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Uharte Arakil airetik ikusita, Sakana eskualdean

1.1 TESTUINGURU
ESPARRUA:
Europa 2020 Estrategia, Europar Batzordeak 2010ean garatutakoa, hazkunde ekonomiko
“adimentsua, iraunkorra eta integratzailea” sustatzeko helburuarekin sortu zen, eta helburu jakin
batzuk ezarri zituen EBrako, bai eta berrikuntza, enplegu, hezkuntza, gizarteratze eta energia
arloetako jarduketa esparrua ere. Eskualdean garatuko den Espezializazio Adimentsua kontzeptua
nabarmendu behar da.
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Biribilgune zirkularra Bidearen Autobian, Zizurretik igarotzean

Espezializazio Adimentsuko Estrategiak (S3, ingelesezko “Smart Specialization Strategies”
izenaren siglak kontuan hartuta) eredu bat dira baliabideak arlo ekonomikoetan pilatzea eskatzen
duen garapen ekonomikorako, eskualde bakoitzak lehiarako abantaila esanguratsuak dituztelako
arlo horietan. Horretarako, etorkizuneko ikuspegi partekatu bat garatzea eta -“aurkikuntza
ekintzailea” deituriko prozesu baten bidez- lehentasun tematiko batzuk identifikatzea eskatzen
du S3k, eskualdearen eta bere eragileen, batez ere enpresen, potentzial ekonomikoa, zientifikoa
eta teknologikoa eta lehiakortasun globala kontuan hartuta. Azkenik, S3k lehentasun horiek xede
dituzten politika adimentsuen erabilera proposatzen du eskualdeko garapenaren potentziala
maximizatzeko, ezagutzan oinarritutako ekonomiarantz doan heinean.

Espezializazio adimentsuak enfasi handiagoa
jarri nahi du, batetik, berrikuntzan eta, bestetik, I+G+Bko
eta eskualdeko garapeneko giza baliabide eta finantza
baliabide urriak globalki lehiakorrak diren arlo gutxi
batzuetan pilatzen”
			

(Europar Batzordea COM 2010-553)

Beraz, Espezializazio Adimentsurako Estrategiak ekonomia
eta lurralde eraldaketako agenda integratuak dira, bost gako
irizpidez arduratzen direnak:
• Politika eta inbertsioak herrialdearen edo eskualdearen
gako lehentasun, erronka eta premietan fokatzen
ahalegintzen dira.
• Herrialde edo eskualde bakoitzaren alde indartsuak,
lehiarako abantailak eta bikaintasunerako potentziala
aprobetxatzen dituzte.
• Berrikuntza teknologikoa, ez-teknologikoa eta soziala
babesten dituzte, eta sektore pribatuaren inbertsioa sustatzen
dute.
• Interes taldeak nahasi eta berrikuntza eta esperimentazioa
sustatzen dituzte.
• Begien bistako gauzetan oinarritzen dira eta berrikuspen
eta ebaluazio sistema sendoak txertatzen dituzte.

Espezializazio Adimentsuko Estrategien azken alderdi bat,
EBren esparruan, Europako gizarte eta ingurumen erronka
handiei (osasuna, elikadura, energia, garraioa, klima aldaketa,
gizarteratzea eta segurtasuna) aurre egiten laguntzea da. Bai
eta garapen ekonomikoaren esparruan sektore publikoaren
egitekoa modernizatzea eta gobernantza globalaren erronka
berriaren gainean lan egitea ere.

Honela definitzen da aurkikuntza ekintzailearen
prozesua: eskualde baten espezializazio arloak
identifikatzen dituena ikuspegi dinamiko baten bidez,
behetik gorako erabakietan oinarrituta eta alderdi
interesatu guztien inplikazioarekin”

				

(Dominique Foray)
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1.2 EGUNERATZE
PROZESUA
Testuinguru horretan, dokumentu honek Nafarroako
Espezializazio Adimentsuko Estrategiaren eguneratzea (Plan
Modernoa) jasotzen du, onartu zenetik (2010eko ekaina) sei
urte igaro direnean, Planeko arlo garrantzitsu bakoitzean
hobetzeko eta egungo errealitatera egokitzeko hainbat
irizpide kontuan hartuta:
Diagnostikoa:
lehengo diagnostikoa eguneratu egin da, 2000-2007 aldiko
datuekin eta, berritasun gisa, Europako beste eskualde
batzuekiko konparazioa sartu da, batez ere espezializazio
alderdietan.
Gobernantza:
proposamen berriak hiru lan esparrutan zatitzen ditu
gobernantza eta partaidetza funtzioak Nafarroako
Espezializazio Adimentsuko Estrategian: partaidetza
plataforma zabala, koordinazio publikoko batzordea eta
zuzendaritza batzordea; Fundazio Modernoaren bulego
teknikoa SODENA eskualdeko garapen ekonomikoko
agentzian txertatzen du.
Lehentasun estrategikoak:
Eguneratzeak aukeratutako lehentasun kopurua mugatzen
du eta profil industrialago baterantz bideratzen du estrategia.
Profil hori eskualdeko BEGd-ren ia % 30era iristen den
manufaktura sektorean eta espezializazio teknologiko
handia nabaritzen zaien arloetan oinarrituta dago.
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1.3 GOBERNANTZA
SISTEMA
Estrategia inplementatzea:
Estrategiak lehen aldiz lotzen ditu Garapen Ekonomikoaren
arloko hainbat plan eta tresna publiko estrategian
markatutako helburuak lortzearekin, laguntza eta pizgarrien
deialdiak lerrokatzea sustatuta; horien artean, klusterrei
laguntzeko 2016ko lehen deialdia dago, lehentasunezko
arlo ekonomikoak enpresen arteko lankidetzaren logikan
oinarrituta garatzeko.
Jarraipen eta monitorizazio eredua:
2010ean markatutako makroegitura eta makrohelburuak
hein batean mantenduz egindako jarraipen eta monitorizazio
ereduak bere garaian hautatutako adierazle asko erabilgarri
dauden iturrietara eta diagnostikoan ikusitako premietara
egokitzen ditu eta, berritasun gisa, ekonomiaren espezializazio
sektorialaren eta bere lurralde hedapenaren etengabeko
jarraipena gehitzen du.
Eguneratze-prozesua 2015eko abenduaren eta 2016ko
urriaren artean egin da. Lanorganoen bilerak (hamabi
guztira) aldi berean egin dira eta talde txikiagoen bilerekin
osatu dira, hain zuzen ere, diagnostikoaren eta estrategiaren
hainbat esparrutan fokatutako espezialista eta parte-hartzaile
boluntarioen bilerekin, honako fase hauen arabera:

Espezializazio adimentsuko estrategiek eskualdeko garapenean eragin ahal izateko
alderdi interesatu guztien inplikazioa eta koordinazioa behar da hura benetan
egikaritzeko. Alderdi horiek guztiek garapen horren diseinuan eta gobernantzan parte
hartzea eragiten du, bai eta lan maila eta esparru desberdinetan ezartzea ere. S3rako
gobernantza eredu arruntena eskualde garapenaren helize laukoitza deiturikoa
da, esparru ekonomiko eta produktiboaren, ezagutza esparruaren (hezkuntza eta
goi mailako ikerketa), herri administrazioaren eta gizarte zibilaren parte-hartzean
oinarritutakoa.

Eredu horrek berekin dakar Gobernuak ez duela jada berak
bakarrik betetzen rol planifikatzaile orojakina, lidergo
parte-hartzaile horren bideratzaile eta sustatzaile rola
hartzen baitu etengabeko hausnarketa prozesu eta bottomup prozesu horretatik garapen ekonomikoko politika
publikoen bidez sortutako proposamenen garapenaren
berme emaile gisa.

Horregatik, Nafarroako Espezializazio Adimentsuko
Estrategia prozesu parte-hartzaile baten ondorioa da.
Prozesu horretan gune berezituak sortu dira garapeneko
gako eragileek estrategiako fase bakoitzean parte har dezaten
eta, azkenean, gizartera eramaten dute lan hori Estrategia
herritar guztiei irekiz kontsulta publiko baten bidez.

7

LABURPEN TXOSTENA
GOBERNANTZA ETA EGUNERATZE PROZESUA

Aurreko urteetako aurrekariak eta ikaskuntza kontuan
hartuta, gobernantza sistema berri bat definitu da hiru lan
esparrutan:

S3-Nafarroa Plataforma Estrategikoa (100 kide)

Eskualde garapenaren helize laukoitza irudikatzen duen
parte-hartze zabal, malgu eta aldakorreko órgano aholku
emailea da, baina erabaki gaitasunik gabekoa. Estrategia
orokorrari buruzko komunikazio eta sorkuntza esparrua da,
ideiak ateratzeko erabiltzen dena..

Koordinazio Publikoko Batzordea (33 kide)

Nafarroako Gobernuko Garapen Ekonomikoko sail arteko
batzordeak eta enpresa publikoek osatutako organoa. Honako
hauek dira bere funtzioak: politika publikoak koordinatzea
eta lerrokatzea, baliabideen esleipena eta aurrekontuen
onespena bermatzea eta estrategiaren jarraipena egitea,
batez ere plan, estrategia eta egintza publikoetara bideratuta.
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Zuzendaritza Batzordea (23 kide):

Nafarroako
Gobernuko
Garapen
Ekonomikoko
Lehendakariordetzak osatzen du lehentasunezko arloetako
enpresekin, unibertsitateekin, zentro teknologikoekin
eta enpresari eta langileen ordezkariekin batera. Horrela,
helize laukoitzak S3ren ordezkaritza bermatzen da
gobernantza organo nagusian. Hori da Nafarroako S3ko
organo betearazlea eta zuzendaritza organoa, eta organo
horretan gauzatzen da “lankidetza publiko-pribatuaren”
kontzeptua bere kideek estrategiaren inplementazioan
duten konpromisoaren bidez.
Azkenik, Koordinazioko Talde Teknikoa, SODENA
Eskualdeko Estrategia Sailean txertatutakoa, estrategiaren
etengabeko jarraipena eta eguneratzea egiteaz eta gobernu
organoei eta gako eragileei (klusterrak, zerbitzu publikoak,
ikerketa eta ezagutza zentroak) S3 inplementatzen eta
monitorizatzen laguntzeaz arduratzen da.

02.
ESKUALDE
LEHIAKORTASUNAREN
DIAGNOSTIKOA

Cemitec zentroaren instalazioak

9

LABURPEN TXOSTENA
ESKUALDE LEHIAKORTASUNAREN DIAGNOSTIKOA

Lurralde baten lehiakortasuna, definizioz, termino absolututan neurtu ezin den
kontzeptua da. Une jakin batean zenbaterainoko lehiakorrak garen eta lehiakortasun
hori nola aldatzen joan den, beste batzuekin alderatuta balioetsi behar da nahitaez.
Horregatik, lehenik eta behin, abiatzeko orduan egiturazko baldintza jakin batzuk
partekatzen dituzten Europako beste eskualde batzuekin alderatuta Nafarroak
duen lehiakortasunaren ikuspegi orokorra aurkezten da. Ondoren, lurraldearen
espezializazio ekonomikoa aztertzen da gaitasun zientifiko-teknologikoen
(patente-produkzioa) eta komertzialen (arlo ekonomikoen araberako esportazioa)1.

Taula 1: Nafarroaren eta bere erreferentziazko eskualdeen egitura-baldintzen karakterizazioa EBren eta
Espainiaren batez bestearekiko.

2.1 NAFARROAKO
EGITURA
BALDINTZAK
Taulak, egitura baldintza hauetarako, Nafarroak eta
erreferentziazko bere 15 eskualdeek aurkezten dituzten
balio konparatzaileak, EBko eskualdeen batez bestekoa eta
Espainiako eskualdeen batez bestekoa jasotzen ditu.

eta batez ere garraio ekipamenduko espezializazioak
nabarmentzen dira eta erauzketa eta kimika arloetako,
ehungintzako eta ekipamendu elektriko eta informatikoko
infraespezializazioa.

Elementu geodemografikoei dagokienez, Nafarroaren
tamaina bere erreferentziazko eskualdeen batez bestekoa
baino txikiagoa eta hiritarragoa da, eta okerrago komunikatuta
dago. Bere giza baliabideen hezkuntza-maila ere (goi-mailako
eta hirugarren mailako bigarren hezkuntzako terminotan
neurtuta) Espainiako batez bestekoaren gainetik dago, baina
bere erreferentziazko eskualdekoen batez bestekotik eta
Europako batez bestekotik dezentez beherago.

Alderdi garrantzitsu bat enpresaren tamaina da
(manufaktura-industriarena
soilik).
Erreferentziazko
eskualdeetan Europako batez bestekoa baino dezentez
handiagoa da eta Nafarroan erreferentziazko eskualdekoen
batez bestekotik hurbil eta Espainiako batez bestekoaren oso
gainetik dago. Irekiera komertzialari dagokionez, Nafarroako
esportazioen ehunekoa Europako batez bestekoa baino
zertxobait handiagoa da, Espainiako batez bestekoaren
bikoitza, baina erreferentziazko eskualdeen batez bestekoa
baino txikiagoa.

Espezializazio teknologikoari dagokionez, erreferentziazko
eskualdeek Europako batez bestekoaren antzeko profila dute.
Nafarroak ingeniaritza elektrikoko patentetan duen ehuneko
txikia nabarmentzen da, eta batez ere tresnetan. Ingeniaritza
mekanikoko patentetan eta beste arlo batzuetan duen
ehuneko handiak konpentsatzen du.
Ekonomiaren egitura sozialari dagokionez, espezializazio
sektoriala nabaritzen da indutrian. Gainerako sektoreek
antzeko pisua dute, sektore publikoak eta lehen sektoreak
izan ezik, horiek Europako batez bestekoa baino pisu txikiagoa
baitute. Horren barruan, elikadura arloko, makineriako

Aldagai instituzionalei dagokienez, Nafarroa, Espainiako
gainerako eskualdeekin batera, deszentralizazio maila
altuagatik nabarmentzen da. Kapital sozial eta instituzionalari
dagokionez ere, Europako batez bestekoa baino maila
altuagoak ditu (kalitate instituzionalaren arloan bere
erreferentziazko eskualdeak baino maila baxuagoa duten
arren. Jarrera ekintzaileak eta berritzaileak neurtzen dituzten
aldagaien mailak Europako, Espainiako eta erreferentziazko
eskualdeetako balioetatik hurbil daude.

1 Atal honek diagnostiko osoaren laburpen bat jasotzen du, 2016ko apirilean onartutakoa eta
hemen deskarga daitekeena www.sodena.com

2

Adierazle horietan oinarrituta, posizioak azterten dira Europako 192 eskualde eta erreferentziazko 15 eskualderen aurrean:
Tirol, Trento, Kärnten, Limousin, Northern Netherlands, Bremen, Vorarlberg, Western Netherlands, Valonia, Bratislava, Emilia
Romagna, France Comté, Euskal Autonomia Erkidegoa, Aragoi, Northern Ireland. Erreferentziazko eskualde horiek aukeratzeko,
estrategia bat eraikitzeko antzeko egitura-baldintzak partekatzen dituzten eskualdeak hautatzen dituen azterketa batetik abiatu da.
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Iturriak: Eurostat, DG.Regio, ESPON, OECD REGPAT, Assambly or European Regions (2009), Charron et al (2012)
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2.2 NAFARROAKO
ESKUALDE KONPARATIBA
Azken emaitzak
Nafarroa posizio onetik (38.) abiatu zen Europan per capita
BPGri dagokionez (30.614 2008an), eta erreferentziazko
eskualdeekiko posizioari dagokionez, baina okerrera egin
du, 48. posizioaraino jaitsiz (30.900 2015ean).

eskualdeekin alderatutakoan gertatzen da. EBean, bestalde,
20 eskualdeen goiko mailan dago, hain zuzen ere, 11,9rekin
2014an.

Per cápita errenta erabilgarrian, Nafarroa egoera onean
abiatu zen (18.570 2008an) eta behera egin zuen krisiarekin
(17.800 2014an).

Bizitzarekiko gogobetetasun tasari dagokionez, Nafarroa
egoera okerragotik abiatu zen (7,3) Europarekin alderatuta
eta egoerak okerrera egin duela ikusi da. Orain, Europako
eskualdeen erdiko mailan dago, 7an 2014an.

Pobreziaren arrisku tasaren kasuan, 5,8tik abiatu zen
2008an, eta okerragotze handiena erreferentziazko

Iraupen luzeko langabezia. Urte hauetan biderkatu egin da,
2008ko 0,9tik (bizt. akt. %) 2014ko % 7,6ra.

Tarteko jarduna
Langile bakoitzeko itxurazko produktibitatea (61,7 m€
langileko 2008an) hobetu egin da Nafarroan (70,1 2014an),
eta pixka bat erreferentziazko eskualdeekiko.
Esportazioen rankinga (10.450 M € 2008an) egonkor
mantendu da (11.314 2014an) Europarekin alderatuta, baina
pixkanaka-pixkanaka jaisten joan da erreferentziazko
eskualdeekiko.
Patenteen inguruko egoera (435 2008an) egonkor mantendu
da (438 2014an), rankingaren goiko mailan Europan eta
tarteko posizioetan erreferentziazko eskualdeekiko. 15
urtetik gorakoen langabezia tasa 2008ko % 6,8 tik (EB28 %

7)2014ko % 15,7ra (EB28 % 10,2). Gazteen langabezia tasa (%
18,8 2008an) % 45,2ra igo da 2014an Nafarroan.
Berrikuntza
teknologikoak
(produktuarenak
edo
prozesuarenak) sartzen dituzten enpresei dagokienez,
Nafarroa Europako eskualdeen batez bestekoaren gainetik
eta erreferentziazko eskualdeen batez bestekotik hurbil dago,
baina Berrikuntza ez-teknologikoetan (antolaketakoak edo
marketinekoak) azpitik dago eta produktu edo prozesuko
berrikuntza mailei legozkiekeenen azpitik.

3 Grafiko erradialak. Atal honek grafiko
erradialak erabiltzen ditu alderatzeko:
grafikoaren
ardatzetako
bakoitzean
kokatzen
dira,
posizio
hoberenetik
okerrenera ordenatuak, Nafarroarekin
alderatzen
diren
eskualde
guztiak.
Horrenbestez, pentagonoaren kanpoaldeko
marrak alderatutako eskualde hoberenaren
emaitza adierazten du; barrukoak, berriz,
okerrenarena. Marra kanpoko ertzetik
zenbat eta hurbilago egon, hobeto
posizionatua dago Nafarroa alderatzen
den eskualdeekiko, grafikoko zerrenda
bakoitzarekin eskualdeen % 20 irudikatuz.
Grafikoen
iturria
Orkestrarena
da,
Eurostaten eta European Social Survey
inkestan oinarrituta.
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Determinatzaileak: Enpresa ingurunea

Lehiakortasun determinatzaileak:
Enpresa portaera eta espezializazioa
EEnpresen I+G gastua murriztu egin da (BPGren % 1,32
2008an eta % 1,17 2014an), Nafarroak oso posizio ona
duen arren, eskualdeko inbertsio osoaren gainean 2/3eko
proportzioari eutsiz. Enpresetako I+G sailetako langile
kopurua (% 1,04 2008an) oso gutxi murriztu da (% 0,94
2014an).
Patentetan adierazle onak izan arren, atzerriko lankidetza
duten patenteei buruzko eta baterako asmakuntzari buruzko
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(zerbait hobea) adierazle eskasa nabarmentzen da. Horrek
sistema berritzailearen nolabaiteko endogamia maila
adierazten du.
Nafarroak gehitu egin du enplegua goi-mailako eta erdi eta
goi-mailako teknologiako manufakturetan (% 8,6 2008an
eta % 9,4 2014an), baina ahultasun handia nabaritzen da
ezagutzako zerbitzu intentsiboetan (% 27,2 2008an eta %
34,1 2014an) Europako beste eskualde batzuekin alderatuta.

Europarekin alderatuta Nafarroa gaizkien kokatzen duten
adierazleak goi mailako bigarren hezkuntza edo hirugarren
mailako hezkuntza duten 25-64 urte arteko herritarrenak
eta lanbide heziketako ikasleenak dira, biak dezente hobetu
badira ere: % 58,6 2008an eta % 65,3 2014an; eta lanbide
heziketako ikasleei dagokienez, 15-19 urte bitarteko ikasleen
artean, 2008ko % 27,2tik 2014ko % 31,2ra.
Nafarroaren posizio erlatiboak nabarmen egin du
behera etengabeko prestakuntzan parte hartzen duen
populazioari dagokionez. Posizio eskasean dago lanaldi
partzialeko enpleguari dagokionez, (% 13 2008an eta % 17
2014an), banda zabaleko sarbidearen bidezko eskaeraren

sofistikazioa neurtzen duten adierazleei dagokienez (% 44
2008an eta % 76 2014an) eta Internet bidezko merkataritza
neurtzen duten adierazleei dagokienez (% 22 2008an eta %
40 2014an).
I+Gko inputen adierazleei dagokienez (% 1,91 2008an eta
% 1,73 2014an), Nafarroak nahiko posizio onean jarraitzen
du pertsonalari buruzko erreferentziazko eskualdeei
dagokienez, baina okerrera egiten du guztizko I+G
gastuari dagokionez. Nafarroak posizio ona du erakunde
publikoetako I+Gko langile kopuruari dagokionez, aurreneko
20 eskualdeen artean.
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2.3 NAFARROAKO EKONOMIAREN
ESPEZIALIZAZIO SEKTORIALA
Arlo teknologikoen araberako espezializazioa PCT
patenteetan
Patenteen nazioarteko sailkapena (IPC, International Patent
Clasification) teknologien antolamenduaren arabera egiten
da. Hauek dira bost arlo teknologiko nagusiak: ingeniaritza
elektrikoa, tresnak, kimika, ingeniaritza mekanikoa eta
beste sektore batzuk.
Taula 2 Nafarroaren espezializazioa,
eremu eta azpieremu teknologikoen PCT
patenteetan

Nafarroak espezializazio teknologiko aipagarria du beste
sektore batzuetan eta, neurri txikiagoan, ingeniaritza
mekanikoan eta kimikan. Eta azpiespezializazio handia du
Ingeniaritza elektrikoan (hor sartuko lirateke ia IKT guztiak).

Azpieremu teknologikoen xehetasuna aztertuta, beste sektore
batzuetako espezializazio handiaren oinarria “Kontsumoko
beste produktu batzuk, altzariak eta jokoak” arloan dauden
indarrak dira.
Ingeniaritza mekanikoan espezializazio indizea txikiagoa
den arren, Nafarroak dezente azpieremutan ditu indize
altuak: Beste makina berezi batzuk, Prozesu termikoak eta
aparailuak, Motorrak, ponpak eta turbinak eta Makinaerreminta. Eta Kimikaren eremu osoari dagokionez, Nafarroa
gutxi espezializatuta dagoela adierazten bada ere, azpieremu

batzuen eta besteen arteko egoera desberdin baten ondorioa
da. Zentzu horretan, aipagarriak dira honako arlo hauetan
dituen indarrak: Bioteknologia, Farmazia-produktuak,
Elikagaien kimika, etea Mikroegituren teknologia eta
nanoteknologia.
Ingeniaritza elektrikoaren arloan daude ahultasun
handienak, Nafarroak azpiespezializazio handiena duen 10
eremuetatik 7 Ingeniaritza elektrikokoak izateak adierazten
duen bezala. Telekomunikazioak datoz ondoren.

Sektore ekonomikoen merkataritza espezializazioa
2008-2014 aldian sektoreek izan duten eboluzioa aztertzeko,
hiru elementu hartzen dira kontuan: sektore bakoitzaren
garrantzia (Nafarroako esportazioetan duen pisua), bere
lehia posizioa (munduko esportazioetan duen kuota) eta
dinamismoa (esportazioen kuotan izandako gehikuntza).

Irudikapen grafikoari dagokionez, arlo ekonomiko bat are eta
garrantzitsuago izango da burbuila handiago den heinean,
lehiakorrago izango da grafikoan gorago kokatzen den
heinean eta dinamikoago izango da grafikoan eskuinerago
dagoen heinean.

Nafarroako kluster esportatzaileen mapa
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Iturriak: Orkestra (Regpat OECD basea)

Iturriak: Orkestra (NU, Base comtrade y DG Tributaria)
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Hat Trick-tzat hartzen dira Nafarroan, aldi berean,
garrantzitsuak, lehiakorrak (munduko kuota ona) eta
dinamikoak (eboluzio positiboa 2008-2014 kuotan) diren
sektoreak: Automozioa, Elikagaien prozesamendua eta
manufaktura eta Ekoizpeneko teknologia eta makina
astunen teknologia.
Argiztapena eta ekipamendu elektrikoa sektorea motor
mehatxatutzat jotzen da, Nafarroan esportazio asko izan

arren (ez horrenbeste mundu osoan), azken urte hauetan
kuota galdu duelako. Era berean, balio mehatxatutzat jotzen
da Paper eta paketegintza sektorea, hazkundean nolabaiteko
geldialdia izan duelako. Garatzen ari diren izarren artean
(dinamismoagatik nabarmentzen dira), hazkunde handiena
izan duen sektorea Basogintza da (klusterraren Europako
enpleguaren % 2,5 baino gehiagorekin), eta ondoren
Ganadua prozesatzea.

03.
NAFARROAKO
EKONOMIAREN
AMIA ANALISIA

Iturriak: Orkestra (NB, comtrade basea eta Zergen ZN)
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Alaitz mendiak, Erdialdea
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INDARRAK

AHULTASUNAK

1./ Industria jarduera tasa handia eta sektore
industrial lehiakorrak eta dinamikoak: automozioa,
nekazaritzako elikagaiak, makineria eta ekipamendua,
energia berriztagarriak eta teknologia biosanitarioak.

1./ Lankidetza eta klusterizazio kulturaren falta, tokikoa
nahiz kanporanzkoa.

2./ Kanpoko ikasleak erakartzen dituzten hiru
unibertsitate izateari esker, maila altuko profil
unibertsitarioa duten herritarrak.
3./ Berrikuntza teknologikoak sartzen dituzten eta
produktu berriak saltzen dituzten enpresa kopuru
handia.
4./ Eskualdearen profil esportatzailea. Esportazioen
hazkunde moderatua 2008-2014 aldian.
5./ Ekintzailetzaren kalitatea: epe ertainera bizirik
irauten duten enpresen ehuneko altua.
6./ Eskualdeko administrazioaren hurbiltasuna eta
irisgarritasuna, arau eskumen garrantzitsuekin eta
zerga erregimen propio eta berezituarekin.
7./ Maila teknologiko
esportazio handia.

ertain-altuko

8./
Gaitasun
zientifiko-teknologiko
(azpiegiturak eta pertsonala).

produktuen
handiak

2./ Kalitate txikiko banda zabaleko azpiegiturak eta
enpresa energia; industria lur gutxi Nafarroako hainbat
eremutan, Iruñerria barne (asko beste batzuetan).
3./ Enpresa ehun atomizatua, tamaina oso txikiko
enpresekin eta autonomoekin (manufakturako
enpresetan izan ezik).

MEHATXUAK

1./ Enpresa, zentro teknologiko eta unibertsitateen
arteko lankidetzaren hobekuntza, lehendik dagoen
jabetza intelektualaren ustiapen komertziala eta
industriala handitzeko bide gisa.
2./ Sektore publikoaren koordinazioa
estrategiko erkide baten inguruan.

ikuspegi

4./ Langabezia maila altuak, batez ere iraupen luzekoak
eta prestakuntza txikikoak.

3./ Bioekonomiaren eta ekonomia zirkularraren
sustapena,
nekazaritzako
elikagaien
arloko,
eraginkortasun energetikoaren arloko eta hondakin
eta baliabideen kudeaketaren arloko ezagutza
aprobetxatuz.

5./ Pixkanakako okerragotzea bizi kalitatearen eta
pobreziaren eta oparotasunaren arrisku tasaren
adierazleetan, baina hobekuntzarekin azken bi
urteetan.

4./ Ikerketa klinikoa eta biomedikoa indartzea eta
garatzea, ingeniaritza biomedikoaren arloko gaitasun
industriala aprobetxatuz, osasunaren eta zahartze
aktiboaren arloetako premietan enfasi berezia jarriz.

6./ Erabaki zentroa Nafarroan duten enpresa gutxiegi.

5./ Bultzada Lanbide Heziketa dualari, sektore
estrategikoei zuzenduta.

7./ Jarduera txikia berrikuntza ez-teknologikoan
(marketineko edo antolaketako berrikuntzan).
8./ Pixkanakako beherakada I+G+B inbertsioan
eta patentetan; merkatura gutxi begiratzen duen
berrikuntza sistema eta agenteen arteko lankidetza
maila ahulekin Nafarroaren posizio berritzailerako.

9./ 20 herrialde baino gehiagoko 125 multinazionaletik
gora daude Nafarroan, berrikuntzak aldatu eta sartzeko
katalizatzaile gisa jokatzen dutenak.

9./ Lanbide hezkuntza duen giza kapital txikia (Erdi eta
Goi Mailako LH) eta etengabeko prestakuntzan parte
hartzen duten herritarren ebaluazio negatiboa.

10./ Enplegatuko produktibitatearen hazkundea azken
urte hauetan (antzeko eskualdeen aurrean).

10./ 4.0 Industriaren erronkarako gutxi garatutako
IKT sektorea eta profil teknologiko altuko enpresak eta
profesionalak erakartzeko arazoak.
11./ Dinamismo ekintzaile txikia (GEM txosteneko
guztizko ekintzailetza tasaren – TEA – arabera).
12./ Gobernuaren zorpetze maila altua eta politika
publikoetan jarduketa marjina murrizten duten arau
mugak.
13./ Lurralde barruan, eremuen arteko demografia eta
lan desberdintasunak areagotu egin dira krisian zehar.
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AUKERAK

6./ Eskualdeak kanpoaldean duen irudiaren
hobekuntza, indarrak balioetsiz eta turismoa eta
inbertsioak erakarriz.
7./
Enpresa
traktore-esportatzaileen
gaitasunetan atxikita gelditzeko arriskua.

enpresa

1./ Enpresen deslokalizazioa garapen bidean dauden
eta lanaren kostu txikia duten herrialdeetarantz.
2./ Industriako plantillak zahartzea, gazte gutxi
lanean hastea eta talentuak ihes egitea.
3./ Autokonplazentzia arriskua.
4./ Oso lehiakorrak eta berritzaileak ez diren sektore
tradizionaletan eta eskalakoetan oinarritutako
produktibitate pasiboaren eboluzio eredua.
5./ Zerga lehiakortasuna galtzea Europako beste
eskualde eta herrialde batzuen aurrean.
6./ Etorkizunerako arriskua eskualde onenek baino
eskola uzte handiagoagatik.
7./ Proiektu bateratu bat ez izatea.
8./ Enpresarien zereginaren eta haien ekarpen
sozialaren aitortzan hobetzeko premia.
9./ Nazioarteko erabaki zentroekiko urruntasuna
eta konexio txarrak (esportatzeko eta inbertsioak
erakartzeko arazoak)

8./ Salgaien nazioarteko tren korridorearen bultzada.
9./ Uraren kudeaketa eta hegoalderanzko banaketa,
industria eta nekazaritza produktibitatea hobetzeko,
eta hiri hornidura bermatzeko.
10./ Elkarrizketa sozialaren arloan aurreratutakotik
abiatuta, XXI. mendeko enpresa kultura berri bat
bultzatzen eta sendotzen jarraitzea -agente ekonomiko
eta sozialen ahalik eta inplikazio handienarekin-.
11./ I+G+Bren urte anitzeko finantzaketaren aldeko
apustu egonkorra epe ertain/luzera.
12./ Digitalizazioaren eta 4.0 paradigmaren bultzada
ekonomian.
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4.1 2030EKO
NAFARROAREN IKUSPENA
Gizarte eta lurralde ikuspegitik kohesionatutako, irekitako eta interkonektatutako eta
ekonomia moderno eta lehiakor batean inplikatutako pertsona sortzaile eta ekintzailez
osatutako Nafarroaren aldeko apustua egin dugu, bere industriaren indarragatik,
ingurumenarekin, osasunarekin eta bizi kalitatearekin duen konpromisoagatik
eta, garapen iraunkorraren erreferente izateko, gardentasunezko eta konfiantzazko
inguruneagatik nabarmentzen den Nafarroaren aldeko apustua.

Etorkizuneko ikuspena Nafarroako 5 garapen ardatz hauetan dago jasota:

04.
IKUSPEN
ESTRATEGIKOA,
HELBURUAK ETA
PRINTZIPIOAK

Zereal lurra, Lizarrako Merindadea

• Nafarroa kohesionatua gizarte eta lurralde ikuspegitik, estrategiaren azken xede gisa.
• Nafarroa osasuntsua, produktu eta zerbitzu osasuntsuekin, pertsonak zainduz.
• Nafarroa jasangarria, arduratsua ingurumen ikuspegitik eta eraginkorra baliabideen erabileran.
• Nafarroa industriala, gure produktibitatea 4.0 teknologiekin handituz.
• Nafarroa lehiakorra, gure enpresen posizio globala hobetuz.

Ardatz
horiek
eskualdearen
garapenerako irizpide edo ardatz
gisa balio dute etorkizunari begira
eta enpresa sektore eta politika
publiko desberdinetan aplika
daitezke, berrikuntza bideratua,
aukeren
dibertsifikazio
edo
hibridazio ekintzak, produktuei
eta zerbitzuei balioa emateko
ildo
berriak,
sentsibilizazio
jarduerak edo klusterrak eta abar
bultzatzeko.
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4.2 HELBURU
OROKORRAK

4.3 PRINTZIPIOAK

Nafarroako espezializazio adimentsuko estrategiak xede hauek ditu emaitzei
dagokienez, garapen ekonomiko jasangarriaren ildoen arabera eta “emaitzen
ildo hirukoitza” deiturikoaren arabera: ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa.
Eredu hori jasota dago hazkunde adimentsu, inklusibo eta jasangarri baten
aldeko Europa 2020 Estrategiaren barruan, eta Nazio Batuen Erakundeak
garapen jasangarri unibertsalerako prestatutako 2030 Agendan.

• Bizi kalitate hobea, Nafarroako indar nagusiak diren kohesio sozialeko sistema
baten bidez, kalitate goreneko osasun laguntzaren bidez eta osasun sistema
bikainaren bidez.

Analisi fasean identifikatu eta aurreko AMIAn adierazitako ahultasunek,
mehatxuek, indarrek eta aukerek, S3 Nafarroak oinarritzat dituen printzipio
gidariak definitzen dituzte.
1./ Pertsonen eta kohesio sozialaren alde apustu
egitea, garapenaren printzipio eta azken xede gisa.

8./ Talentua aurkitu, txertatu eta indartzea.

2./ Errespetuzko gizarte bat sortzea, malgua eta

enpresa eredua eraikitzea, laneko giro onari eutsiz.

irekia, konektatuta egotea eta etengabe kanporantz
begiratzea.

3./ Egungo indarretatik abiatuta, etorkizuneko
ekoizpen gaitasunak hartzen joatea.
4./ Lankidetza erraztea eta onenekin lankidetzan
aritzea.

• Oparotasun handiagoa, enpresa eta industria ehunaren garapenean oinarrituta,
pertsonen talentua integratuz eta indartuz eta berrikuntza eta ekintzailetza sustatuz,
nafarroak lehiakortasun handia izaten jarrai dezan.

5./ Ekintzaileak eta saiatuak izatea.

• Jasangarritasun handiagoa, Nafarroako ingurune naturala errespetatuz eta
balioetsiz, baliabide naturalak babestuz eta haien erabilera eraginkorra sustatuz,
ingurumen kalitateari eusteko eta hobetzeko helburuarekin.

6./ Enpresarien ekarpen soziala balioestea,
aberastasuna eta enplegua sortzea xede duten
jardueretan arriskuak hartzen dituztelako.

9./ Konfiantzan eta negoziazioan oinarritutako

10./ Teknologikoki gizarte aurreratua izatea,
etorkizunera begira ezagutza, ikerketa eta
berrikuntza sustatzen dituena.
11./ Foru Komunitate kaudimenduna izatea, kontu
publiko sendo eta jasangarriak dituena.

12./ Gure ingurumena
arduratsuan kudeatzea.
13./

modu

Epe luzera, Nafarroaren
sozioekonomikoa bilatzea.

orekatu

eta

hobekuntza

7./ Gure indarrak saltzen eta komunikatzen jakitea,

AD

diseinua eta sormena eskainiz.
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Lehentasun tematikoen kontuak S3en nukleo metodologikora eramaten du: etorkizuneko
erronkei aurre egiteko eskualdeko ekonomiari gehien tira diezaioketen garapen arloetan
baliabideak pilatzearen aldeko apustua. Eskualdeko diagnostikoak espezializazio hori
aztertu du, gaitasunak eta hobekuntza arloak alderatuta azalduz eta lehentasunen
hautaketa bideratu duten hainbat behaketa eginez, bai ekonomia eta enpresa esparruan
eta bai lehiakortasun faktoreen esparruan.

5.1 ARLO
EKONOMIKOAK

05.
LEHENTASUN
TEMATIKOAK

Ikerketa biomedikoa

Ikuspen estrategikoaren bost ardatzetan oinarrituta:
Nafarroa kohesionatua, osasuntsua, jasangarria,
industriala eta lehiakorra, lehentasunezko sei
arlo ekonomiko proposatzen dira: Espezializazio
arlo horien garapenaren bidez eta horien arteko

sinergien bilaketaren bidez, inplementazio
fasean dibertsifikazio eta ekintzailetza aukera
berriak sortzea da kontua, egungo indarren eta
etorkizuneko nitxoen artean “zubiak” sortuz.
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AUTOMOZIOA ETA MEKATRONIKA

ELIKAKATEA

LEHENTASUNAREN GAKOAK:
Nafarroak enpresa asko ditu automozioaren esparruan
(BEGd-ren % 5,9). 2008-2014 aldian % 27ko hazkundea
izan zuen, eta enplegatuko produktibitatearen % 31,56ko
hazkundea (% 3ko enplegu galera izan zen, aldi horretan
eskualdean izandako batez bestekoa baino askoz txikiagoa).
Gainera, eskualdeko sektore esportatzaile handiena da
(esportazio guztien % 45). Azken sei urte hauetan, % 38 hazi
dira kanpora egindako salmentak. Hazkunde eta berrikuntza
esparru gisa, osaien fabrikatzaileen garapena eta bere baliokatean izandako aurrerapena nabarmentzen dira; bai eta
mugikortasun jasangarria, ibilgailu elektrikoa eta ibilgailu
autonomoa etorkizuneko joera gisa sustatzea ere.

LEHENTASUNAREN GAKOAK:
Nafarroako lurraldean balio kate ia osoa estaltzen
duen elikadura sistema dago, lehen sektoretik hasi eta
nekazaritzako elikagaien industriaraino. Azken urte
hauetan hazten joan diren Nafarroako BEGd-ri egiten
dion ekarpenaren hazkundeari buruzko (+ % 11,2),
produktibitatearei buruzko (+ % 16,6) eta esportazioei
buruzko (+ % 78,9) datuak erantsi dira, eta enplegu galera
eskualdeko batez bestekoa baino txikiagoa izan dela
adierazten dute. Hainbat fasetako garapenerako zentro
teknologiko espezifikoak ditu, esaterako, Agrobioteknologia
Institutua (IdAB, CSICekoa), Elikadura Teknologien
Zentro Nazionala (CNTA) eta Elikadura Teknologia eta
Azpiegituren Institutua (INTIA). Une honetan bigarren
arlo handiena da, automozioaren ondoren, ustiapeneko
diru sarreretan, eta hirugarrena esportazioetan. Nafarroak
enpresa handi garrantzitsuak ditu, esaterako, Viscofan,
mundu osoan presentzia duen eta hiru kontinentetan
ekoizpen lantegiak dituen multinazionala, AN Taldea,
nekazaritza kooperetibetatik hasi eta eraldaketarainoko
balio katea hartzen duena, eta beste enpresa esportatzaile
handi batzuk, besteak beste, Ultracongelados Virto edo
Congelados de Navarra, Berlys, Florette, General Mills,
Urzante, IAN, Iberfruta Muerza, UVESA, etab

Bestalde, eskualdeak fabrikazio aurreratuko gaitasun
bereziak ditu mekatronika izenpean biltzen diren makineria,
elektronika eta produkzio sistemen enpresen inguruan
(makineria eta ekipamendua + elektronika eta hardwarea;
BEGd-ren % 6,9%). Arlo horrek hartzen ditu soluzio
mekaniko eta elektrikoak (etxetresna elektrikoak eta vending
soluzioak, adibidez) biltzen dituzten aparailu eta makineria
jakin batzuen fabrikatzaileak eta, gainerako manufaktura
sektoreentzat fabrikazio sistemak eta makineria eskaintzen
dituztenak, haren lehiakortasunerako gakoak direnak.
Esparru horrek du espezializazio teknologiko handiena,
azken urte hauetako patente guztien ia % 39rekin eta
Nafarroako esportazioen % 24,4rekin.
Gainera, automozioa eta ekoizpeneko teknologiak eta
makina astunen teknologiak dira kluster esportatzaileen
analisian Hat Trick-tzat hartzen diren bi arloak (nekazaritzako
elikagaiekin batera), haien garrantzia, lehiakortasuna eta
munduko merkataritzaren barruan duten dinamismoa
kontuan hartuta; eta espezializazio teknologiko eta
esportatzaile handiko esparruak dira. Arlo horretan enpresa
hauek nabarmentzen dira: Volkswagen Navarra, Fagor
Ederlan, Delphi Packard, SKF, MTorres, BSH, Azkoyen,
Jofemar, GM Vending, etab.
ARLOAREN HELBURUAK:
Manufaktura industrien eraldaketa eta espezializazioa,
produktu propioaren garapenerako I+G+Bko inbertsio
handiago baten bidez, eta “etorkizuneko fabrikari” buruz
Europak dituen helburuak lortzeko 4.0 eta fabrikazio
aurreratuko teknologien aplikazioaren bidez: eraginkorragoa,
optimizatua, adimentsua eta automatizatua.
2030 IKUSPENA:
Nafarroa bere jarduera industrialagatik nabarmentzen
da. Automozioaren eta Mekatronikaren esparruan 4.0
teknologiak txertatzeari esker, bere lehiakortasun globala
hobetzen du, eskualdeko aberastasunari egiten dion
ekarpena handitzen du eta trebakuntza handiko lanpostuak
sortzen ditu.
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ARLOAREN HELBURUAK:
Enpresa eskala irabaztea, esportazioak gehitzea, balio
katearen barruan barne laguntzak indartzea, eraldaketa eta
esportazio prozesuetan Nafarroako produktu gehiago sar
daitezen eta I+G+Bren bidez (produktuan eta prozesuan)
eta fabrikazio teknologia aurreratuen ezarpenaren bidez
balio erantsia handitzea.
2030 IKUSPENA:
Nafarroako nekazaritzako elikagaien sektorea oso
lehiakorra eta espezializatua da kalitatezko produktu
osasuntsu, natural, atsegingarri eta/edo komenigarriei
esker, eta nazioarteko merkatuetan lehiatzen du, egungoa
baino ehuneko handiagoa du Nafarroako BPGean eta
enpleguan eta nekazaritza, abeltzaintza eta lurralde
politikak lurraldeko espezializazio politika industrialarekin
uztartzen ditu.

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK
ETA BALIABIDEAK
LEHENTASUNAREN GAKOAK:
Nafarroa erreferentea da Europan jardunbide egokien
arloan, bai energia berriztagarrien produkzioan, horiek
garatzeko apustu historiko eta teknologikoa eginda, nahiz
baliabideen kontserbazioan eta ustiapenean eta ingurumen
kudeaketan; eta klima aldaketaren kontrako borroka bere
konpromiso nagusietako bat bihurtu du.
Foru Komunitateak hainbat urte lehenago lortu ditu
Europako 2020ko helburuak. Foru Komunitatean
kontsumitzen dena baino energia elektriko gehiago sortzen
du. Nafarroak kontsumo elektrikoaren % 80tik gorako
produkzioa du energia berriztagarritan. Gainera, 2008-2013
aldian hirugarren arlo ekonomiko gisa finkatu da patente
kopurua kontuan hartuta: patente guztien % 6,4. Energia
Berriztagarrien Zentro Nazionalaren (CENER) babesa du.
Enpresa gaitasunei dagokienez, hainbat enpresa handi
nabarmentzen dira, hala nola, Gamesa, Acciona, Ingeteam
edo Gas Navarra, eta industria hornitzaileen sarea,
batez ere eolikoetan, hazkunde potentzial handiarekin.
Eraginkortasun energetikoan eta baliabide naturalen
kudeaketan izandako esperientzia zabalak aplikazio
berriak ahalbidetzen dizkiete eraikuntza jasangarriaren
edo ekonomia zirkularraren esparruei, batez ere sektore
industrialean aplikatuta.
ARLOAREN HELBURUAK:
Energia kontsumo fosila (erregaiak) eta lehengaiena
murriztea energia berriztagarrien produkzioa handituta,
eraginkortasun energetikoa hobetuta eta baliabide
naturalen eta hondakinen kudeaketan oinarritutako sektore
emergenteak finkatuta.
2030 IKUSPENA:
2050ean energia fosilen kontsumorik gabeko eskualde
izateko bidean da Nafarroa. Nazioarteko liderra da
energia berriztagarrien sektorean eta eraginkortasun
energetikoaren aldeko eta baliabide naturalen kudeaketaren
eta balorizazioaren aldeko apustua egin du lurraldearen
ardatz eraldatzaile gisa.

OSASUNA
LEHENTASUNAREN GAKOAK:
Nafarroak ospe bikaina du Espainian bere osasun
zerbitzuengatik. Sektore pribatu erakargarria du Foru
Komunitatetik
kanpoko
pazienteentzat
(Nafarroako
Klinika Unibertsitarioa); gainera, aukera esparru aipagarria
dago mendekotasun eta zahartze aktiboaren arretarako
zerbitzuetan, AMIA diagnostikoan etorkizuneko aukera eta
erronka gisa jasota dagoena; halaxe dago osasun sistemaren
eraginkortasunaren hobekuntzan ere, bere jasangarritasuna
bermatzeko Nafarroako eboluzio demografikoari erreparatuta.
Gainera, populazio datuen integrazio eta erabilgarritasun
mailari esker, ekosistema aproposa da enplegua sortzen duten
zerbitzu komunitarioen eta osasun sistemaren jasangarritasun
proiektuen garapenerako eta produktu eta zerbitzu berrien
prototipoak egiteko eta horiek merkaturatzeko.
Osasun sektore horrek eta etorkizuneko joerek elikatuta,
sektore biofarmazeutikoak garrantzi zientifiko-teknologiko
handia du Nafarroan, espezializazio indize handiarekin, hain
zuzen ere, 265ekoa eta 227koa (Europako batez bestekoa
izango litzatekeen 100ekoaren gainean) bioteknologian eta
farmazia produktuetan, hurrenez hurren, eta patente guztien
% 8,3 eta % 9,7ko banaketarekin (bigarren sektorea patente
kopuruan), hurrenez hurren, 2008tik 2014rako aldian.
2008 eta 2014 arteko eboluzioa ona izan da. Sendagai
generikoen salmentaren arabera Espainiako farmazia enpresa
handiena denaren (CINFA) trakzioa eta haren inguruan
sortutako ekosistema (3P Biopharmaceuticals, Idifarma, etab.)
aprobetxatuz, oinarri teknologikoko enpresa berriak sortu
direla azpimarratu behar da.
Zentzu berean, ekipamendu medikoa eta osasun teknologia
fabrikatzen dituzten dozena bat enpresa ditu Nafarroak.
Sektoreak esportazio hazkorra eta potentziala du, 2014an 10
milioi euro besterik izan ez ziren arren. 2008 eta 2014 arteko
aldian, patenteen % 3,7 sortu zuen. Espezializazio indize baxua
izan zuen (63,2), baina % 19ko hazkundea aldian.
ARLOAREN HELBURUAK:
Osasun arloko ekosistema berritzailearen eraginkortasuna
indartzea, dagoen ezagutza merkatura hobeto iristeko,
sektoreko inportazioak gehitzeko eta osasun sistema
hobetzeko produktu eta zerbitzu berrien prototipoak egiteko
aukerak sortzeko.
2030 IKUSPENA:
Nafarroa erreferentea da biomedikuntza arloko ikerketan,
garapenean eta zerbitzuetan eta Foru Komunitatetik
kanpoko pazienteak eta profesionalak erakartzeko gai diren
osasun zerbitzu espezializatuen prestazioan. Industria
gazte eta berritzailea du sendagaien, aparailu medikoen
eta osasun teknologien fabrikazioan.
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TURISMO INTEGRALA

INDUSTRIA SORTZAILEAK ETA DIGITALAK

LEHENTASUNAREN GAKOAK:
Turismoa sektore industrial edo esportatzailea ez izan arren,
lurralde kohesioko eta garapen sozialeko onurak ekartzen
ditu, eta eskualdeko merkataritza balantza hobetzen duen
kanpoko baliabideen sarrera lortzen du. Sektore hau eskualde
askotako garrantzitsuenetakoa da, eta ondare naturalaren
eta kulturalaren kontserbazioaren zeharkako onurekin
lotuta dago. Eskualdeko BEGdren % 5,9 da, eta kuota irabazi
du 2008ko % 5,7tik. Enpleguari dagokionez, 2008-2014
aldian hazi egin den bakanetako bat da, hain zuzen ere, %
1,3. 2015ean, Nafarroak handitu egin zituen 2014arekin
alderatuta turista kopurua, eguneko diru-sarrerak eta
turista bakoitzeko batez besteko egonaldia, eta joera horrek
handitzen jarrai dezake etorkizunean.

LEHENTASUNAREN GAKOAK:
Sektore emergentetzat jotzen da industria sortzaileena,
bereziki bere fazeta digitalean eta ikus-entzunezkoan,
garrantzitsua delako lurraldea, ondarea eta tradizioak
baliozkotzen dituelako (zinema ekoizpenetan), eta hazten
ari den sektore teknologikoa eta etorkizunekoa delako.
Zehazki, musika sektorea eta grabazioena nabarmentzen
da diagnostikoan, Europako enpleguan duen kuota kontuan
hartuta (milako 7). Sorkuntza, bestalde, gakotzat jotzen da
gainerako sektore industrialen lehiakortasunerako.

ARLOAREN HELBURUAK:
Eskaintza
turistikoaren
profesionalizazioaren,
deibertsifikazioaren eta pertsonalizazioaren alde apustu
egitea, oporren esparrua gaindituz eta turismo kulturala,
landa turismoa, txirrindularitza eta abentura turismoa,
osasun turismoa, kongresu turismoa eta antzeko beste balio
hobi batzuk miatuz, bisitariaren esperientzia turistikoa
hobetzeko helburuarekin.

5.2 LEHIAKORTASUN
FASEAK
Lehiakortasun faktoreen esparruan beharrezkoa da hainbat lehentasun
egitea detektatutako eskualdeko lehia testuinguruaren premiei aurre
egiteko eta enpresei laguntzen dien ingurune bideratzailea eskaintzeko.
Esparru horretan lehiakortasun tresna hauek proposatzen dira:

ARLOAREN HELBURUAK:
Sektorea garatzearen, ekintzailetzaren, talentua erakartzearen
eta aukera berriak sortzearen alde lan egitea lurraldeko
indarrak balioztatuta
2030 IKUSPENA:
Nafarroa lurralde sortzailetzat jotzen da, berrikuntzan
eta sorkuntzan oinarritutako lidergo parte-hartzaile eta
partekatuarekin digitalizaziorantz doana

2030 IKUSPENA:
Nafarroa erreferentiazko helmuga berezi gisa finkatu
da, indar natural, kultural, gastronomiko eta sozialetan
oinarritutako turismo integralaren alde apustu eginda,
lurralde garapeneko eta eskualdea nazioartera irekitzeko
motor orekatua bihurtuz.y de apertura internacional de la
región.
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ENPRESA GARAPENA

HERRI ADMINISTRAZIOA ETA FISKALITATEA

• Helburua: Nafarroako industria ehunaren eraldaketa erraztea
etorkizuneko industriarantz bideratzeko: lehiakorragoa,
teknologikoagoa,
berritzaileagoa,
jasangarriagoa
eta
gizartearekin eta ingurunearekin konprometituagoa. Enpresa
lehiakortasuna indartzea kluster ereduaren, hazkunde
politiken eta nazioartekotzearen bidez. Enpresa eredu berri
bat sustatzea antolaketa berrikuntzaren bidez eta laneko
parte-hartzearen bidez, konfiantzazko lan giroa finkatuz.

• Helburua: Administrazioaren modernizazioaren eta
berrikuntzaren alde lan egitea, teknologia berriak eta barne
antolakuntzako beste eredu batzuk sartuta. Sinplifikazio
eta arintze administrazioko prozesuetan aurrera egitea,
Nafarroak dituen enpresekiko administrazio hurbilaren
irudia indartuz. Nafarroako autonomia fiskala eta araudia
erabiltzea lehiarako abantaila gisa, produkzio inbertsioak eta
enpresen erakarpena sustatuz.

• Tresna nagusiak: Industria Plana, Klusterren Politika,
enpresa hazkuntzako ekintzak, Ekintzailetza Plana,
Nazioartekotze Plana, Ekonomia Sozialeko Plana.

• Tresna nagusiak: Araudi fiskala eta administratiboa.
Prozedurak eta izapidetzeak. Berrikuntza publikoko proiektu
pilotuak.

HEZKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA
I +G+B
• Helburua: Ezagutza zientifiko eta teknologikoaren
sorkuntza, balorizazioa eta aplikazioa bultzatzea Nafarroako
enpresei balio handiagoa emateko. Zentro teknologiko eta
unibertsitateen ikerketa eta berrikuntza sektore ekonomiko
lehenetsietara bideratzea eta ekonomiaren digitalizazioa eta
enpresa berritzaileen sorkuntza indartzea.
• Tresna nagusiak: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza
Plana, Ekintzailetza Plana: OTEBak garatzeko ekintzak.

• Helburua: Balioetara eta etorkizuneko lanbide
gaitasunetara zuzendutako hezkuntza berritzailearen alde
apustu egitea. Kalitatezko goi mailako lanbide heziketa
eta heziketa unibertsitarioa sustatzea, gure enpresetatik
hurbil dagoena eta sektore estrategikoetara bideratutakoa,
eta enplegugarritasunerako gaitasunak eta bizitza osoko
prestakuntza ere indartzea.
•Tresna nagusiak: Hezkuntza berritasuneko proiektuak,
Lanbide Heziketako estrategia, unibertsitateen espezializazioa
eta lanbide garapeneko ekintzak.

AZPIEGITURAK
• Helburua: Eskualdeko lehiakortasunerako behar
diren azpiegiturez hornitzea Nafarroa, enpresei beraien
jarduerarako eskatzen diren baliabideetarako (lurzoru
industriala, garraioa, ura, banda zabala, komunikazioak eta
energia).
• Tresna nagusiak: Energia Plana, Banda Zabalaren Plana,
Hondakinen Kudeaketarako Plan Integratua, beste batzuk.

32

33

Diagnostiko, estrategia eta inplementazio lanak zehazteko, 24 proiektu hautatu dira
2017-2020 aldirako arlo estrategikoekin eta lehiakortasuneko zeharkako faktoreekin
lotuta. Erronka Estrategikoak Gobernuak eta Zuzendaritza Batzordeak lehenesten
dituzte, 2020 arte jorratu behar diren arazo garrantzitsuenak zehaztuz diagnostikoaren
emaitzen arabera eta eskualdearen lehentasunen arabera. Kasu batzuetan barne
hartuta egongo dira politika publikoak garatzeko planetan, enpresa inbertsiorako eta
berrikuntzarako pizgarriak modu berezian zehaztuz; beste batzuetan klusterren lanaren
lehentasunezko elementuak izango dira; eta beste kasuren batean, plan estrategikoak izan
gabe, Gobernuak garatuko ditu lehentasunezko proiektu propio gisa.. (Ver tabla página
siguiente)

06.
INPLEMENTATZEKO
SISTEMA ETA
JARRAIPENA

Artaxoko Harresia airetik ikusita, erdialdeko Nafarroan

6.1 ESTRATEGIA
INPLEMENTATZEKO
SISTEMA
Hauek dira S3 estrategia inplementatzeko tresna nagusiak:
Klusterrekin egiten den lana lehentasunezko arlo
ekonomikoen esparruan. Klusterrek enpresa arloko eta
ezagutzaren arloko eragileak biltzen dituzte lehentasun
bakoitzean ezarritako enpresa lehiakortasuneko eta
garapen teknologikoko lerroak bultzatzeko lankidetzako
eta ingurune ekonomikoa hobetzeko proiektuen bidez.

Plan estrategikoak lehiakortasuneko zeharkako
faktoreak zabaltzeko (industrializazioa, ekintzailetza,
nazioartekotzea, ekonomia soziala, zientzia eta
teknologia, energia, banda zabala, lanbide heziketa eta
klima aldaketa) eta kasuren batean baita lehentasunezko
arlo estrategikoetako batzuk (turismoa eta hondakinen
kudeaketa).

Espezializazio Adimentsuko Estrategiaren hedapenerako eta monitorizaziorako prozesu jarraitua
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6.2 MONITORIZAZIO
SISTEMA
Espezializazio Adimentsuko Estrategia etenik gabeko prozesua da eta monitorizazio tresnak
behar ditu maila desberdinetan, aukera eta proiektu hoberenak hautatu ahal izateko eta bere
hiru helburu handiak lortzeko bidean aurrera egin ahal izateko, hauxe da, eskualdean eta
herritarrek bizi kalitate hobea, garapen iraunkorra eta oparotasun handiagoa izan dezaten
lortzeko. Horrenbestez, honako hauetarako balio izan behar du Jarraipen Sistemak:
• Eskualdearen bilakaera kontrolatzeko, batik bat aurre
egin behar dien erronketan edo diagnostikoan sumatu diren
ahulezietan, horiei irtenbide egokia bilatu behar baitzaie.
• mS3ren edo eskualdea garatzen lagundu behar duten
aukera berrien lehentasun tematikoak baliozkotzeko.

• Eta azkenik, gobernantza eredurako adimen tresna gisa
erabiltzeko, S3an jasotako erronkak lortzeko eta estrategia
etenik gabe eguneratzeko beharreko erabakiak hartu ahal
izateko.

Ondoko tresna hauek planteatzen dira S3ren monitorizaziorako; tresna horiek aldian behin eguneratu egingo dira eta S3ren
gobernu organo desberdinei aurkeztuko zaizkie:
•“Aginte Koadroa” tresna. Eskualdearen bilakaera
kontrolatzeko aukera ematen du (profil adierazleak), helburu
argi eta adostuak jasota 2020-2025-2030 urteetarako. Bi
zatitan banatua dago:
a) Helburu nagusiak: 6 adierazle S3ren helburu
handietarako: oparotasuna, bizi kalitatea eta iraunkortasuna.
b) Tarteko helburuak: 20 adierazle lehiakortasunerako
zeharkako faktoreetan: hezkuntza eta enplegagarritasuna,
I+G+b, enpresa garapena, azpiegiturak eta administrazio
publikoa.
Aginte koadro hau tresna egokia da S3 Nafarroa estrategiaren
bilakaera aztertzeko, herrialdeko Lehiakortasun Faktoreak
aintzat hartuta. Horretarako, abiapuntua eta 2020-20252030 urteetarako helburuak jasotzeaz gainera, adierazle
bakoitzean eskura dauden datuak eskaintzen ditu eta –ahal
den neurrian- historikoa ere 2008. urteaz geroztik.

b) Lehentasunaren bilakaera kontrolatzea. Osagarri gisa
“aurkikuntza ekintzailea” prozesuan lehenetsi ez diren beste
arlo batzuk ere kontrolatuko dira (etorkizunean lehenetsi
beharreko arloak aurkitzea).

• “Espezializazio kontrola” tresna. Definitutako lehentasun
bakoitzerako, haietako bakoitzaren funtsezko magnitude
ekonomikoak aztertuko dira (adib.: produktibitatea,
enplegua, esportazioak…) eta Nafarroa osoarekin eta beste
eskualde edo herrialde batzuekin alderatuko dira. Bi helburu
lortu nahi dira:
a) Lehentasun bakoitzak eskualde osoan duen eragina
(pisua) neurtzea, lehenetsitako arlo multzoaren pisua bereziki
nabarmenduz lehenetsi ez direnen aurrean.

• Bestelako tresnak. S3ren monitorizazio tresnen osagarri
gisa, hedatutako plan publikoek beren monitorizazio tresnak
izango dituzte plan bakoitzaren garapena (input eta gauzatze
adierazleak) eta eragina (output adierazleak) kontrolatu ahal
izateko. Horretarako, planak nahiz haien adierazleak S3rekin
lerrokatuak egongo dira aginte koadroari eta aukeratutako
lehentasun tematikoei dagokienean.
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• “Lurralde hedapena” tresna. S3ren helburuetako bat
lurraldearen kohesioa denez, aginte koadroko adierazleak
aztertuko dira eremu geografiko txikietan (eskura dauden
datuen arabera). LURSAREAren laguntzarekin egingo da
proiektu hau.
• “Erronken monitorizazioa” tresna. S3 estrategiak bere
ekintzak izango ditu epe laburrean/ertainean, eta horiei
“Erronkak” deituko diegu. Erronkak proiektu handiak
izango dira eta horiek ere monitorizatuko dira, gauzatzeko
adierazleak eta emaitzak ezarrita.
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6.3 GARDENTASUNA
ETA AUDITORETZA
Sodena erakundea arduratuko da S3ren monitorizazio eredua kudeatzeaz, Nafarroako Gobernuko
departamentu desberdinekin koordinatuta.
Aginte koadroa aldian behin eguneratuko da (dagozkion
informazio iturriak erabilita), adierazleek denboran izan
duten bilakaera aztertuta eta beste eskualde batzuekin
alderatuta, eskualdea nazioarteko testuinguruan zer-nolako
bilakaera izaten ari den ulertu ahal izateko. Aginte koadroko
eta espezializazio koadroko informazio guztia www.sodena.
com webgunearen bidez emango da argitara, gardentasuna
bultzatuz eta lortutako emaitzak zabalduz, era horretan

eragileek eta gizarte zibilak ekarmenak egin ahal izango
baitizkiote S3ri.
Azken elementu gisa, kanpo auditoretza sistema bat
ezarri da, eta aldian behin azterketa teknikoa egingo
da, independentzia eta zorroztasun osoz, estrategiaren
hedapenaren eta monitorizazioaren eta harekin loturiko
politika publikoen bilakaeraren inguruan.

07. ERANSKINAK
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Errege Bardeako Natur Parkean dagoen Castildetierrako tontorra
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S3 LEHENTASUN ESTRATEGIKOA:

AUTOMOBILGINTZA ETA MEKATRONIKA

LEHENESTEKO
GAKOAK

ARLOAREN
HELBURUAK

2030
IKUSPEGIA

Manufaktura industrien eraldakuntza eta espezializazioa, I+G+Bn inbertsio handiagoa
eginda norbere produktua garatzeko, eta 4.0. eta fabrikazio aurreratuko teknologiak
aplikatuta “etorkizuneko fabrikaren” helburu europarrak lortu ahal izateko: eragingarriagoa,
optimizatuagoa, zentzudunagoa eta automatizatuagoa.

Nafarroa Kohesionatua

ALOR
ERAGILEAK

Automobilgintza
Mekatronika

BERRIKUNTZA
ETA EZAGUTZA
INGURUA

FUNTSEZKO
ERAGILEAK
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ETORKIZUNEKO
JOERAK ETA
AUKERAK

Duen industria jardueragatik nabarmentzen da Nafarroa, bere lehiakortasun globala
hobetuz, eskualdea aberasteko ekarpena handituz eta kualifikazio handiko lanpostuak
sortuz Automobilgintza eta Mekatronika esparruetan 4.0 teknologiak sartuta.

ERAGINA ARDATZ
NAGUSIETAN

ZEHARKAKO
TEKNOLOGIA
BIDERATZAILEAK
(KETAK

MUNDU MAILAKO JOERAK
• Garraioaren elektrifikazio progresiboa, pixkana-pixkanaka propultsio elektrikorantz
jotzeko aukera emango duten azpiegiturak abian jarrita.
• Elektrifikazio hori bultzatzeko araudiak, laguntzak eta zerga pizgarriak ezartzea.
• Gidatzeko automatizazio maila handiagoa izango duten ibilgailuak egitea, pertsonen
segurtasuna babesteko eta kontsumoa aurrezteko.
• Pixkanaka “4.0 Industria” kontzeptua sartzea, batik bat kontsumo ondasunekin loturiko
balio kateetan.
• Erosteko ahalmen handia edo ertaina duten herrialdeetako bezeroentzako produktuen
partikularizazioa.
• Produkzio prozesuak fabrikazio teknologia gehigarriekin eta “near to shape” delakoekin
bultzatzea, arestian aipaturiko partikularizazio hori arintzeko.

• Automobilgintza eskualdeko esportatzaile handiena izan da azken urte hauetan, guztizko
esportazioen % 45 baino gehiago hartzen baitu Nafarroan.
• Mekatronika edo Manufaktura aurreratuak (elektronika, IKT eta ekipoen fabrikazioa)
guztizko esportazioen % 30 hartzen du.
• Mekatronikaren alorrean dago espezializazio teknologiko handiena, enpresek azken urte
hauetan egin dituzten patenteen guztizkoaren ia % 39rekin.
• Enpresen tamaina eskualdeko batez bestekoa baino handiagoa da, eta automobilgintza
enpresen fakturazioak eskualdeko guztizkoaren % 25 baino gehiago hartzen du.
• IKTen eta makineriaren fabrikazioaren alorrean espezializazio aukera handiak nabari dira
“4.0. Industria” paradigma alderantz.

Nafarroa Osasuntsua

MANOTEKNOLOGIA
Inprimatze funtzionala
Azaleren funtzionalizaziorako nanopartikulak
eta nanogeruzak.
MATERIALAK
Materiak “inprimagarri” berriak
Material funtzionalak

Nafarroa Iraunkorra √

Nafarroa Industriala √

MIKROELEKTRONIKA
Sentsorika prozesuan
FOTONIKA
FABRIKAZIO AURRERATUKO
TEKNOLOGIAK
3D Inprimaketa
Cloud robotika
Errealitate birtuala
Sistema ziberfisikoak

GARAPEN
LEHIAKORRERAKO
ILDOAK

EUROPAR BATASUNEAN TEKNOLOGIA GARATZEKO LEHENTASUNAK, H2020
ESPARRU PROGRAMAN ADIERAZITAKOAK:
• Fabrikazio prozesu aurreratuak, bereziki fabrikazio gehigarriarekin, material fononikoak
fabrikatzeko teknologiekin, konformazio azkarreko eta auto-mihiztatzeko teknologiekin
eta laser tekniken edo beste teknika aurreratu batzuen bidezko estaldurekin lotutakoak.
• Mekatronika, eragin bereziarekin kontrol teknologia aurreratu eta adimentsuetan,
pertsona.
• makina elkarreraginean, monitorizazio jarraituan eta energiaren mantentze eta
kudeatze sistema prediktiboetan.
• Informazio eta Komunikazio Teknologiak, fabrika barruan eta kanpoan konektibitatea
lortuz, eta segurtasunari arreta berezia emanez datuak ematean eta biltegiratzean.
• Produkzio prozesuen diseinurako simulazio ereduak, fabrikatutako produktuen bizi
ziklo osoa barne.
•Produkzio inguru konplexu berrien eta oso automatizatuen kudeaketan eta jardueran
langile espezializatuak prestatzeko teknologiak.

1. ILDOA: Kluster eta lankidetza ereduak bultzatzea.
2. ILDOA: Industriaren eraldakuntza eta 4.0. espezializazioa.
3. ILDOA: Automobilgintza sektorearen lehiakortasuna bultzatzea.
4. ILDOA: Ibilgailu elektrikoaren aldeko apustua egitea.
5. ILDOA: Mekatronika sektorearen indartzea eta 4.0 espezializazioa.
6. ILDOA: Ikaskuntza, gaikuntza eta berrikuntza.

1. ILDOA: Garraio adimentsua eta autonomoa.
NUP Nafarroako Unibertsitatea Cemitec

2. ILDOA: Elektromugikortasuna eta ibilgailu iraunkorra.

AIN CIP ETI LH Salestarrak

3. ILDOA: Robotika.

Volkswagen
SKF
MTorres
Fagor Ederlan
BSH
Mapsa		

Azkoyen
Jofemar
Kybse
Cluster Automoción
Cluster TIC Atana
Cluster de Impresión Funcional

ADITECH GARAPEN
TEKNOLOGIKORAKO
ILDOAK

4. ILDOA: Materialen genomika. Material berriak (aleazioak, konpositeak, polimeroak,
estaldurak, eta abar) eta fabrikazio prozesu aurreratuak (inprimatze funtzionala, 3D
printing, near – net – shape, eta abar) garatzea.
5. ILDOA: Sentsorika adimentsua.
6. ILDOA: 4.0. produktua eta biofabrika garatzea.
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LABURPEN TXOSTENA
1 ERANSKINA

S3 LEHENTASUN ESTRATEGIKOA:

ELIKADURA KATEA

LEHENESTEKO
GAKOAK

ARLOAREN
HELBURUAK

2030
IKUSPEGIA

ERAGINA ARDATZ
NAGUSIETAN
ALOR
ERAGILEAK

ZEHARKAKO
TEKNOLOGIA
BIDERATZAILEAK
(KETAK

• Lehen sektorearen eta eraldatze sektorearen artean Nafarroako Balio Erantsi Gordinaren %
8 hartzen dute. BEGd % 11 inguru handitu da 2008-2014 urteetan, gainerako sektoreen batez
bestekoa baino gehiago.
• Bi sektore horiek antzeko enplegu maila dute, eta bien artean 24.000 lanpostu inguru (% 9,1)
biltzen dituzte.
• Aipatzekoa da profesionalizazio, espezializazio eta Nafarroako lurralde orekarako konpromiso
handia dutela ekoizleek. Gainera, esan behar da kooperatiba eta enpresari autonomoen ehun
aberatsa dagoela.
• Eraldakuntza sektorea nabarmentzen da Nafarroako esportazioen guztizkoan, eskualdeko
esportazioen bolumenaren % 10etik gora hartzen baitu. 2008 eta 2014 artean % 80 inguruko
hazkundea izan da esportazioetan (Nafarroako esportazio guztien batez besteko hazkundea
baino askoz ere handiagoa).
• Hirugarren sektorea da patente kopuruan, eta nazio mailan erreferentzia den Zentro
Teknologikoa du.
Enpresa maila handitzea, esportazioak areagotzea, balio katearen barnean barne
kolaborazioak indartzea, eraldatze eta esportazio prozesuetan Nafarroako produktu gehiago
sar daitezen lortzeko, eta balio erantsiaren ekarpena handitzea I+G+Bren bidez (produktuan
eta prozesuan) eta fabrikazio teknologia aurreratuak ezarrita.

ETORKIZUNEKO
JOERAK ETA
AUKERAK

Nafarroa erreferentea da ikerketan, garapenean eta biomedikuntza zerbitzuetan, eta baita
osasun zerbitzu espezializatuak eskaintzen ere, eta horrexegatik gai da Foru Komunitatetik
kanpoko gaixoak eta profesionalak erakartzeko. Industria gazte eta berritzailea du botiken,
tresna medikoen eta osasun teknologien fabrikazioan.

Nafarroa Kohesionatua √ Nafarroa Osasuntsua √

MANOTEKNOLOGIA
Ontzian integratutako sentsoreak
(hotz katearen haustura)

EUROPAR BATASUNEAN TEKNOLOGIA GARATZEKO LEHENTASUNAK, H2020 ESPARRU
PROGRAMAN ADIERAZITAKOAK
• Lurzoruen iraunkortasuna eta erresilientzia.
• Nekazaritzaren dibertsifikazioa, gizakien eta animalien elikadura ez beste sektore
batzuetarako laboreak landuz.
• Nekazarien eta abeltzainen bizi maila hobetzea, negozio eredu berriak garatuta.
• Osasunarekin loturiko funtzionaltasunak dituzten produktuak garatzea.
• Elikadura segurtasuna, teknika azkar eta seguruen bidez.
• Bio ekonomia kontzeptua garatzea.

Nafarroa Iraunkorra √ Nafarroa Industriala √

Nekazaritzako elikagaien industria (bereziki landare eraldaketa eta hegazti hazkuntza)
Lehen sektorea (nekazaritza eta abelazkuntza)
BIOTEKNOLOGIA
Biogenetika
Ongarriak
Biofaktoriak
Bio-osagaiak
Entzimak
Biointsektizidak

MUNDU MAILAKO JOERAK
• Labore lurren produktibitatea handitzea.
• Lurrak eta laboreak garatzeko eta babesteko produktu kimikoen erabilera murriztea.
• Baliabide hidrikoen erabileran eraginkortasuna handitzea.
• Lurren kalitatea handitzea.
• Biztanleria sektore espezifikoetarako produktuak egitea.
• Kalitate handiko janari prestatuak.
• Osasuna, zahartze osasuntsua eta haurren hazkundea eta garapena bultzatzeko produktuak
egitea.
• Eragingarritasuna, eraldatze prozesuetan baliabide naturalak erabiltzean.
• Arrisku fisikoen eta biologikoen kontrola, eta baita alergenoena ere.

MATERIALAK
Ontzi aurreratu berriak

GARAPEN
LEHIAKORRERAKO
ILDOAK

1. ILDOA: Balio erantsi handiagoa duten produktuak lantzea, bereizkuntza eta espezializazioa
bultzatzeko.
2. ILDOA: Sektorearekin loturiko negozio berriak sortzea.
3. ILDOA: DNekazaritzako elikagai enpresentzako merkatu berriak sortzea.
4. ILDOA: Nekazaritzako elikagaien balio katearen eragingarritasuna handitzea.
5. ILDOA: Ikerketa eta prestakuntza nekazaritzako elikagaien alorrean.

MIKROELEKTRONIKA
Uzten, produkzioen eta abarren kudeaketa
FABRIKAZIO AURRERATUKO
TEKNOLOGIAK
Eraldatze prozesu adimentsuak

1. ILDOA: Lurrak eta laboreak babestea.
2. ILDOA: Uzten urruneko kontrola teledetekzioaren bidez: Sentinel eta dronak.
3. ILDOA: Robotika eta Geokokapena doitasun nekazaritzarako.
4. ILDOA: Uzta biltzeko sistema aurreratuak.

BERRIKUNTZA
ETA EZAGUTZA
INGURUA

FUNTSEZKO
ERAGILEAK
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Nafarroako Unibertsitate Publikoa - Nafarroako Unibertsitatea - UNED
CNTA - INTIA - CIMA - IdAB
Clúster Agroalimentario de Navarra
UVESA
AN S.Coop
Ultracongelados Virto
Berlys Corporación Alimentaria
Viscofan
General Mills

Vega Mayor-Florette
Conservas IAN
Iberfruta Muerza
Urzante
Trasa
Congelados de Navarra

ADITECH GARAPEN
TEKNOLOGIKORAKO
ILDOAK

5. ILDOA: Landare aldaera berriak lantzea.
6. ILDOA: Elikagaien eta nekazaritza, abelazkuntza eta ekoizpen instalazioen segurtasuna.
7. ILDOA: Animalien elikadura.
8. ILDOA: Uraren eta energiaren erabilera eragingarria.
9. ILDOA: Elikadura osasungarria eta funtzionala.
10. ILDOA: Ontzi eta etiketa adimendun berriak.
11. ILDOA: Prozesuen ingeniaritza.
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LABURPEN TXOSTENA
1 ERANSKINA

S3 LEHENTASUN ESTRATEGIKOA:

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK ETA BALIABIDEAK

LEHENESTEKO
GAKOAK

• Nafarroak urte asko lehenago lortu zituen 2020ko helburu europarrak eta eskualdeko
kontsumo elektrikoaren % 80 baino gehiagoko energia berriztagarrien ekoizpen portzentajea
du, eskualdeko Balio Erantsi Gordinaren % 3ra iristen baita haien produkzioa.
• 2008-2013 urteetan 3. alor ekonomiko gisa finkatu da patenteen bolumenari dagokionean,
guztizkoaren % 6,4 izatera iritsi baitira. Eskualdeak Energia Berriztagarrien Zentro Nazionala
(CENER) erakundea, erreferentziako zentroa nazio mailan, eta Nafarroako Unibertsitate
Publikoa ditu, besteak beste.
• Energia berriztagarrien esportazioari dagokionean, eskualdeko bigarrenak dira esportazio
sektorean, eta aerosorgailuen eta haien osagaien fabrikazioan oinarritzen dira batik bat.
• Baliabideen arloak tradizio handia du Nafarroan, eskualdea aitzindaria baita baliabide
naturalen kudeaketaren eta kontserbazioaren alorrean. Besteak beste, aipagarriak dira
lehengaien birziklatze jarduerak eta uren kudeaketa (NILSA enpresa publikoa buru dela).
• Nafarroako Plan Energetikoa 2030 eta Nafarroako Hondakinen Plana 2017-2027 bulkada
osagarria dira alor hau garatzeko.

ARLOAREN
HELBURUAK

Kontsumo energetiko fosila (erregaiak) eta lehengaien kontsumoa murriztea, eta horretarako,
energia berriztagarrien ekoizpena areagotzea eta eraginkortasun energetikoa handitzea,
baliabide naturalen eta hondakinen kudeaketan oinarritutako sektore berriak finkatzeaz
gainera.

2030
IKUSPEGIA

Nafarroa aurrera doa 2050. urtean energia fosilik kontsumituko ez duen eskualde bilatzeko,
mundu mailan lider gisa mantenduz energia berriztagarrien sektorean, eta eraginkortasun
energetikoaren eta baliabide naturalen kudeaketaren eta balorizazioaren aldeko apustua
eginez lurraldea eraldatzeko ardatz gisa.

ERAGINA ARDATZ
NAGUSIETAN

Nafarroa Kohesionatua

ALOR
ERAGILEAK

ZEHARKAKO
TEKNOLOGIA
BIDERATZAILEAK
(KETAK

BERRIKUNTZA
ETA EZAGUTZA
INGURUA

FUNTSEZKO
ERAGILEAK
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Nafarroa Osasuntsua

Nafarroa Iraunkorra √

ETORKIZUNEKO
JOERAK ETA
AUKERAK

EUROPAR BATASUNEAN TEKNOLOGIA GARATZEKO LEHENTASUNAK, H2020 ESPARRU
PROGRAMAN ADIERAZITAKOAK.
• Berotegi efektuko gasen isurketa % 40 murriztea 2030. urterako, 1990. urtearekin alderatuta.
• Energia berriztagarrien erabileran % 27ko kuota lortzea.
• Eraginkortasun energetikoa gutxienez % 27 handitzea. 2020an berrikusi egingo da eta
segur aski helburua % 30era iritsiko da 2030. urterako.
• Energiaren barne merkatu europarra abian jartzea, 2030. urtean EBko herrialdeen artean %
15eko interkonexio elektrikoa izateko helburua lortzea, eta azpiegitura proiektu garrantzitsuak
bultzatzea.

Nafarroa Industriala √

Energiaren kudeaketa (fotovoltaikoa, eolikoa, hidrikoa, biomasa, geotermia…)
Ekipoen fabrikazioa (aerosorgailuak eta ekipamendu osagarria)
MATERIALAK
Material konposatuak lantzea aerosorgailuen
palak eta pala horientzako estaldura
espezializatuak eta PV zelulak fabrikatzeko.

FABRIKAZIO AURRERATUKO
TEKNOLOGIAK
Aerosorgailuak egiteko makineria
espezializatua eta robotizatua lantzea.

BIOTEKNOLOGIA
Animaliak eta gizakiak elikatzeko produktuak
lantzea nekazaritzako elikagaien eraldatze
prozesuetan sortutako azpiproduktuetatik
abiatuta (ekonomia zirkularra).

MIKROELEKTRONIKA
Aerosorgailuentzat eta PV sistementzat
kontrol sistemak garatzea.

1. ILDOA: Enpresen/erakundeen arteko elkarlana bultzatzea eta baterako proiektuak aurrera
eramatea.

GARAPEN
LEHIAKORRERAKO
ILDOAK

Acciona Energía y Windpower
Gamesa Energía e Innovación y Tecnología
Ingeteam
Iberdrola Navarra
Jofemar (división Energía)
Nilsa

Nasuvinsa
Hondakinen mankomunitatea
TRASA
NAWECO
Gas Natural

2. ILDOA: Energia berriztagarrien produkzioa handitzea eta eraginkortasun energetikoa
bultzatzea enpresa nitxo gisa.
3. ILDOA: Ekonomia zirkularreko ekintzak garatzea, lehengaien eta energiaren kontsumoa
murrizteko, Nafarroako klima aldaketaren estrategiarekin loturik.
4. ILDOA: Baliabide naturalen kudeaketa eta balorizazioa bultzatzea.
5. ILDOA: Talentuaren garapena bultzatzea.

1. ILDOA: Sorkuntza sistemen errendimendua optimizatzea.

Nafarroako Unibertsitate Publikoa - Nafarroako Unibertsitatea - UNED
INTIA - CNTA - Cener - Cemitec - Cenifer - AIN - IDAB

MUNDU MAILAKO JOERAK
• CO2 eta berotegi efektuko gasen isurketa murriztea, 2DS egoera lortu ahal izateko, hauxe
da, planetaren tenperaturaren igoera gehienez 2ºC-koa edo txikiagoa izatea 2050. urtean.
• Eraginkortasun Energetikorako teknologien eta sistemen aplikazio masiboa, egungo
isurpenak % 25 murrizteko.
• Off - Shore energia Eolikoa eta Fotovoltaikoa biziki garatzea. Aurreikusten da Europa mailan
energia Eolikoak guztira sortzen den energia elektrikoaren % 15 hartzea 2020an, % 22 hartzea
2013an eta % 26, berriz, 2050ean.
• Sistema elektriko integratu eta adimentsuetara jotzea, era guztietako iturri berriztagarrietatik
etorritako baliabideak, behar bezala banatuta, kudeatzeko, eta biltegiratze sistema egokiak
izatea, Ur Ponpaketa, Biltegiratze Elektrokimikoa eta Aire Konprimitua, esate baterako.
• Epe erdira, aurreikusten da energia berriztagarri aldakorren eta gas naturalaren
malgutasunaren artean elkarreragin handia izango dela oinarrizko sorrerari nahiz
konpentsazio sorrerari erantzuteko. Hala ere, 2DS egoeran aurreikusitako helburuak lortzeko,
Karbonoa Bildu eta Biltegiratzeko sistemak izan beharko dituzte gas zentralek.

2. ILDOA: Sorkuntza banatua.

ADITECH GARAPEN
TEKNOLOGIKORAKO
ILDOAK

3. ILDOA: Sorkuntza eolikoa.
4. ILDOA: Eguzki energia eta fotovoltaikoa sortzea.
5. ILDOA: Energia biltegiratzeko sistemak.
6. ILDOA: Eraikuntza eta Hirigintza energetikoki eraginkorrak.
7. ILDOA: Gas sareetan gas “berriztagarria” sartzea.
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LABURPEN TXOSTENA
1 ERANSKINA

S3 LEHENTASUN ESTRATEGIKOA:

OSASUNA

LEHENESTEKO
GAKOAK

• Alor honetan gero eta handiagoa da eskaria, eta balio erantsi eta garrantzi handia du
biztanleentzat. Era berean, kualifikazio handiko enplegua du eta esportazioak areagotzeko
gaitasun handia.
• Ezagutza zentro ugari ditu esparru bioteknologikoan eta 265eko espezializazio indizea (100
izanik Europako batez bestekoa) eta 205eko hazkundea izan du azken urteetan.
• Nafarroako patenteen % 18 baino gehiago Zentro Teknologikoek eta Unibertsitateek egin
dituzte Biofarmakologiaren alorrean, nazioko eta Europako batez bestekoa bikoiztuz.
• Zerbitzuen egitura eta zuzkidura osoa du, hala osasun zerbitzuetan nola zerbitzu
soziosanitarioetan, eta integrazio administratibo maila oso handiarekin.
• Gaitasun eta espezializazio handiko industria sektoreak, guztiz egokia produktu eta zerbitzu
berriak prototipatzeko.

ARLOAREN
HELBURUAK

Osasunaren arloan ekosistema berritzailearen eragingarritasuna bultzatzea, dagoen ezagutzaren
merkatura etorrera hobetzeko, sektoreko esportazioak areagotzeko eta produktu eta zerbitzu
berriak prototipatzeko aukerak sortzeko, osasun sistema hobetzeko betiere.

2030
IKUSPEGIA

Nafarroa erreferentea da ikerketan, garapenean eta biomedikuntza zerbitzuetan, eta baita
osasun zerbitzu espezializatuak eskaintzen ere, eta horrexegatik gai da Foru Komunitatetik
kanpoko gaixoak eta profesionalak erakartzeko. Industria gazte eta berritzailea du botiken,
tresna medikoen eta osasun teknologien fabrikazioan.

ERAGINA ARDATZ
NAGUSIETAN

Nafarroa Kohesionatua √

ALOR
ERAGILEAK

Farmazia eta bioteknologia industria

ZEHARKAKO
TEKNOLOGIA
BIDERATZAILEAK
(KETAK

Nafarroa Osasuntsua √

FUNTSEZKO
ERAGILEAK
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Nafarroa Industriala √

EUROPAR BATASUNEAN TEKNOLOGIA GARATZEKO LEHENTASUNAK, H2020
ESPARRU PROGRAMAN ADIERAZITAKOAK
• Diagnostiko espezifikoak egiteko eta arreta pertsonalizatua emateko gailuak eta sistemak.
• Botika eta terapia eragingarriagoak eta ez hain erasokorrak.
• Osasun zaintzetarako sistema adimentsuak eta robotizatuak.

GARAPEN
LEHIAKORRERAKO
ILDOAK

1. ILDOA: Prebentzio proiektuak eta proiektu pilotuak pertsonen zahartzearen,
kronikotasunaren eta autonomiaren alorrean.
2. ILDOA: Biofarmazia sektorea garatzea eta kanpora irekitzea.
3. ILDOA: Osasunari aplikaturiko teknologiak integratzea.
4. ILDOA: Nafarroa osasuntsua: produktu berriak eta sektore arteko hibridazioa.

BIOTEKNOLOGIA
Botika berriak

MIKROELEKTRONIKA
Biosentsoreak

MANOTEKNOLOGIA
Kirurgia tresneria
Osasun tratamenduetarako
(minbizia bereziki) nanopartikulak.

FABRIKAZIO AURRERATUKO
TEKNOLOGIAK
Protesien 3D inprimaketa
Mediku tresna txikiak
Ingeniaritza biomedikoa

MATERIALAK
Biobateragarriak

BERRIKUNTZA
ETA EZAGUTZA
INGURUA

Nafarroa Iraunkorra

ETORKIZUNEKO
JOERAK ETA
AUKERAK

MUNDU MAILAKO JOERAK
• Herritarrek gero eta inplikazio handiagoa dute beren osasunaren kudeaketan.
• Baliabide digitalen aplikazio masiboa tele-arretarako eta tele-monitorizaziorako, bereziki
gaixotasun kronikoen tratamenduan.
• Biztanleen pixkanakako zahartzearen hazkundearekin loturiko beharrak.
• Botika berriak egitea, nazioarteko lankidetzarako terapia aurreratuekin loturikoak bereziki.
• Osasun Sistema Publikoen iraunkortasuna.

1. ILDOA: Gaixotasun nagusien aurkako borroka.
2. ILDOA: Medikuntza pertsonalizatua eta doia.

ADITECH GARAPEN
TEKNOLOGIKORAKO
ILDOAK

3. ILDOA: Terapia aurreratuak: zelularra, genikoa, molekularrak eta inmunoterapiak.
4. ILDOA: Diagnostiko eta screening kitak
5. ILDOA: Tresna medikoak
6. ILDOA: e-Health: osasun zerbitzu aurreratuak eta telemedikuntza.
7. ILDOA: Osasunari aplikaturiko datuen zientzia.

Nafarroako Unibertsitatea - Nafarroako Unibertsitate Publikoa - UNED
CIMA - IDISNA - Navarrabiomed - CEIMD - CEMITEC - AIN

Grupo Infarco - Cinfa
3P Biopharmaceuticals
Idifarma
Albyn Medical
Nafarroako Unibertsitatea Klinika

San Juan de Dios Ospitalea
San Miguel Klinika
Osasunbidea
CNAI
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LABURPEN TXOSTENA
1 ERANSKINA

S3 LEHENTASUN ESTRATEGIKOA:

S3 LEHENTASUN ESTRATEGIKOA:

TURISMO INTEGRALA
LEHENESTEKO
GAKOAK

SORKUNTZA INDUSTRIAK ETA INDUSTRIA DIGITALAK

• Turismoak, ostalaritza sektorea barne, Barne Produktu Gordinaren % 7 inguru hartzen du
Nafarroan.
• Nafarroak 1,2 milioi turista inguru hartu zituen 2015. urtean, eta 16.822 enplegu zuzen ditu
guztira sektore horrekin loturik.
• 2008-2014 urteetan enpleguak gora egin zuen sektore urrietako bat da hau , (% 1,3), eta nabari
da turista gehiago etortzen ari direla, gau gehiago ematen dituztela eta batez besteko egonaldia
ere luzeagoa dela, 2014. urtearekin alderatzen badugu.

ARLOAREN
HELBURUAK

Turismo eskaintzaren profesionalizazioaren, dibertsifikazioaren eta pertsonalizazioaren aldeko
apustua egitea, oporraldi esparrua gaindituz eta beste balio nitxo batzuk bilatuz, kultur, landa,
bizikleta eta abentura, osasun edo kongresu turismoa, esate baterako, bisitariaren turismo
esperientzia hobetu ahal izateko.

2030
IKUSPEGIA

Nafarroa finkatzen ari da erreferentziako norako berezi gisa, turismo integralaren aldeko
apustua eginez, dituen natur, kultur, gastronomia eta gizarte indarguneetan oinarrituta,
lurraldea garatzeko motor orekatu bihurtzeko, eskualdea nazioarte mailara zabalduta.

ERAGINA ARDATZ
NAGUSIETAN
ALOR
ERAGILEAK
BERRIKUNTZA
ETA EZAGUTZA
INGURUA

FUNTSEZKO
ERAGILEAK

ETORKIZUNEKO
JOERAK ETA
AUKERAK

GARAPEN
LEHIAKORRERAKO
ILDOAK
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Nafarroa Kohesionatua √ Nafarroa Osasuntsua √

Nafarroa Iraunkorra √ Nafarroa Industriala

Turismo integrala, iraunkorra eta arduratsua

Nafarroako Unibertsitate Publikoa. - Nafarroako Unibertsitatea - UNED
Club de Marketing - ESIC

Nafarroako Ostalaritza Enpresarien
Elkartea (AEHN)
ANAPEH
Senda Viva
Turismo partzuergoak
Nafarroako Landa garapenerako taldeak.

BIDEAK
Kanpin elkartea
Landa Turismo Federazioa
Navarra de Infraestructuras de Cultura,
deporte y Ocio (NICDO)

TENDENCIAS A NIVEL MUNDIAL
• Turismo Norako Adimentsuak.
• Esperientziaren turismoa (eskaintza espezializatzea, bizipen esperientzia bilatuz, bisitaria
pertsonalki inplikatuta).
• Bedrock Industries (landa ekonomia sektoreak teknologiekin lotzea).
• Turista digital hiperkonektatua eta kanalaniztuna (APPak eta zerbitzu mugikorrak).

1. ILDOA: Esperientzia turismoa, berritzailea eta bereizia.
2. ILDOA: Enpresak indartzea.
3. ILDOA: Kanpo sustapena eta eskualde arteko lankidetza.

LEHENESTEKO
GAKOAK

ARLOAREN
HELBURUAK
2030
IKUSPEGIA

• Kultur eta Sorkuntza Industriak, modu zabalean ulertuta, Balio Erantsi Gordinaren % 4
hartzen dute Foru Komunitatean eta enpleguaren % 2 sortzen dute Nafarroan, hauxe da, 6.000
langile inguru. Musika eta grabazioen sektorearen garrantziagatik nabarmentzen da Nafarroa
enplegu europarrean duen kuotagatik (milako 7), eta baita ikus-entzunezkoen ekoizpenaren
inguruan duen mugimenduagatik ere. Bestalde, sorkuntza, eta bereziki alderdi digitalean,
funtsezkotzat hartzen da gainerako industria sektoreen lehiakortasunerako.
• Nafarroak Kultur Mezenasgo legea eta zerga pizgarriak ditu produkzio zinematografikoetan
eta ikus-entzunezko obretan inbertsioak egiteko, hala nazionalentzako nola nazioartekoentzako.
Sektorea garatzeko, ekintzailetza bultzatzeko, talentua erakartzeko eta aukera berriak sortzeko
lan egitea, lurraldeak dituen indarguneak abian jarrita.

Nafarroa sorkuntza handiko lurraldetzat jotzen da eta digitalizazio bidean ari da, lidergo
parte hartzaile eta partekatuarekin, berrikuntzan eta sormenean oinarrituta.

ERAGINA ARDATZ
NAGUSIETAN

Nafarroa Kohesionatua

ALOR
ERAGILEAK

Ikus-entzunezkoen digitalizazioa
Zinea eta animazioa

BERRIKUNTZA
ETA EZAGUTZA
INGURUA

Nafarroako Unibertsitate Publikoa - Nafarroako Unibertsitatea - UNED

FUNTSEZKO
ERAGILEAK

ETORKIZUNEKO
JOERAK ETA
AUKERAK

GARAPEN
LEHIAKORRERAKO
ILDOAK

Nafarroa Osasuntsua

Nafarroa Iraunkorra

Nafarroa Industriala √

CreaNavarra (Goi mailako diseinu zentroa) - Nafarroako Arte Eskola
Corellako goi mailako diseinu eskola. - LH Arte Grafikoak eta ikus-entzunezkoen produkzioa

Navarra de Infraestructuras de Cultura,
deporte y Ocio (NICDO)
Nafarroako Museoa
Nafarroako Unibertsitatea Museoa

Navarra Film Comission
Huarteko Arte garaikideko Museoa
Nafarroako produkzio zinematografiko eta
ikus-entzunezkoen enpresen elkartea.

TENDENCIAS A NIVEL MUNDIAL
• Sorkuntza industrien konektibitatea eta digitalizazioa.
• “Sorkuntza fabrikak”: Nafarroan ekoitzi eta sortu. Kulturan eta artean oinarrituta
prototipoak sortzea.
• Bezeroen big data.
• Ekonomia kolaboratiboa eta sare sozialak.
• Negozio eredu berriak bitartekotza plataformen bidez.

•1. ILDOA: Kultur eta Sorkuntza Industriak bultzatu eta laguntzea.
•2. ILDOA: Kultur eta Sorkuntza Industrien eraldakuntza digitalerantz.
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NAFARROAKO SEKTOREEN EBOLUZIOA 2008-2014
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ESTRATEGIA INPLEMENTATZEKO SISTEMA
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