet eta 5G 
teknologiak 
IoT konexioak, Digital platforms, 
Cloud computing. 

 Zibersegurtasuna  
BlockChain, Produktuen 
zibersegurtasuna, Sareko 
zibersegurtasuna. 

 Sistema ziberfisikoak  
Kontrol-algoritmoak, Eragingailuak, 
Elektronika txertatua, Sentsorika 
eta Biosentsorika. 

 Materialak eta prozesuak  
Material aurreratuak eta funtzionalak, 
3D inprimaketa, Fabrikazio-prozesuak, 
Robotika, Mikroelektronika. 

 Energia biltegiratzea 
Litio ioiaz haratagoko teknologia 
berriak, Hidrogenoa biltegiratzea eta 
power to gas, Sistema hibridoak. 

 Potentzia-elektronika  

 Bioteknologiak eta genetika 
Sistemen biologia, Kimika biologikoa, 
Teranostika, Zelula-terapiak. 

 Nanoteknologiak 
Nanoelektronika, Nanofotonika, 
Spintronika, Nanobioteknologia. 

 Teknologia kuantikoak eta neutronika 
Erloju kuantikoak eta sinkronizazioa, 
Metrologia optiko-kuantikoa, 
Materialen eta molekulen simulazioa 
eta diseinua ordenagailu kuantikoetan. 
Neutronika. 

Iturria: Lehendakaritza, Eusko Jaurlaritza. 
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6 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sistemaren 
gobernantza 

ZTBP Euskadi 2020 planak Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sistemaren 
gobernantza-eredua zehaztu eta abiarazi zuen; azken urteotan eredu hori ezarri eta 
egokitu da. Eredu hau bat dator munduko joerekin, eta maila anitzeko ikuspegia du, 
hainbat eragile publiko eta pribatu integratzeko gauza dena. Gobernantza-oinarri 
honek Euskadik etorkizunean aurre egin beharko dizkien erronka berriak kudeatzen 
lagunduko du, bai eta sortuko diren arriskuak ere, eta horrela hazkunde ekonomiko 
jasangarria bultzatzen jarraitu ahal izango dugu alternatibak ezarriz. 

GOBERNANTZA 
“Mekanismoen koordinazioa, politikaren hainbat maila (erkidegokoa, 

nazionala, eskualdekoa, etab.), sailak (hezkuntza, garapen 
ekonomikoa, osasuna, ingurumena, kultura, eta abar) eta 

berrikuntzako eragileak (politiken planifikatzaileak, enpresak, 
ikertzaileak, zerbitzuen hornitzaileak, finantza-entitateak eta 

hezkuntza-entitateak, etab.) sinkronizatzeko, horrela, estrategiak, 
lehentasunak eta ezarpen-metodoak adosteko”13. 

ZTBP Euskadi 2030 planaren helburua eratutako gobernantza-eredua sendotzea da. 
Ildo horretan, honako ezaugarri hauek izan ziren diseinuaren gidari (eredua sendotzen 
lagunduko duten hobekuntzak sartzeko aplikatuko dira): 

 Integratuta eta koordinatuta egotea, finkatutako ekimenen aniztasuna eta irismena 
higa ditzakeen gehiegizko zentralizazioa saihesteko. 

 Parte-hartzea bultzatzea, planean ezarritako norabide estrategikoak eta 
lehentasunak errazteko, eta adostasuna lortzeko. 

 Irizpide gardenak erabiltzea, sistema berriaren maila anitzeko egitura osatzen 
duten entitate guztien artean baliabideak banatzeko, eta erabakiak hartzeko 
prozesua ulertzen errazagoa izan dadin. 

 Xedeak kudeatzeko eta lortzeko eta emaitzak neurtzeko sistema dinamikoa 
edukitzea, oinarrian ekosistemako proiektuak, programak eta politikak ex-ante eta 
ex-post ebaluatzeko mekanismoak dauzkana, haien eraginkortasuna bermatzeko. 

 Sinplea eta operatiboa izatea, organismo edo eragile bakoitzak erabakiak azkar 
hartzea errazteko eta horretarako eragozpenik ez jartzeko. Plangintza eta kontrola 
beti eragozleak izatea saihestu behar da, ardura eta ekintza sustatuz. 

                                                      

13 Iturria: UE (2009). Proinno. Improving Governance in European Innovation Policy. 



 
 
 

 

ZTBP Euskadi 2030 – Oinarrizko lerro estrategikoak eta ekonomikoak  38 

 Sistemaren xedeak izatea ezarritako helburuak lortzea (eta helburuok argi 
definituta egon behar dira) eta haiek betetzeko behar diren mekanismoak eta 
ekintza zuzentzaileak abian jartzea. 

6.1 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sistemaren 
gobernantza-eredua 

6.1.1 Buruzagitza 

Eusko Jaurlaritza Euskadiko agintaritza eskudun gorena da ikerkuntzan, garapen 
zientifiko-teknologikoan eta berrikuntzan, 2009an arlo horietan Estatuko Administrazio 
Orokorrak dauzkan egitekoak Euskadiko Autonomia Erkidegoari transferitu 
baitzitzaizkion, urtarrilaren 9ko 3/2009 Errege Dekretuak ezartzen duenarekin bat 
etorriz. Nolanahi ere, transferentzia hori egin aurretik, euskal erakundeek aspaldi egina 
zuten ikerkuntzaren eta berrikuntzaren aldeko apustu sendoa, eta horri esker azken 
hiru hamarkadetan proposamen eta ekimen ugari sortu dira, eta emaitza 
garrantzitsuak lortu dira. Apustu estrategiko horren ondorioz Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntzarako Euskal Sistema eraiki da. Sistema horren helburu nagusia enpresen 
eta, oro har, gizartearen beharrak asetzea da (izan ere, enpresak gizartearen 
ezinbesteko osagaiak dira). 

Gobernu-maila guztiek proposatzen dituzten ekimenak modu eraginkorrean 
integratuko eta koordinatuko dituen sisteman buruzagitza sendoa egon beharra 
asetzeko, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseilua eratu zen. 
Euskadiko politika zientifikoaren, teknologikoaren eta berrikuntzakoaren arloetan 
orientazio estrategikorako, parte-hartzerako, aholkurako eta sustapenerako organoa 
da. Horretaz gainera, Zientziaren, Teknologiaren eta Berrikuntzaren Euskal Sistema 
katalizatzeko eta koordinatzeko tresna da kontseilu hori. 
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9. irudia: Buruzagitza-organoak eta ZTBESren gobernua 

 

Iturria: Lehendakaritza, Eusko Jaurlaritza. 

Lehendakariaren gidaritzapean, honako hauek dira Kontseiluko kideak: Eusko 
Jaurlaritzako Ogasun, Ekonomiaren Garapen, Hezkuntza eta Unibertsitate eta Osasun 
arloetako titularrak; foru aldundiak; Euskal Unibertsitate Sistemako hiru 
unibertsitateak (UPV/EHU, Deustuko Unibertsitatea eta Mondragon Unibertsitatea); 
zentro teknologikoen ordezkaria; I+Gko inbertsio pribatua ordezkatzen duten lau 
enpresa; Ikerbasque, Zientziaren Euskal Fundazioa; Berrikuntzaren Euskal Agentzia; 
Innobasque; eta Jakiunde, Euskal Zientzien Akademia. 

Kontseiluaren egitekoak errazteko, Lehendakariak Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntzarako komisario baten laguntza dauka. Komisario hori Kontseiluko kidea da, 
eta idazkari-lanak egiten ditu bertan. 

Gainera, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseiluak Aholkularitza 
Batzorde Zientifikoa dauka. Batzorde hau Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako 
Euskal Kontseiluaren aholku-organoa da. Batzordean hamar kide aritzen dira gehienez, 
denak ere zientziaren, teknologiaren, ikerkuntzaren eta berrikuntzaren arloetako 
profesional ospetsuak. Eusko Jaurlaritzako Lehendakariak izendatzen ditu. 

6.1.2 Hedapen operatiboa eta sailen eta erakundeen arteko koordinazioa 

Zehaztutako orientabide estrategikoen hedapen operatiboan sailen eta erakundeen 
arteko koordinazioa errazagoa izan dadin, honako hauek eratu dira: 

EAE 
sortzailea 
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 Sailarteko Batzordea; batzorde honetan ikerkuntzaren eta berrikuntzaren 
arloetan jarduera esanguratsuak egiten dituzten Eusko Jaurlaritzako sail 
nagusietako ordezkariak ari dira. Batzorde hau honako hauek elikatzen dute: 

o Pilotaje-taldeek: Talde hauetan administrazio publikoaren ordezkariak, 
enpresak eta eragile zientifiko-teknologikoak aritzen dira (egunen 
batean gizarte-eragileak ere egongo dira); beren helburua erronkak 
partekatzea eta estrategiak lerrokatzea da. 

o Zeharkako ekimen eragileetako lantaldeek. 

 Erakundearteko Batzordea; Sailarteko Batzordearen lan-eremua zabaltzen du, 
hiru foru aldundietako eta Eudeleko ordezkariak ere ari baitira bertan. 
Batzordearen helburua da erakundeen laguntza-jarduerak eta programak 
koordinatzea, sinergia operatiboak bilatuz baliabideen esleipena eta erabilera 
optimizatzeko. 

6.2 Nazioarteko lankidetza 

Orain arte eraikitako gobernantza-eredua finkatuko bada, garrantzitsua da Zientzia, 
Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sistemak Europan duen presentzia sendotzea 
eta RIS3 estrategiarekin lotutako eskualdeen arteko lankidetza indartzea, egin den 
kanpo-ebaluazioak adierazten duen bezala. 

Euskadik nazioarteko posizionamendu ona dauka ikerkuntzan eta berrikuntzan; horren 
adierazgarri ederra da 2014-2018 aldian 536 milioi euroko finantzaketa lortu izana. 
Halaber, Euskadik 28 ERC Grant lortu ditu 2007 - 2018 aldian, Basque Industry 4.0 
erreferentzia da Europan, eta lankidetza estuan ari da hainbat ekimenetan: EIT Food 
(European Institute of Innovation & Technology), EIT Manufacturing eta EIP on AHA 
(European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing). Datu horiek ZTBP 
2014-2020 osorako proiektatzen baditugu, guztira aldi horretan 830 milioi euro inguru 
bilduko dira nazioartean. Nolanahi ere, posizionamendu hau indartu behar da eta 
Euskadik presentzia handiagoa eduki behar du Europako proiektu eragileetan, KIC-etan 
(Knowledge and Innovation Communities) eta Horizonte Europa programa berrian 
ezartzen diren misio berrietan. 

Gainera, RIS3 espezializazio-estrategiari dagokionez, sinergiak eta osagarritasunak 
bilatzen jarraitu behar da antzeko arloen aldeko apustua egiten duten beste eskualde 
batzuekin, Vanguard Sarean eta S3 Platform sarean egindako lanaren ildotik. Hori dela 
eta, Akitania Berria, Euskadi eta Nafarroa euroeskualdea aukera ederra da, eta 
lankidetza estrategikoko hitzarmenak sinatuta daude beste eskualde batzuekin ere 
(Bavaria, Flandria, Gales, Jiantsu, besteak beste). 
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7 ZTBP Euskadi 2030: zutabe estrategikoak 
Aurreko helburuak betetzen direla bermatzeko eta zehaztutako RIS3 estrategiari 
erantzuteko, beharrezkotzat jotzen da Euskadik, oro har, funts publikoak eta inbertsio 
pribatua barne, I+G arloan inbertitzen jarraitzearen alde egitea, ez baitugu galdu behar 
Europako berrikuntzaren eta lehiakortasunaren trena. 2018. urtean, Euskadin I+G 
arloko inbertsioa barne-produktu gordinaren (BPGd) % 1,85 izan zen; Europan % 2,07 
izan zen batez beste. 2030erako bi helburu ezarri dira: batetik, Europako batez 
bestekora iristea eta, are gehiago, gainditzea; bestetik, I+G arloko inbertsioen 
eraginkortasuna eta efizientzia handitzen jarraitzea, enpleguan eta enpresen 
lehiakortasunean duten eraginaren bidez emaitza praktiko hobeak lortuz. 

Eusko Jaurlaritzak konpromiso sendoa dauka helburu horiek lortzeko. I+G+b arloko 
inbertsioak estrategikoak dira Euskadiren etorkizunerako, eta horregatik ezinbestekoa 
da haien aldeko apustu iraunkorra egitea. Beraz, Eusko Jaurlaritzak konpromisoa 
hartzen du gutxienez % 6 gehitzeko I+G+b arloko urteko aurrekontua ZTBP Euskadi 
2030 plana indarrean dagoen artean (2021-2030). 

Hori abiaburutzat hartuta, planaren printzipio ekonomikoak honako hauek izango dira: 

 Enpresak inplikatzea, ikerkuntza-ahaleginaren eragile nagusiak izan daitezen; 
horretarako, abian jarriko dira palanka-efektu pribatu handiagoa lortzeko eta 
emaitzen araberako finantzaketa sustatzeko gai diren tresnak. 

 Lortzea gainerako euskal administrazio publikoek konpromisoa hartzea 
aurrekontu-ahalegin koordinatua eta egonkorra egiteko. 

 Atzerriko baliabideak erakartzea, hots, atzerriko enpresen I+G inbertsioa 
erakartzea; helburu nagusia Euskadin ikerkuntzako eta berrikuntzako zentroak 
ezartzea izango da. 

 Inbertsio-funts edota arrisku-kapital pribatuak erakartzea, hazteko, enplegua 
sortzeko eta aberastasun ekonomikoa sortzeko potentzial handia duten 
proiektu berritzaileen garapena bultzatzeko.  

 Europako I+G+b sustatzeko programetako funtsak  (Horizonte Europa, batik 
bat) eta Estatuko Administrazio Orokorrarenak jasotzea bultzatzea. 

 Erosketa Publiko Berritzailea sustatzea, eskari berria sortzeko, eta I+G+b arloan 
baliabide publiko gehiago mobilizatzea, Euskadiko enpresek eremu honetan 
egiten duen jardueran palanka-efektua sortzeko. 

Kontuan edukita azken urteetan I-G arloko inbertsioan eraginik handiena duten 
parametro ekonomiko nagusietan gertatu den bilakaera, honako aurreikuspen hau 
egin da 2021-2030 aldirako: 
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11. taula: ZTBP Euskadi 2030 planaren parametro ekonomikoak 

Parametro ekonomikoak 2021-2030 aldian Balioa 

BPGd nominalaren urteko batez besteko hazkuntzaren tasa % 2,50 

Eusko Jaurlaritzaren I+G+b sustatzeko aurrekontuen urteko hazkuntzaren tasa % 6,00 

Enpresen I+G arloko inbertsioen urteko hazkuntzaren tasa % 4,50 

Euskadiko I+G arloaren nazioarteko finantzaketaren urteko hazkuntzaren tasa % 5,00 

Estatuko Administrazio Orokorraren I+G+b sustatzeko aurrekontuen urteko 
hazkuntzaren tasa 

% 3,50 

Foru aldundien I+G+b sustatzeko aurrekontuen urteko hazkuntzaren tasa % 3,50 

Iturria: Lehendakaritza, Eusko Jaurlaritza. 

Horren arabera, I+G arloko inbertsioak honako hauek izango lirateke: 

12. taula: ZTBP Euskadi 2030 planeko I+G arloko inbertsioaren bilakaera, finantzaketa-
iturriaren arabera xehatuta (milioiak, euroak; 2020-2030) 

Parametroa 2020 2025 2030 

EAEko BPGd nominala (oinarria: 2015)  82.426 93.257 105.512 

I+G arloko inbertsioa 1.562 1.990 2.539 

Finantzaketa publikoa 582 764 1.006 

Eusko Jaurlaritza 486 650 870 

Foru aldundiak14  24 29 34 

Estatuko Administrazio Orokorra 72 86 102 

Enpresen finantzaketa 830 1.034 1.289 

Nazioarteko finantzaketa 150 191 244 

I+G gastua / BPGd % 1,89 % 2,13 % 2,41 

Iturria: Lehendakaritza, Eusko Jaurlaritza. 

                                                      

14 Foru aldundiek finantzatutako I+G arloko inbertsioaren estimazioa egin da 2020an Eustatek 2018rako 
emandako datu errealetik abiatuta (> 24 milioi euro); kopuru horretan ez dira kontuan hartzen 
berrikuntzari eta ekintzailetzari laguntzeko programetan egindako inbertsioak. Kopuru horri % 3,5eko 
urteko hazkuntza aplikatu zaio 2030erako, 11. taulako balioekin bat etorriz. 
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ZTBP Euskadi 2030 planaren indarraldi osorako egindako aurreko kalkuluetatik 
abiatuta, 2021-2030 aldian I+G arloko inbertsioen guztirako kopurua 20.000 milioi euro 
izango litzateke. 

Azpimarratu behar da Eusko Jaurlaritzaren funts publikoek eragin-ahal handia dutela 
eta inbertsio pribatuaren palanka-lana egiten dutela, Europako mailetara iristeko 
asmoarekin. Beraz, aurreikusitako egoera ekonomikoa exijentzia eta anbizio handikoa 
da, Eusko Jaurlaritzak ZTBP Euskadi 2030 planari ematen dion izaera estrategikoaren 
ildotik.   
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1. eranskina. Erkatzeko prozesua 
2019ko apirilaz gero ZTBP Euskadi 2030 planaren oinarrizko ildo estrategikoak eta 
ekonomikoak dokumentua prestatzeko abian jarritako erkatzeko prozesuan honako 
talde hauek aritu dira: 

- Dokumentuaren lehen bertsioa egiteko berariaz sortutako lantalde operatiboa 
(lant. op.). 

- Aholkularitza Batzorde Zientifikoa. 
- Sailarteko Batzordea. 
- Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseilua. 
- Pilotaje-taldeak. 
- Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sistemako eragile nagusiak 

(klusterrak, enpresak, teknologia-zentroak eta IKZak, unibertsitateak eta 
BERCak, eta abar). 

Egin diren lanen egutegia: 

10. irudia: Erkatzeko prozesua 

 

Iturria: Guk egina. 

 

Egin diren 18 lan-bileretan 157 entitatek eta 200 pertsonak hartu dute parte: 
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13. taula: ZTBP Euskadi 2030 planaren oinarrizko ildo estrategikoak eta ekonomikoak, xehatuta 

Taldea / Batzordea Bilerak Entitateak Pertsonak 

Lantalde operatiboa 2 9 10 

Aholkularitza Batzorde Zientifikoa 2 9 12 

Sailarteko Batzordea 2 6 25 

Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntzaren Euskal Kontseilua 
(ZTBEK) 

2 16 20 

Basque Research and Technology 
Alliance (BRTA) 

1 17 20 

Unibertsitateak eta Basque 
Excellence Research Centres (BERC) 

1 15 22 

Enpresak eta kluster entitate 
dinamizatzaileak 

2 29 31 

Ospitaleak eta osasunaren arloko 
ikerketa-zentroak 

1 6 8 

Pilotaje-taldeak 515 50 50 

GUZTIRA 18 157 200 

Iturria: Guk egina. 

 
Hona aipatutako taldeen eta batzordeen osaera:  

• Lantalde operatiboa (Lant. op.): ‘ZTBP 2030: oinarri estrategikoak eta 
ekonomikoak’ dokumentuaren lehen zirriborroa egin duen taldea (10 
pertsona); bertan Eusko Jaurlaritzaren ordezkariak eta RIS3 pilotaje-talde 
batzuetako entitateen ordezkariak ari dira (Tecnalia, Mondragon korporazioa, 
SPRI, Euskampus, Clúster de Energía, Basque Health Cluster, Azti eta 
Innobasque).  

• Aholkularitza Batzorde Zientifikoa (ABZ): Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntzarako Euskal Kontseiluaren barruan eratutako aholkularitza-organoa; 

                                                      

15 Hiri-habitataren pilotaje-taldeari eta kultura eta sorkuntzako industrien pilotaje-taldeari Ingurumen, 
Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren eta Kultura Sailaren bidez eman zaie dokumentuaren 
edukien berri. 
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10 kide ari dira, denak ere zientziaren, teknologiaren, ikerkuntzaren eta 
berrikuntzaren arloetako ospe handiko profesionalak: Maribel Arriortua 
(UPV/EHU), Inmaculada Estévez (Neiker), Iñaki Garmendia (Ega Master), Nuria 
Gisbert (CIC energiGUNE), Victor Gómez (Universitat Autónoma de Barcelona), 
Rufino J. Hernández (UPV/EHU), Mª del Carmen Mijangos (ZIKNko ICTP), Oihana 
Otaegui (Vicomtech), Agustín J. Sáenz (Tecnalia) eta Izaskun Zeberio 
(Donostiako Unibertsitate Ospitalea). 

• Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Kontseilua: gobernantza 
hedatzeko organo operatiboa, ikerkuntzaren eta berrikuntzaren arloan 
jarduketa garrantzitsuak egiten dituena; bertan Eusko Jaurlaritzako sail 
nagusietako 15 ordezkari ari dira. Batzorde honen egitekoak honako hauek dira: 
RIS3 “prozesu bizia” kudeatzea, Planeko tresnak ebaluatzea eta ekintza 
zuzentzaileak identifikatzea, eta ZTBESko eragileen gobernantza koordinatzea. 

• Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Kontseilua (ZTBEK): Euskadiko 
politika zientifikoaren, teknologikoaren, ikerketakoaren eta berrikuntzakoaren 
arloetan orientazio estrategikorako, parte-hartzerako, aholkurako eta 
sustapenerako organoa da. Burua Lehendakaria dela, 20 pertsona ari dira 
Kontseiluan: Eusko Jaurlaritzaren ordezkariak (4 sail eta Lehendakaritza), hiru 
foru aldundien ordezkariak, unibertsitateen ordezkariak (UPV/EHU, Deustuko 
Unibertsitatea eta Mondragon), I+Gean inbertitzen duten enpresa eragileen lau 
ordezkari (Mondragon Korporazioa, Gestamp, Sener eta Siemens Gamesa), eta 
Tecnalia, IK4, Ikerbasque, Innobasque eta Jakiunderen ordezkariak. 

 
Gainera, honako entitate hauek ere ekarpenak egin dituzte ZTBP 2030 planaren 
oinarrien dokumentua eratzeko: 

• Ikerkuntza zientifikoa eta akademikoa: UPV/EHU, Deustuko Unibertsitatea, 
Mondragon Unibertsitatea, Ikerbasque, Achucarro Center, BC3, BCBL, BCAM, 
BCMaterials, Materials Physics Center, Polymat, Biofisica Bizkaia, DIPC eta 
Euskampus. 

• Ikerkuntza industriala eta garapen teknologikoa:  Basque Research and 
Technology Alliance, Azterlan, Azti, Ceit, Cidetec, Gaiker, Ideko, Ikerlan, Lortek, 
Neiker, Tecnalia, Tekniker, Vicomtech, CIC bioGUNE, CIC nanoGUNE, CIC 
biomaGUNE eta CIC energiGUNE. 

• Osasunaren arloko ikerkuntza:  Osakidetza, Biocruces Bizkaia, Biodonostia, 
Bioaraba eta Bioef. 

• Enpresa-ikerkuntza: Aernnova, Angulas Aguinaga, Arcelormittal, CAF, Cie 
Automotive, Faes Farma, Gestamp, Iberdrola, Ibermatica, Ingeteam, Irizar, ITP, 
Ormazabal- Velatia, Repsol-Petronor, Sener. 
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• Kluster-elkarte dinamizatzaileak: Hegan, Elikadura-klusterra, Acicae, Basque 
Health Cluster, Eraikune, Energia-klusterra, Habic, Euskal Herriko Itsas Foroa, 
Aclima, AFM, Gaia, BCLM, AFV.  

• 50 entitate, honako pilotaje-talde hauetakoak: Fabrikazio aurreratua; Energia; 
Biozientziak-Osasuna; Elikadura; Ekosistemak. Hiri-habitateko pilotaje-taldeak 
ZTBEKren abenduaren 10eko bileraren ondoren bilduko dira; nolanahi ere, 
koordinatzaileen bidez oinarrien dokumentuaren berri eman zaie aldez 
aurretik.  

 
 

   



 
 
 

 

ZTBP Euskadi 2030 – Oinarrizko lerro estrategikoak eta ekonomikoak  48 

2. eranskina. ZTBP Euskadi 2020 planaren aurrekontuaren 
gauzatzea: aurrerapena. Urteen arabera xehatuta  

 

14. taula: ZTBP Euskadi 2020 planaren aurrekontuaren gauzatzea: aurrerapena  
(milioiak, euroak; 2014-2020) 

 

  



 
 
 

 

ZTBP Euskadi 2030 – Oinarrizko lerro estrategikoak eta ekonomikoak  49 

3. eranskina. ZTBP Euskadi 2030: berrikuntzak 
Hona plan berriaren berrikuntza nagusiak: 

1. Xedeak ditu ardatz: “2030. urtean, Euskadi Europako herrialdeetan 
aurreratuenetakoa da berrikuntzan; bizi-maila altua da eta enpleguaren 
kalitatea ona’ 

2. Koordinazio handiagoa sailen beste politika batzuekin Gobernuaren 2030rako 
estrategia globalaren barruan. 

3. 2030 GIHekin lotutako 5 gizarte-erronka zehazten dira, ZTBPren bidez 
gainditzeko. 

4. Zutabe estrategiko berriak (Bikaintasun zientifikoa, Buruzagitza teknologiko 
industriala eta (b)errikuntza irekia), Horizonte Europa programa + 
Talentuarekin bat datozenak; ezinbesteko ardatza eratzen dute. 

5. Helburu operatiboak eta adierazleak hobeto moldatzen dira berrikuntzaren 
arloko nazioarteko erreferentziazko indizeetara (RIS eta EIS). 

6. RIS3 Euskadi estrategiaren bilakaera hiru trantsizio txertatuta: 

Fabrikazio aurreratua  Industria adimenduna. 

Energia  Energia berriagoak. 

Osasuna  Osasun pertsonalizatua. 

Elikadura  Elikadura osasungarria. 

Ekosistemak  Ekoberrikuntza. 

Hiri-habitata  Hiri jasangarriak. 

Kultura eta sorkuntzako industriak  Euskadi sortzailea. 

7. Zerbitzu aurreratuen eta digitalizazioaren eta komunikazioaren arloetako 
enpresak estrategian txertatzen dira, hiru trantsizioen bektorearekin lotuta. 

8. Horizonte Europa programa berriaren misioekin bat datozen zeharkako hiru 
ekimen eragile abiarazten dira. 

9. Oinarrizko zeharkako teknologien mapa zehazten eta hedatzen da. 

10. Eusko Jaurlaritzak I+D+b-ren alde egindako apustu estrategikoa sendotzen da 
(urteko aurrekontua % 6 handiagoa). 
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4. eranskina: Erreferentziazko dokumentazioa 

A4-1. Azterketa, analisi, monitorizazio eta ebaluaziorako dokumentuak 

Europako Batzordea (2019, 2017 eta 2016). Regional Innovation Scoreboard. 

Europako Batzordea (2019, 2018, 2017, 2016 eta 201516). European Innovation 
Scoreboard. 

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila eta Innobasque, 
Berrikuntzaren Euskal Agentzia (2019, 2018, 2017). Euskal parte-hartzea H2020 
programan. 

Innobasque, Berrikuntzaren Euskal Agentzia (2019) Innobasque Prospectiva txostena. 

Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza eta Innobasque, Berrikuntzaren Euskal Agentzia 
(2019, 2018, 2017 eta 2016). ZTBP Euskadi 2020 planaren jarraipenaren txostena. 

Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza eta Innobasque, Berrikuntzaren Euskal Agentzia 
(2019, 2018, 2017 eta 2016). ZTBP Euskadi 2020 planaren Policy Mixaren analisia. 

Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza eta Innobasque, Berrikuntzaren Euskal Agentzia 
(2019) Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareari buruzko txostena. 

Orkestra, Lehiakortasunerako Euskal Institutua (2019, 2017 eta 2015). Euskal 
Autonomia Erkidegoko lehiakortasunari buruzko txostena. 

Morgan, K. irakaslea eta Orkestra, Lehiakortasunerako Euskal Institutua  (2019). 
Apostando a largo plazo: La experiencia de la Especialización Inteligente en el País 
Vasco 2016-2019. 

BIOEF, Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila (2018). EAEko osasun-sistemaren I+G+b arloko 
jarduna: 2017ko memoria. 

Innobasque, Berrikuntzaren Euskal Agentzia (2018 eta 2016). Berrikuntzaren 
Innobasque txostena. 

Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza eta Innobasque, Berrikuntzaren Euskal Agentzia 
(2018). Analisia: I+G+b arloko programen ekarpenak ZTBP Euskadi 2020 planaren 
helburuetarako. 

Kulturaren Euskal Behatokia, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Saila 
(2018). Euskadiko KSIetako sektoreen mugaketa kontzeptuala eta definizioa. 

Orkestra, Lehiakortasunerako Euskal Institutua (2016). Implementing RIS3: The Case of 
the Basque Country. 

                                                      

16 Innovation Union Scoreboard. 
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Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila (2015). EAEko 
kultura eta sorkuntza industriak: gaur egun eta etorkizunean. 

A4-2. Nazioarteko eta EAEko planak eta estrategiak (2021-2030) 

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila (2019). 2019-2022ko unibertsitate-plana. 

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza 
eta Etxebizitza Saila (2019). Bultzatu 2050: Euskadiko Hiri Agenda. 

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza 
eta Etxebizitza Saila (2019). Euskadiko Ekonomia Zirkularraren Estrategia 2030. 

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila (2018). STEAM Euskadi Hezkuntza Estrategia. 

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila (2017). Unibertsitatearen eta enpresaren arteko 
Euskal Estrategia 2022. 

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila (2016). 3E2030: 
Euskadiko Energia Estrategia 2030. 

Nazio Batuen Batzar Orokorra (2015). Mundua eraldatzen: Garapen Jasangarrirako 
2030 Agenda. 

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza 
eta Etxebizitza Saila (2015). Klima Aldaketaren Aurkako EAEko Estrategia 2050. 

A3-3. Erreferentziazko beste dokumentu batzuk 

OCDE eta Eurostat (2018). Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and 
Using Data on Innovation. 4. edizioa. 

OCDE (2015). Manual de Frascati 2015: Guía para la recopilación y presentación de 
información sobre la investigación y el desarrollo experimental. FECYT, Zientziarako eta 
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