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Eredu hau gauzatu izana Euskalitek koordinatutako erakunde eta 
instituzio garrantzitsuetako kudeaketako adituen parte-hartze eta 
adostasunaren emaitza da.

Lehiakortasunean beharrezkoak diren hobekuntzak bilatzen 
erakundeak orientatzea du helburu, azken hamarkadetan 
hainbat esparrutatik ekarritako kudeaketa-kontzeptuak batera-
tuta: ezagutzaren kudeaketa, erabateko kalitatea, bikaintasuna 
kudeaketan, berrikuntza eta enpresen erantzukizun soziala, 
besteak beste. 

Ereduan jasotako 6 elementu nagusiak oinarri dira erakundeen 
lehiakortasuna egituratzeko kudeaketa-sistema garatzeko. Horrek 
berekin ekarriko du: 

•	Pertsonengan	proiektu	partekatu	bati	atxikita	egotearen	sen-
timendua sorraraztea. 

•	Erakundea	bezeroengana	orientatzea,	balio-ekarpen	bereizga-
rria eginda. 

•	Berrikuntza	erakundearen	esparru	guztietan	aplikatzea.	

•	Gizartearekiko	konpromisoa	bultzatzea,	garrantzizko	lehiakor-
tasun-ahalmenen hornitzailea den heinean. 

•	Epe	luzerako	ikuspegia	sortzea,	argiro	zehaztutako	estrategia	
baten bidez gauzatuko dena. 

•	Interes-talde	guztientzat	gogobetegarriak	izango	diren	emai-
tzak lortzea, modu iraunkor eta orekatuan. 

©EUSKALIT	2014ko	lehen	ediziokoa	eta	ondorengo	guztiena.	Dokumentu	ho-
nek		jabetza	intelektuala	babesteko	copyright-a	dauka.	Hala	ere,	EUSKALITen	
interesa bere hedapen handiena lortzea denez, bere kopia, deskarga edota 
zabalkundea baimentzen du pertsona fisikoen artean, norberaren erabilerarako 
eta		irabazi	asmorik	gabe,	betiere	bere	jatorria	eta	autoretza	aipatuz.	Beste	
edozein	erabilera	edo	zabalkunderako	,	EUSKALITen	baimena	beharrezkoa	
izango da.
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KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA

 KUDEAKETA AURRERATUA ETA LEHIAKORTASUNA

Azken hamarkadetan, euskal erakundeen kudeaketa-jardunak arian-arian aberastu egin dira hainbat kon-
tzeptu aplikatzeari esker. Kontzeptu horiek zenbait proposamenaren ildotik etorri dira (besteak beste, 
ezagutzaren kudeaketa, erabateko kalitatea, berrikuntza edo enpresen erantzukizun soziala), eta erakunde 
lehiakorrenek egiten duten kudeaketa aurreratuaren parte dira. Hain zuzen, kudeaketa aurreratuaren oi-
narriak eredu honetan daude bilduta. Lortutako aurrerapenak aurrerapen, beharrezkoa da bide horretatik 
aurrera egiten jarraitzea, sortzen dituzten lehiakortasun-gehikuntzen bidez, munduko ingurune ekono-
mikoaren gero eta egoera zailagoari eta ditugun aupadei aurre egin ahal izateko. Aupada horien artean 
daude eskariaren zatiketa eta bilakaera, gero eta globalizatuagoak diren balio-kateak eta suspertzen ari 
diren herrialdeetatik datozen lehiakide berriak merkatuan sartu izana. 

Gure	ustez,	izaten	ari	diren	eta	etorkizunean	lehiakortasunerako	erabakigarriak	izango	diren	aldaketa	sa-
konen aurrean, lehiakortasun-gako hauek kontuan hartu beharko ditugu: 

•	Kostuengatik	eta	produktuaren	edo	zerbitzuaren	kalitateagatik	lehiakorrak	izatea	garrantzitsua	da,	baina	
ez da nahikoa etorkizunerako berme gisa. Makina edo teknologia bat eskuratuz gero, produktibitatea 
hobetzen da eta lehiakortasun-abantaila bat lortzen da, baina hori erraz kopiatu dezake behar adinako 
baliabideak dauzkan edonork. 

•	Aitzitik,	kudeaketa aurreratuaren metodologiak eraginkortasunez aplikatzea lan iraunkorra eskatzen 
duen	faktorea	da.	Lan	horretan	pertsonen	ezagutzak	eta	konpetentziak	funtsezkoak	direnez,	hori	ez	da	
kopiatzen	erraza.	Gainera,	erakunde	arrakastatsuen	ikerketek	eta	esperientziek	frogatzen	dutenez,	epe	
luzerako lehiakortasunean berebiziko eragina du. Helburua da kudeaketa aurreratuaren molde horiek 
sakondu eta hedatzea, eta jardunbide egokien sareak sortzea, euskal erakunde pribatu eta publikoen 
kudeaketa-estilo bereizgarritzat zabaldu arte.

•	Erakundearen	beraren	barne-ikuspegitik,	maila	goreneko	kudeaketa-sistema,	partekatutako	proiektu	
bati	atxikita	egotearen	sentimendua	pertsonen	artean	sorraraziko	duena	garatzeak	indar	handia	ematen	
digu erakunde gisa. Aukera ematen digu aupada bakoitzerako erantzun egokiak emateko, metatutako 
ezagutza oinarri hartuta, eta etorkizunari begira arrakasta ziurtatzen digu. 

•	Erakundeen	barruan,	proiektu	batean	“partekatzean	eta	lankidetzan	aritzean”	oinarritutako	kudeaketa-
kultura	sortzen	den	heinean,	askoz	ere	errazagoa	da	erakundeen	artean	“lehiakortasun-sareak”	gara-
tzeko urratsa ematea (bai erakunde pribatuen artean, bai publikoen eta pribatuen artean), gero eta asmo 
handiagoko proiektuei ekin ahal izateko. 

Egungo egoeran, gure erakundeak gai izan behar du gure lehiakideak baino hobeto egokitzeko eta aldat-
zeko; eta, beharrezkoa denean, erakundeak eraldatzeko ahalmena izan behar du, sortzen diren aukera 
interesgarri berriak baliatu ahal izateko. Nahiz eta  eguneroko tirabirak gure denbora eta energia guztia 
xurgatu,	oso	garrantzitsua	da	hausnarketa	eta	gogoeta	egitea	eta	etorkizunerantz	begiratzea.	Horretarako:

•	Lehiakortasunerako	gure	ESTRATEGIA sakonean berrikusi behar dugu, hura oraingo egoerara eta na-
zioarteko	eta	tokiko	mailan	itxuratzen	joango	den	agertokira	egokituta.	Urteetan	edo	hamarkadetan	
eraginkorrak suertatu diren planteamenduek eraginkor izateari utz diezaiokete aurrerantzean.

•	Gure	BEZEROEK ere aldaketen eragina jasaten dute eta haiek ulertzeko eta euren oraingo egoerara 
moldatzeko	aukera	dugu,	epe	luzerako	lotura	sendoak	sortuta.	Gainera,	ingurune	aldakor	horretan,	
merkatu berriak, segmentu berriak, hobi berriak, balio-proposamen berriak…, hau da, aukera berriak 
sortzen dira, identifikatu eta arakatu behar ditugunak eta, era berean, geure ekimenaz sortu behar 
ditugunak.

•	Beharrezkoa	da	PERTSONEKIN komunikazioa eta parte-hartzea indartzea, erakunde-proiektuarekiko 
haien ilusioa eta inplikazioa lortzeko. Funtsezkoa da gidari izan ditugun printzipioen eta gauzatu behar 
ditugun erabakien eta jardunen arteko koherentziari eustea.

KUDEAKETA AURRERATUA

G E S T I Ó N   A V A N Z A D A
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kudeaketa aurreratua eta lehiakortasuna / kudeaketa aurreratuaren elementuak

•	GIZARTEAREKIKO	daukagun	konpromisoa	indartzeko	unea	dugu.	Gure	gizarte-inguruneko	erakundeen	
eta gazteen ahalmen potentzialak berrikusi eta baliatu behar ditugu. Haiei lagunduz gero, geure buruari 
lagunduko diogu. Etorkizun solidarioagoa eraikitzeko oinarriak finkatu beharko genituzke. Etorkizun horrek 
elkarrenganako konfiantzan eta hainbat erakundetako pertsonen arteko laguntzan oinarritu behar du.

•	Gogoeta-prozesuak	sortu	behar	ditugu,	ikuspegi	irekiekin	eta	trabarik	gabe,	eta	prozesu	horien	partai-
de egin behar ditugu bai gure inguruneko pertsonak, bai beste erakunde batzuetakoak; horrela, mota 
guztietako esparruetan BERRIKUNTZA bultzatuko duen testuingurua sortzeko.

•	Beste	kudeaketa-modu	batzuek	baino	EMAITZA hobeagoak (eta interes-talde guztietan, era orekatu 
batean	lortutakoa)	dakartzana	soilik	har	daiteke	kudeaketa	aurreratutzat.	Gaur	egun,	tradizionalagoak	diren	
kudeaketa-estiloei (aginduak mailakaturik banatzen dituen organigrametan oinarritutakoak) nagusitu egin 
zaie partaidetza handiagoko kudeaketa-estiloa, pertsonen konpromiso handiagoa lortzen duena eta, era 
berean, bezeroekiko eta bestelako interes-taldeekiko harreman sendoagoak dakartzana. Horrekin batera, 
azkenean, emaitza hobeak eta gogobetegarriagoak lortzen dira. Krisialdi-testuinguruan eta hazkunde 
garaian ere, garrantzitsua da kudeaketa aurreraturantz pausoak ematea.

 KUDEAKETA AURRERATUAREN ELEMENTUAK

Dokumentu	honetan,	euskal	enpresek	eta	bestelako	erakundeek,	bakoitzak	bere	berezitasunetik	abiatuta,	
euren	kudeaketa-sistema	KUDEAKETA	AURRERATURANTZ	garatzeko	aintzat	hartu	beharreko	6	elementu	
nagusiak planteatzen dira. Kudeaketa aurreratuak ezarri egin behar ditu enpresa-erakundeen lehiakorta-
suna egituratzeko oinarriak, bai eta enpresaz bestelako gainerako euskal erakundeen helburua lortzeko 
eraginkortasuna eta efizientzia ere.

Erakunde bat izaki bizidun bat da eta, halakotzat, bere parteen arteko elkarreragin etengabean dago. Ku-
deaketa aurreratua ikuspegi sistemiko baten emaitza gisa lortzen da. Horrek bidea ematen du osagaiak 
(ideiak, metodoak, tresnak, jardunbide egokiak…) koherentziaz eta elkarreraginez bateratzeko; ez, ordea, 
horien segida gaineratu baten moduan.

Dokumentu	hau	gida	bat	da,	eta	erakundeentzat	lagungarria	izan	daiteke	euren	kudeaketa-sistema	zein	
neurritaraino aurreratuta dagoen eta zein indar eta hobetzeko eremu dituzten gogoan izateko. Erakunde 
bakoitzak	hainbat	bide	aurki	ditzake	deskribatutako	6	elementuei	eta	22	azpielementuei	erantzun	eraginko-
rra	emateko.	Azpielementu	bakoitzean	bildutako	ideiak	gogoetarako	erreferentzia	gisa	hartu	behar	dira;	
inola ere ez, nahitaez bete beharreko zerbait balitz bezala.

Gogoeta	egin	ondoren,	erakunde	bakoitzak	erabaki	beharko	luke,	bere	inguruabar	berezien	arabera,	zein	
indar are gehiago sendotu eta finkatu beharko lituzkeen eta hobetzeko zein arlori ekin beharko liekeen; 
ondorioz, bidezko jardun-planak ezartzeko. 

KUDEAKETA AURRERATUA

G E S T I Ó N   A V A N Z A D A
EUSKALIT
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 1. ELEMENTUA: ESTRATEGIA

Funtsezkoa	da	estrategia	zehaztea.	Erakunde	batzuek	formulazio	konplexu	eta	zehatzak	behar	dituzte;	
beste	batzuen	kasuan,	ordea,	praktikoena	da	ideia	gutxi	batzuk	izatea,	oso	argiak,	pertsona	guztiek	par-
tekatzen eta barneratzen dituztenak eta erabaki zuzenak hartzen laguntzen dutenak. Estrategiak aldatzen 
joan beharko luke dinamika jarraitu baten bidez, partaidetzazko eta egituratutako gogoetako zikloen bitartez 
indartzeaz gainera. 

Erakunde aurreratuak beharrezko informazio estrategikoa izan beharko luke, informazio horrekin 
partaidetzazko gogoeta-prozesuak gauzatzeko eta, prozesu horien bidez, ondoren behar bezala he-
datu eta jakinaraziko den estrategia ezartzeko. Hain zuzen, estrategia horren arabera, ekonomia- eta 
finantza-baliabideak, teknologia eta informazioa kudeatu beharko dira. Premisa horietatik abiatuta, 
antolamendu hedatuetarantz aurrera egiten da hainbat eragilerekin (bai erakunde barrukoak, bai 
kanpokoak), erakunde-estrategia zehazten, garatzen, jarraitzen eta eguneratzen parte hartuta. 

E.1  ESTRATEGIA ZEHAZTEKO BEHARREZKO  
INFORMAZIOA NOLA KUDEATZEN DEN 

Horretarako, baliagarria litzateke:

•	Gure	erakundeko	“interes-talde”	garrantzitsuenak	(jabetza,	bezeroak,	pertsonak…)	zein	diren	antzematea,	
eta	haien	egungo	beharrak	eta	etorkizunerako	itxaropenak	zein	diren	jakitea.

•	Gure	erakundean	eragina	izan	dezaketen	interes-taldeen	helburu	eta	proiektu	estrategikoak	zein	diren	
jakitea.

•	Bai	tokiko,	bai	nazioarteko	ikuspegitik,	honako	hauen	inguruko	informazio-iturri	garrantzitsuak	antzema-
tea: bezeroak/merkatuak, teknologia berriak, lehiakideen estrategiak, hornitzaileak, legeria eta ingurune 
sozioekonomikoa.

•	Aztertzea	dauden	lehiakideak,	gure	erakundeak	lortutako	errendimendu	operatiboa	eta	emaitzak,	eta,	
baita	ere,	gure	lehiakideen	eta	erreferentzia	erabilgarritzat	suerta	dakizkigukeen	beste	erakunde	batzuen	
emaitzak.

•	Informazio	hori	nola	hartu,	aztertu,	egituratu	eta	banatzen	dugun	ezartzea,	gure	gogoeta	estrategikoe-
tarako euskarri gisa baliagarri izan dadin. 

E.2  GOGOETA NOLA EGITEN DEN  
ETA ESTRATEGIA NOLA EZARTZEN DEN 

Horretarako, baliagarria litzateke:

•	Interes-talde	nagusiak	parte	hartzera	bultzatuko	duen	gogoeta	estrategikoa	egiteko	prozesu/metodo	bat	
zehaztea. 

•	Gure	erakundearen	epe	luzerako	gako-elementuak	zehaztea	(misioa,	ikuskera,	balioak,	printzipio	etikoak	
edo gobernu onekoak, politikak…), eta horiek erakundearen garapen estrategikoaren eta kulturaren 
oinarritzat baliatzea.

•	Helburu	estrategikoak	edo	epe	luzerakoak	zehaztea,	interes-taldeen	beharrak	eta	itxaropenak	orekatuta.	
Helburu horiek lortzeko agertoki eta hautabide estrategikoak aztertzea (internalizazioa, merkatu/beze-
roak,	hornitzaileak,	eraikin	berriak…	garapen	teknologikokoak,	berrikuntzakoak…),	kausa-efektu	erlazioak	
antzemanda eta horien arriskuak ebaluatuta. 

•	Merkatu-segmentu,	produktu,	zerbitzu	eta	abarretarako	negozio-eredua	eta	balio-proposamenak	zehaz-
tea.

1
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•	Antolamendu-	eta	kudeaketa-eredua	zehaztea	(arloka,	prozesuka,	negozio-unitateka,	minikonpainiaka…).
•	Estrategia	gauzatzeko	beharrezko	elementuak,	bitartekoak	eta	baliabideak	antzematea:	gako-prozesuak,	
arrakastarako	faktore	kritikoak,	marka-irudia,	pertsonen	konpetentziak,	baliabide	ekonomikoak,	beharrezko	
teknologien zorroa, ekipamendu-inbertsioak, kudeatu beharreko arriskuak…

•	Aztertzea	beharrezkoa	ote	den	hornitzaileekin,	bezeroekin…	edota,	baita	ere,	lehiakideekin	aliantzak	
ezartzea; bi aldeen antolamendu-beharrak eta behar estrategikoak, ahalmenak eta osagarritasuna kon-
tuan izanda. 

•	Epe	luzerako	helburuak	eta	estrategiak	urteko	edo	epe	laburrerako	helburuetan	zehaztea,	kausa-efektu	
erlazioak antzemanda eta epe luzearen garrantzia epe laburreko premiekin eta inguruabarrekin uztartzea. 

E.3  ESTRATEGIA NOLA KOMUNIKATU,  
HEDATU, BERRIKUSI ETA EGUNERATZEN DEN

Horretarako, baliagarria litzateke:
•	Gure	erakundeko	pertsona	guztiei	estrategia	jakinaraztea,	eta	ulertzen	eta	bere	gain	hartzen	dutela	

egiaztatzea.
•	Estrategiaren	dagozkion	alderdiak	bezeroei,	aliatuei	eta	bestelako	interes-taldeei	jakinaraztea.
•	Helburuak	eta	estrategiak	arian-arian	hedatzea,	antolamendu-	eta	kudeaketa-egitura	egokituta,	eta	gero	

eta helburu eta jardun-plan zehatzagoak finkatuta, pertsonen ekintza gidatzeko.
•	Maila	bakoitzerako	eraginkortasun-	eta	efizientzia-adierazleak	zehaztea,	gertakarietan	eta	datuetan	oi-

narritutako kudeaketa egin ahal izan dezagun.
•	Aliantzak	kudeatzea,	lortutako	emaitzak	eta	bi	aldeen	gogobetetze-maila	berrikusita.
•	Adierazleen	panela	edo	panelak	zehaztea	(salmentak,	produktibitatea,	ekonomia-	eta	finantza-adiera-
zleak…),	erakundean	lortutako	emaitzen	etengabeko	jarraipena	egin	ahal	izateko;	kausa-efektu	erlazioen	
bidez, haiek erakundearen helburu orokorrekin parekatuta mantentzea eta elementu horien arteko in-
terfazeak	kudeatzea.

•	Zehaztutako	helburuak	eta	estrategiak	aldian-aldian	berrikustea,	horiek	behar	bezala	eguneratuta	man-
tentzeko. 
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 2. ELEMENTUA: BEZEROAK

Erakunde aurreratua da bezeroarengana argi bideratuta dagoena. Hau da, bezeroek izan behar dute, gure 
erakundeko pertsonekin batera, gure estrategiaren erdigunea, bai zuzeneko bezeroek, bai gure produktu 
eta	zerbitzuen	azken	bezeroek	ere.	Era	berean,	bezero	potentzialak	etengabe	aztertu	behar	ditugu.	Beze-
roarentzako	balio-ekarpen	bereizgarria	da	lehiakortasun-abantailaren	funtsa	(sarritan,	zerbitzugintza	gaine-
ratzea, produktuen elementu osagarri gisa), beste erakunde lehiakide batzuk bezeroari egin diezaioketen 
ekarpenaren aldean. 

Erakunde aurreratuak bezeroekiko harremanak zaindu beharko lituzke, eta bere jardueraren (balio-
katearen) elementu guztietan eraginkorra izan beharko luke: produktuak eta zerbitzuak garatu eta 
merkaturatzetik hasita, haiek produzitu/garatu, eman eta mantentzera (hala badagokio) iritsi arte. 
Horretarako, hornitzaile fidagarriak izan behar ditu euskarri. Horiei, era berean, egiteko garrantzitsua 
eman behar die erakunde-estrategia zehaztu eta garatzean. 

C.1  BEZEROEKIKO HARREMANAK  
NOLA KUDEATZEN DITUGUN

Horretarako, baliagarria litzateke:

•	Tipologia	guztietako	uneko	bezeroen	eta	bezero	potentzialen	behar	eta	itxaropen	esplizituak	eta	inplizituak	
zein diren jakitea; ikerketen, eztabaida-taldeen eta inkesten bidez, bezeroen ohiturak eta gure produktu 
edo zerbitzuei ematen dieten erabilera behatuta…

•	Erakundeko	pertsonak	bezeroekin	harremanetan	jartzea:	topaketak	edo	bilerak	eta	haien	instalazioetarako	
bisitaldiak	sustatuz,	informazioaren	eta	komunikazioaren	teknologiek	(IKT)	ematen	dituzten	erraztasunak	
baliatuz…

•	Bizkor	erantzutea	bezeroen	eskaerei,	iradokizunei,	kexuei	edo	laguntza-eskariei,	horretarako	beharrezko	
informazio-fluxuak	barrutik	garatuta.

•	Gure	produktuekiko/zerbitzuekiko,	behar/itxaropenen	betetzearekiko,…	bezeroen	gogobetetzea	eba-
luatzea, gure lehiakideekin alderatuta.

•	Bezeroekin	epe	luzerako	loturak	sortzea,	konfiantzan,	zerbitzu-bermean,	berritzeko	ahalmenean…	oina-
rrituta.

C.2  BEZEROEI ZUZENDUTAKO PRODUKTUAK  
ETA ZERBITZUAK NOLA GARATU ETA MERKATURATZEN DITUGUN

Horretarako, baliagarria litzateke:

•	Uneko	bezeroen	eta	bezero	potentzialen	tipologiak,	eta	erosteko	dituzten	motibazioak	antzematea.

•	Bai	bezeroak,	bai	hornitzaileak	eta	bestelako	interes-taldeak	produktu	edo	zerbitzu	berrien	diseinuan/
garapenean sarraraztea.

•	Gure	eskaintzan	bilakaera	bultzatzea:	gure	jarduerak	optimizatuz	(zabalduz,	sinplifikatuz,	berriro	disei-
natuz…), gure produktuak/zerbitzuak bezeroarentzat pertsonalizatuz, gure eskaintzan gure produktuak 
osatuko dituzten zerbitzuak gehituz, industria-diseinua sustatuz…

•	Salmenta-estrategiak	eta	-bideak	aztertzea	eta	marketin-planak	egitea,	gure	produktuak	eta	zerbitzuak	
ezagutzera	eman,	posizionatu	eta	saltzeko	(zuzeneko	salmenta,	Internet,	merkataritza-sarea,	sare	so-
zialak, publizitatea…).

•	Ebaluatzea	bai	garatu	ditugun	estrategien,	planen,	salmenta-bideen	eta	merkataritza-ekintzen	eragina,	
bai merkatuan dugun marka-irudia.

2
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C.3  GURE PRODUKTUAK/ZERBITZUAK NOLA PRODUZITU  
ETA BANATZEN DIREN

Horretarako, baliagarria litzateke:
•	Gure	jarduerak/produkzioa	planifikatzea,	egiteko	epeak	laburtuta,	eta	produkzio/zerbitzu-emate	-proze-

suetako efizientzia areagotuta. 
•	Produktuen	eta	zerbitzuen	kalitatea	ziurtatzeko	lan-metodoak	diseinatzea.
•	Produktuaren/zerbitzuaren	kostuak	(egitearena,	logistikarenak,	banaketarenak…	barne)	zein	diren	jakite-

ko aukera emango duen kontabilitatea egitea; horrela, prozesuen efizientzia eta erakundearen beraren 
efizientzia globala hobetzeko

•	Biltegiak	eta	material-inbentarioak	efizientziaz	kudeatzea,	haien	txandakatzea	areagotuta,	izakinak	mu-
rriztuta… 

•	Ekipamenduak,	materialak	eta	instalazioak	mantentzea,	langileak	eta	haien	erabiltzaileak	inplikatuz;	
hobeto	ezagutu	daitezen	eta	haiek	aprobetxatzeko	aukerak	areagotu	daitezen.	

•	Produktuak/zerbitzuak	hornitzeko,	bezero	bakoitzari	egokitutako	egitura	logistikoa	garatzea.
•	Saldu	edo	zerbitzua	eskaini	ondoko	zerbitzu	integralak	eta	gure	produktuak/zerbitzuak	erabiltzen	lagunt-

zekoak ezartzea.

C.4  HORNITZAILEEKIKO HARREMANAK  
NOLA KUDEATZEN DITUGUN

Horretarako, baliagarria litzateke:
•	Hornitzaileei	gure	beharrak	eta	itxaropenak	modu	egituratuan	helaraztea,	haiek	gure	helburu	estrate-

gikoen eta proiektuen partaide egitea, eta gardentasunean eta elkarrekiko konfiantzan oinarritutako epe 
luzerako harremanari eusteko estrategiak garatzea. 

•	Funtsezkoak	diren	prozesuak	eta	jarduerak	antzematea,	bai	eta	kanpora	atera	genitzakeenak	ere,	hor-
nitzaileei dagokienez gure egungo eta etorkizuneko beharrak zehazteko.

•	Gure	egungo	hornitzaileen	indarrak,	gaitasunak	eta	ahalmenak	zein	diren	jakitea,	horiek	gara	ditzaten	
laguntzea eta, hala badagokio, hornitzaile osagarriak edo hautabidezkoak antzematea.

•	Hornitzaileei	adorea,	pizgarria	eta	laguntza	ematea,	kudeaketa	aurreratuaren	kontzeptuak	eta	metodo-
logiak sar ditzaten eta, horrela, euren lehiakortasuna hobetu dezaten.

•	Erosketak	kudeatzeko	eta	hornitzaileekin	harremanetan	egoteko	prozesu/metodo	egituratuak	zehaztea.
•	Hornitzaileen	errendimendua	ebaluatzea,	haiei	izandako	harremanaren	inguruan	dugun	gogobetetzearen	

berri modu egituratuan ematea eta, era berean, harreman horri buruz duten iritzia eskatzea.
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 3. ELEMENTUA: PERTSONAK

Gizarte	aurreratuan,	pertsonak	dira	edozein	erakunde	lehiakorren	funtsezko	euskarria.	Izan	ere,	haien	
ezagutzak, konpetentziak eta gaitasunak elementu bereizgarria dira.

Erakundeek (batez ere, horien zuzendaritza-taldeek eta erantzukizuna duten bestelako pertsonek) beha-
rrezko ingurune-baldintzak sortu behar dituzte, pertsonen gaitasunak garatu eta horiek proiektu komun 
batean bete-betean partaide egin ahal izateko.

Erakunde aurreratuaren eginbeharrak lirateke, lehenik eta behin, bertako pertsonak egoki hautatzea 
eta horiei behar bezala ordaindu eta erantzutea, haien ezagutza eta konpetentziak garatzea (estrate-
giarekin bat etorriz), eta, arian-arian, erakundearen proiektuan konpromisoa har dezaten eta euren 
lidergo-ahalmena gara dezaten bultzatzea.

P.1  PERTSONAK NOLA HAUTATZEN DITUGUN, ETA NOLA ORDAINTZEN  
ETA ARRETA EGITEN DIEGUN

Horretarako, baliagarria litzateke:

•	Beharrezko	pertsonen	profila	antzematea	(ezagutzak,	jarrerak,	berrikuntza-	eta	lidergo-ahalmenak,	hi-
zkuntza-profila, esperientzia…), gure helburu estrategikoak gauzatu ahal izateko.

•	Pertsonak	prozesu	gardenen	bidez	hautatzea,	aukera-berdintasuna	bermatzeko.

•	Laguntza	eta	babesa	emanez,	pertsonak	erakundean	sartzea	erraztuko	duten	prozesuak	ezartzea.

•	Generoaren	arloan	zuzentasuna	eta	berdintasuna	ziurtatuko	duten	ordainsari-sistemak,	gizarte-mozki-
nak… garatzea.

•	Laneko	arriskuen	prebentziorako	eta	osasuna	hobetzeko	sistemak	ezartzea.

•	Laneko	eta	familiako	bizitza	bateragarria	izan	dadin	sustatzea	eta	horretarako	erraztasunak	ematea,	
pertsonen eta erakundearen beharrak orekatuz eta parekatuz.

•	Planteamendu	malguak	dituzten	pertsonen	aniztasunari	eta	egoera	bereziei	erantzutea.	

•	Pertsonen	asebetetzea,	inkesta,	elkarrizketak,	talde	fokalak…	erabiliz	neurtzea.

P.2  PERTSONEN EZAGUTZA ETA KONPETENTZIAK  
NOLA GARATZEN DITUGUN 

Horretarako, baliagarria litzateke:

•	Gure	helburu	estrategikoak	gauzatzeko	beharrezkoak	diren	ezagutzak	eta	konpetentziak	antzematea,	
eta horiek gure pertsonek eta taldeek dagoeneko dituztenekin alderatzea.

•	Pertsonak	trebatzera	zuzendutako	planak,	baliabideak,	ikaskuntza-prozesuak,	tutoretzak…	ezartzea,	
erakundearen benetako behar zehatzen arabera. Hala, zehaztutako planek pertsonei aukera eman behar 
diete eskatutako konpetentziak garatzeko (teknikoak, hizkuntzakoak, gizarte-trebetasunak…); hain zuzen, 
euren lana betetzeko eta lanbide-garapenean aurrera egiteko beharrezkoak dituztenak.

•	Aldian	behin,	abian	jarritako	trebakuntza-planen	eraginkortasuna	ebaluatzea.

•	Ezagutza	zaindu	eta	partekatzeko	IKTek	eskaintzen	dituzten	ahalbideak	baliatzea.

•	Pertsonen	autonomia	eta	balio-aniztasuna,	eta	merkatuetan,	bezeroekin,	lan-metodoetan…	egoera	
berrietara moldatzeko haien malgutasuna bultzatzea. 

•	Pertsonen	jarrera	kritikoa,	inguruari	begiratzekoa,	sormenezkoa,	berritzailea	eta	ekintzailea	garatzea.	

3
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P.3  PERTSONAK ERAKUNDEAREKIN  
NOLA KONPROMETITZEN DITUGUN 

Horretarako, baliagarria litzateke:
•	Pertsonak	gogoeta	estrategikoaren	prozesuan	partaide	egitea,	kontsultatuz	zein	premia	dituzten	eta	
gerora	begira	zein	itxaropen	dituzten	(norberaren	esparruan),	zein	garapen-aukera	dituzten	eta	enpresa-
proiektuaren zein ikuspegi duten.

•	Maila	guztietan	komunikazio	eta	lankidetza	eraginkorra	eta	bizkorra	egoteko	mekanismoak	ezartzea	
(taldeko edo sareko lana, zeharkako edo diziplina arteko proiektuak…).

•	Pertsonei	beharrezko	informazioa	helaraztea	(teknikoa,	ekonomikoa,	proiektuei	buruzkoa…),	horrek	euren	
lanari	zentzua	emateko	eta	ikuspegi	globalaz	lan	hori	errazteko,	isilpeko	edo	legez	araututako	informazioa	
salbuetsita eta galera-arriskuak minimizatzeko mekanismoez hornituta.

•	Pertsonei	jakinaraztea	denboran	zehar	lortzen	ari	diren	helburu	estrategikoak	eta	emaitzak,	bai	maila	
globalean, bai taldeen edo pertsonen mailan; norberaren lanak emaitza orokorrak lortzen nola laguntzen 
duen nabarmenduta. 

•	Partaidetzazko	kudeaketa-sistemak	ezartzea,	pertsonei	aukera	emango	dienak	egiten	ari	diren	jarduera-
ren jarraipena egiteko, erabakiak hartzeko, laneko prozesuen eta taldeen eraginkortasuna eta efizientzia 
hobetzeko…

•	Pertsonak	kudeaketan,	lortutako	emaitzetan,	jabetzan…	partaide	egingo	dituzten	planteamenduetarantz	
aurrera egitea.

•	Pertsonen	eta	taldeen	jarduna	ebaluatzea,	eta	haien	jarrerak	eta	ahaleginak,	eta	lortu	dituzten	emaitzak	
aintzatestea.

P.4  PERTSONEN LIDERGO AHALMENA  
NOLA ZABALTZEN DUGUN 

Horretarako, baliagarria litzateke:
•	Erakundean	lidergoan	nola	jardun	beharko	litzatekeen	zehaztea,	epe	luzerako	funtsezko	elementuei	eta	

ezarritako helburu estrategikoei erantzuteko.
•	Erakundeko	zuzendaritza	lidergoan	aritzeko	ahalmena	garatzea	eta,	arian-arian,	beste	pertsona	batzuen-

gana zabaltzea, lidergo hedatua eta partekatua lortzeko helburuarekin.
•	Ziurtatzea	erakundeak	formalki	ezartzen	edo	adierazten	duenaren	eta	barruko	benetako	jardunbideen	

arteko koherentzia, batez ere balioekin eta printzipio etikoekin zerikusia duten kontuetan.
•	Pertsonak	ondorengo	kontu	guztiotan	inplikatzea:	erakundea	kudeatzeko	sistema	hobetzen,	gogoeta	

estrategikoa egiten, hobetzeko aukerak antzematen, ideia eta proposamen berritzaileak eskaintzen…
•	Pertsonen	baitan	honako	alderdi	hauek	hobetzeko	konpetentziak	garatzea:	hobeto	komunikatzea,	argu-

diatu eta eztabaidatzea, erantzukizunak eskuordetu eta nork bere gain hartzea, erabakiak hartzea, taldean 
lan egitea…

•	Erakundeko	beste	pertsona	batzuei	laguntza,	prestakuntza	eta	babesa	ematea,	beren	gaitasunak	eta	
konpetentziak gara ditzaten.

•	Erakundeko	pertsonen	bilakaera	nolakoa	den	jakiteko,	autoebaluazioak	eta	ebaluazioak	egitea,	lidergoan	
zenbateraino aurreratu den ikusi eta beste helburu berri batzuk jartzeko.
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 4. ELEMENTUA: GIZARTEA

Erakunde oro gizarte-egitura baten barruan dago. Egitura horrek erakundearen berezko gaitasunak indartu 
eta bultza ditzake, edo, aitzitik, haren garapena eta lehiakortasuna baldintzatu eta mugatu. Horregatik, 
garrantzitsua da gizartearekiko konpromisoa, legezko betebeharrak betetze hutsetik haratago. 

Erakunde aurreratuak zaindu egin beharko luke hark diharduen gizarte-ingurunea eratzen duten 
erakundeen garapena, gizarte-zeregin eraginkorrena egin dezakeen jardueretan bete-betean parte 
hartuz (bere ahalmenen arabera); eta, era berean, ingurumen-iraunkortasunean lagunduko duten 
neurriak bultzatu beharko lituzke.

S.1  GURE GIZARTE INGURUNEAREKIKO KONPROMISOA  
NOLA KUDEATZEN DUGUN

Horretarako, baliagarria litzateke:

•	Gizarte-ingurunea	eratzen	duten	pertsona	edo	erakunde	garrantzitsuak	antzematea	(kontsumitzaileen	
elkarteak,	auzokoak,	administrazioak,	unibertsitateak	eta	ikastetxeak…),	erakundearen	erabakien	edo	
jardueren ondorioz modu positiboan edo negatiboan eraginda suerta litezkeenak.

•	Gizarte-inguruneak	zein	arazo,	behar	edo	aupada	lehentasunezkotzat	hartzen	dituen	jakitea	eta	horiek	
erakundeak dituen ahalmenekin alderatzea.

•	Helburu	estrategikoekin	parekatuta,	gizartearekiko	dugun	konpromisoari	dagokionez	lortu	beharreko	
helburuak zehaztea, eta horiek estrategien, planen, ekintzen, baliabide-zuzkiduraren… bidez kudea-
tzea.

•	Administrazio	publikoek	eta	beste	agente	batzuek	abian	jarritako	proiektu	eta	ekimenetan	parte	hartzea.

•	Pertsonak,	hornitzaileak,	aliatuak	eta	bestelako	interes-taldeak	gure	gizarte-ingurunearekiko	ditugun	
helburu eta planetan sartzea. 

•	Gizarteari	helburu,	plan	eta	interes	orokorreko	emaitzen	berri	ematea.

S.2  INGURUMEN IRAUNKORTASUNA  
NOLA BULTZATZEN DUGUN

Horretarako, baliagarria litzateke:

•	Antzematea	gure	erakundearen	jardueraren	ondorioz	eraginda	suerta	litekeen	ingurumenarekin	lotutako	
ingurunea (espazioak, erakundeak…).

•	Zehaztea	erakundearen	ingurumen-helburuak	eta	-politikak.

•	Pertsonak	kontzientziatzea	eta	prestatzea	erabiltzen	dituzten	baliabideak	modu	iraunkorrean	baliatzeko:	
efizientzia energetikoaz, ura zaindu eta egoki erabiltzeaz, materialak efizientziaz erabiltzeaz, birziklatzeaz, 
kutsadurari eta zaratari aurrea hartzeaz… ari gara.

•	Euren	bizi-zikloan	eta	bizi-amaieran	ingurumena	errespetatuko	duten	produktuak	eta	zerbitzuak	diseinatu	
eta garatzea (ekodiseinua).

•	Egungo	produkzio-prozesu,	instalazio,	eraikin	eta	ekipamenduen	ingurumen-inpaktua	ebaluatu	eta	hobe-
tzea, eta hori erosketa-irizpide gisa hartzea egin beharreko eskuratzeetan, arreta berezia jarrita efizientzia 
energetikoan eta materialetan.

4
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•	Gure	hornitzaileen,	aliatuen	eta	bestelako	interes-taldeen	artean	zabaltzea	gure	ekimenak,	eta	haiek	
ekimen horien partaide egitea.

•	Neurriak	hartzea	mota	guztietako	ondasunen	eta	zerbitzuen	tokiko	eta	ardurazko	kontsumoaren	inguruan	
kontzientziatzeko eta kontsumo hori bultzatzeko.

•	Bezeroei,	hornitzaileei	eta	interes-taldeei	jakinaraztea	ingurumenaren,	efizientzia	energetikoaren	eta	ma-
terialen efizientziaren arloetako jardunek ingurumenean, enpresetan eta gizartean dakartzaten ondurak.
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 5. ELEMENTUA: BERRIKUNTZA

Ezinbestekoa	da	berrikuntza	modu	egituratuan	kudeatzea,	berrikuntza	inkrementaletik	hasita	(“etengabeko	
hobekuntza”	ere	deritzo),	berrikuntza	erradikalera	iritsi	arte,	erakundearen	esparru	guztietan	(produktuak/
zerbitzuak, merkatuak, negozio-ereduak, prozesuak…); gero eta azkarrago eta bizitasun handiagoaz erakun-
deen baitan sortzen ari diren aldaketei aurre egin ahal izateko.

Erakunde aurreratuak berritzeko helburuak eta estrategia zehaztu beharko lituzke; pertsonek arris-
kuak bere gain har ditzaten, ekimena izan dezaten eta berritu dezaten sustatuko duen testuingurua 
sortu; inguruneko beste pertsona eta erakunde batzuen berritzeko ahalmena baliatu; eta ideia eta 
proiektu berritzaileak kudeatu, horiek gauzatzeko.

I.1  BERRITZEKO GURE HELBURUAK  
ETA ESTRATEGIA NOLA ZEHAZTEN DITUGUN

Horretarako, baliagarria litzateke:

•	Ingurune	tokikoa	eta	globala	aztertzea	(legeekin	lotutako	alderdietan,	merkatukoetan,	teknikoetan,	sozia-
letan,	ekonomikoetan…),	berrikuntza-estrategiarako	erreferentzia	izango	diren	uneko	eta	etorkizuneko	
litezkeen aupadak antzemateko.

•	Ideia	gidariak	ematea,	gure	funtsezko	elementu	estrategikoetatik	abiatuta	berrikuntza	nola	bideratu	jaki-
teko; zehazturik lehentasunezkoak diren negozio, merkatu, produktu edo zerbitzu, teknologia, prozesu, 
metodologia, barne-kudeaketako sistemaren elementu… berriak.

•	Zehaztea	produktu	edo	zerbitzu,	negozio,	etab.	jakin	batzuetan	garatu	nahi	ditugun	helburuak	eta	es-
trategia. Horien artean daude, esate baterako: lider-posizioa eta abantaila monopolistikoak lortzeko 
“arakatzaileak”,	arakatzaileen	esperientziak	arrisku	eta	kostu	txikiagoak	hartuz	baliatzeko	“abangoardia”,	
ziurgabetasuna	uxatu	denean	merkatuan	sartzeko	“uzta-biltzaileak”…

•	Merkatu	edota	bezero-segmentu	berriak	sistematikoki	aztertzea,	eta	antzematea	merkatu	horietan	le-
hiakorrak	izateko	produktuek	edo	zerbitzuek	izan	beharreko	funtsezko	ezaugarriak	zein	diren,	haietan	
jadanik diharduten erakundeak zein diren, sartzeko zein oztopo gainditu beharko genituzkeen…

•	Sistematikoki	aztertzea	ditugun	patenteak,	jabetza	intelektuala,	metodologiak,	teknologia	edo	konpe-
tentziak erabilgarriak izan ote litezkeen egungoen bestelako merkatuetan.

•	Helburu	hausleak	eta	aupariak	ezartzea,	horrela,	geure	burua	behartzeko	kudeaketaren	ikuspegiak,	egitu-
rak eta kontzeptuak berriro planteatzera, ohikeriatik aterata eta, hala, pertsonen sormena eta berrikuntza 
pizteko.

I.2  BERRITZEKO BARNE TESTUINGURUA  
NOLA SORTZEN DUGUN 

Horretarako, baliagarria litzateke:

•	Ezberdinak	diren	ekarpen	edo	iritzi	kritikoak	azaltzeko	konfiantza	sortzea,	eta	beste	horrenbeste	egitea	
sormena eta ideia berriak mahairatzea bultzatzeko aupadak bilatzeko.

•	Erraztasunak	ematea	bere	denboraren	zati	bat	arakatzen,	gogoeta	egiten,	ideiak	ekartzen	eta	proposa-
men berritzaileak lantzen ematen duten pertsonei.

•	Lankidetzarako	gune	formalak	eta	informalak	sortzea,	hala	nola	elkartzeko	guneak,	bilgune	birtualak…;	
horrela, elkarreragiteko eta ideiak, ezagutzak eta gogoetak elkarrekin trukatzeko aukera izango lukete 
pertsonek. 
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•	Oreka	kudeatzea,	batetik,	dagoeneko	badiren	arau,	prozedura	eta	laneko	jarraibideak	errespetatu	eta	
betetzearen, eta, bestetik, aldi berean, jarduerak aurrera eramateko beste modu batzuen artean; horiek 
saiakuntzen eta esperientzien bidez proban jarrita.

•	Berritzaileak	diren	jarduerak,	ideiak,	proiektuak	eta	emaitzak	hedatu,	aipatu	eta	aitortzea,	baita	lortu	nahi	
zen arrakasta lortu ez den kasuetan ere.

I.3  GURE INGURUNEAREN AHALMENA  
NOLA BALIATZEN DUGUN 

Horretarako, baliagarria litzateke:
•	“Berrikuntza	irekia”	erraztuko	duten	mekanismoak	garatzea,	ideien	ekarpena	eta	trukea	bultzatuta	be-

zeroekin, hornitzaileekin, ikerketa-zentroekin, beste sektore batzuetako erakundeekin, adituekin, oro har 
jendearekin…

•	Behaketa	teknologikorako	metodoak	eskura	izatea,	egun	erabiltzen	ditugun	teknologiei	buruzko	infor-
mazio zientifikoak edo teknikoak atzeman, aztertu, hedatu eta ustiatzeko; eta gauza bera erabil litezkeen 
bestelako teknologiei nahiz baliatzen ditugun teknologietarako arriskua ekar dezaketenei dagokienez.

•	Aliantzak	ezartzea	bezeroekin,	hornitzaileekin	edota	merkatuetan,	produktuetan/zerbitzuetan,	proze-
suetan, metodologietan, kudeaketa-sistemetan… berrikuntza ekartzeko bereziki gai diren bestelako 
erakundeekin; ezagutzen eta esperientziaren osagarritasuna bilatuta, kostuak eta arriskuak partekatuta…

•	Gure	ohiko	lan-eremutik	kanpo	dauden	esparruak	eta	jarduerak	arakatzea,	ikuspegi	berriak	zabalduko	
dizkiguten planteamenduak, ideiak, esperientziak… bilatuta.

•	IKTak,	sare	sozialak…	erabiltzea,	erakunde	barruan	gure	prozesuak	eta	barne-harremanak	hobetzeko,	
eta bezeroekiko eta bestelako interes-taldeekiko ditugun harremanak, zerbitzuak edo arreta hobetzeko 
ere.

I.4  IDEIA ETA PROIEKTU BERRITZAILEAK  
NOLA KUDEATZEN DITUGUN

Horretarako, baliagarria litzateke:
•	Pertsona,	sail	edo	batzorde	batzuei	berariazko	erantzukizunak	ematea	berrikuntzarekin	zerikusia	duten	

kontuak dinamizatzeko.
•	Prozesu/metodo	bat	zehaztea	ideia	eta	proiektuak	modu	egituratuan	jaso,	aztertu,	ebaluatu	eta	lehenes-

teko, eta, horrela, berrikuntzako proiektuen zorro bat sortzeko.
•	Jarduera	berritzaileetan	inbertitzeko	aurrekontuak	ezartzea,	onarturik	inbertsio	horiek	itzulkinik	ekartzea	

berez zalantzazkoa dela eta sarritan halakorik izaten ez dela.
•	Talde	bereziak	sortzea,	ekimenei	hasiera	eman	eta	proiektuak	aurrera	eramateko;	denbora	eta	beste-

lako baliabideak eman beharko zaizkie, eta baita prestakuntza ere, sormenerako metodologietan eta 
berrikuntzarako proiektuen kudeaketan aritzeko. 

•	Egindako	proiektuetatik	ikasitakoak	aztertzea	eta	ondorioak	ateratzea,	etorkizunean	izango	diren	proie-
ktuen	eraginkortasuna	indartzeko.	“Jardunbide	egokienak”	proiektu-taldeen	artean	partekatzea.

•	Berrikuntzan	dugun	esperientzia	kanporantz	errentagarri	egitea	eta	gure	jabetza	intelektuala	zein	neu-
rritaraino babestu behar dugun finkatzea.
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 6. ELEMENTUA: EMAITZAK

Erakunde bat lehiakorra edo iraunkorra izango da, baldin eta epe luzerako bada. Horretarako, lortu beharreko 
HELBURUAK	honela	ezarri	behar	dira:

•	Epe	luzerako	ikuspegia	epe	laburrerakoarekin	orekatuz.

•	Epe	luzerako	helburuak	lortzeko	asmo	tinko	eta	iraunkorra	orekatuz	ingurunearen	aldaketetara	egokitzeko	
beharrezko malgutasunarekin. 

•	Gure	datu	historikoak,	joerak,	ahalmen	latenteak…	kontuan	izanda.

•	Lehiakideek	eta	bestelako	erakundeek	lortzen	dituzten	helburuak	eta	emaitzak	ezagututa.

•	Kausa-efektu	erlazioak	ezarrita	helburu	batzuen	eta	besteen	artean	eta,	baita	ere,	helburu	horiek	lortze-
ko heldu behar diegun erakundearen prozesuen, proiektuen eta jardueren artean, helburu batzuen eta 
besteen arteko koherentzia ziurtaturik.

Era	berean,	erakundeak	beharrezkoa	du	EMAITZAK	ebaluatu	eta	neurtzeko	sistema	eraginkorrak	eta	
efizienteak izatea (elkarrizketak, inkestak, eztabaida-taldeak, azterlanak eta ikerketak, bezeroen panelak, 
errendimenduaren barne-adierazleen multzoak…); uneko egoera eta lortutako aurrerapen-maila zein diren 
jakin eta, bereziki, etorkizunerantz begiratu ahal izateko. 

Erakundeen	EMAITZAK	hainbat	mota	eta	garrantzitakoak	dira.	Horregatik,	haien	jarraipena	erakunde	ba-
rruan	hainbat	mailatatik	eta	dagokion	aldizkakotasunaz	egin	beharko	da.	Zenbaitetan	urtean,	hiruhilekoan,	
hilean...	behin	egin	beharko	da.	Beste	kasu	batzuetan,	berriz,	egunerokoa	edo	jarraituagoa	ere	izango	da;	
hala, bidezko erabakiak hartu eta emaitzek sorrarazten dituzten prozesuak eta jarduerak egoki kudeatu 
ahal izateko.

Erakunde aurreratuak emaitza gogobetegarriak eta orekatuak lortu beharko lituzke interes-taldeei 
dagokienean. Emaitza estrategiko egokiek, bezeroekiko emaitzek, pertsonekiko emaitzek eta gizar-
tearekiko emaitzek eta, horiei gehituta, erakundearen bilakaera eta eraldaketa bultzatuko duten 
emaitzek haren lehiakortasuna eta iraunkortasuna sendotzen dituzte. 

R.1  EMAITZA  
ESTRATEGIKOAK

Horrela deitzen diegu epe luzerako asmoa eta erakundearentzat estrategikoak eta garrantzi handie-
nekoak diren helburuak zein neurritaraino lortu diren ebaluatzeko bidea ematen duten emaitzei. Era 
berean, estrategikoak izan daitezke, erakundearentzat duten garrantziagatik, bezeroekin, pertsonekin, 
gizartearekin	eta	berrikuntzarekin	lotutako	emaitzak	(horiek	R2,	R3,	R4	eta	R5	azpielementuetan	des-
kribatzen dira).

Horretarako, baliagarria litzateke honako alderdi hauek neurtu eta ebaluatzea:

•	Zein	neurritaraino	gauzatu	diren	erakundearen	misioa,	ikuskera,	eta	balioen	eta	kulturaren	hedadura.

•	Ekonomia-	eta	finantza-elementuak,	ezagutzeko	aukera	emango	digutenak	erakundearen	sendotasuna,	
kaudimena,	likidezia,	errentagarritasuna…	(funts	propioak,	balio	erantsia,	Ebitda,	eskudiru-fluxua,	zirku-
latzailea, mozkinak, dibidenduak…).

•	Salmenta-zifrak,	bezeroak	(merkatu	bakoitzean	eta	produktu/zerbitzu	tipologia	bakoitzean),	lortutako	
merkatu-kuotak…

•	Erakundearen	jabeak	diren	edota	euren	finantzaketa	ekartzen	duten	pertsonen	edo	erakundeen	gogo-
betetzea.

•	Gure	diseinu-prozesuen,	zerbitzu-eskaintzaren,	produkzioaren,	banaketaren…	eraginkortasuna	eta	efi-
zientzia.

6
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•	Teknologia	berrien	eraginkortasuna	eta	efizientzia,	bai	eta	informazio,	antolamendu	eta	kudeaketako	
sistema berriena ere.

•	Aliatuen	eta	hornitzaileen	gogobetetzea	eta	haiekin	ezarritako	helburuen	gauzatze-maila,	epeak	bete-
tzearekin lotutako errendimendua, kalitate-mailak, sorrarazten dizkiguten gorabeherak…

R.2  BEZEROEKIKO  
EMAITZAK

Jakiteko	aukera	emango	digute	zein	neurritaraino	ari	garen	lortzen	geure	buruari	ezarritako	helburuak	eta	
estrategiak, geure zuzeneko bezeroei dagokienez eta, hala badagokio, gure bezeroen bezeroei dagokienez.

Horretarako, baliagarria litzateke honako alderdi hauek neurtu eta ebaluatzea:

•	Bezeroen	gogobetetzea	gure	produktu	edo	zerbitzuekiko	(prezioa/balioa,	kalitatea	eta	fidagarritasuna,	
epeak betetzea, diseinuak…). 

•	Haien	gogobetetzea	ematen	diegun	informazioarekiko,	eskaintzen	diegun	arreta	eta	laguntzarekiko,	gure	
merkataritza-sarearekiko,	banaketa-sarearekiko,	saldu	ondoko	zerbitzuarekiko,	kexu	eta	erreklamazioei	
erantzuteko zerbitzuarekiko…

•	Geure	marka-irudia	eta	izen	ona	bezeroen	artean	eta	merkatuan	(gardentasuna	informazioan,	sendota-
suna, berrikuntza, ingurumen- eta gizarte-konpromisoa…), bezeroengandik jasotako sariak, aintzates-
penak eta ziurtapenak, haien hornitzaile-sailkapenean zein tokitan gauden… 

•	Gure	bezeroen	fideltasuna	(iraupen-	eta	txandakatze-indizeak,	eskabideen	eta	erosketa-errepikapenen	
bilakaera, erosteko asmoak, beste bezeroei egindako gomendioak, garapen berrietan haiei laguntzeko 
jasotako proposamenak…).

•	Gai	hauekin	lotutako	barne-adierazleak:	erantzun-denbora	nobedadeen	merkatuan,	aurkeztutako/onar-
tutako	eskaintzak,	kexuen	ebazpena,	jasotako	iradokizunak	edo	ideiak,	erantzun-denborak…

•	Barneko	eta	kanpoko	adierazleak,	akats-tasei,	emandako	zerbitzuari	buruzko	intzidentziei,	errefusei,	
bermean dauden produktuen/zerbitzuen kostuei... dagokienez.

R3  PERTSONEKIKO  
EMAITZAK

Gure	erakundean	parte	hartzen	duten	pertsonen	(plantilla	egonkorra,	behin-behineko	langileak,	boluntarioak	
prestakuntza- edo praktika-prozesuan…) hautematea zein den jakiteak, beste errendimendu-adierazle 
batzuekin batera, aukera emango digu haiekiko lortu nahi ditugun helburuak zein neurritaraino gauzatzen 
ari garen ebaluatzeko.

Horretarako, baliagarria litzateke honako alderdi hauek neurtu eta ebaluatzea:

•	Pertsonen	gogobetetzea	honako	arlo	hauekiko,	besteak	beste:	gure	hautatze-prozesuak,	ordainsaria,	
laneko baldintzak eta giroa, jasotako arreta, arriskuen prebentzioa, konpetentzien garapena, komunika-
zioa, aukera-berdintasuna…

•	Hautematea	zein	neurritaraino	sartuta,	partaide	eta	pozik	sentitzen	diren	gure	erakundearen	proiektuan,	
estrategiaren	formulazioan,	hedatutako	helburuetan	eta	horien	jarraipenean…

•	Honako	arlo	hauekin	lotutako	jardueren	ondoriozko	emaitza:	lidergo-ahalmena	bultzatzea;	erantzukizunak	
eskuordetu eta nork bere gain hartzea; helarazitako balioen, printzipio etikoen, kudeaketakoen, etab. eta 
errealitatearen arteko koherentzia…

•	Balio-aniztasunaren	mailak	edo	adierazleak,	malgutasuna	eta	eskuratutako	konpetentziak,	ezarritako	he-
lburuen betetzea eta jardunaren ebaluazioa, inplikazioa/parte-hartzea proiektuetan, lan-taldeak, inkestak, 
gertakariak eta ospakizunak…

•	Gure	pertsonen	plantillako	fideltasuna	edo	txandakatzea,	istripuak	edo	bajak,	lanera	ez	agertzea…
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R.4  GIZARTEAREKIKO  
EMAITZAK

Aukera emango digute geure buruari ezarri dizkiogun helburuak eta estrategiak zein neurritaraino lortzen 
ari garen jakiteko, gure gizarte-inguruneari eta ingurumen-alderdiei dagokienez.

Horretarako, baliagarria litzateke honako alderdi hauek neurtu eta ebaluatzea:

•	Lehengaien,	energiaren	eta	uraren	kontsumo-bilakaera.	

•	Gure	gizarte-ingurunean	garrantzitsutzat	jotzen	ditugun	interes-taldeen	edo	iritzi-liderren	iritzia,	gure	
helburu, lorpen eta izen onari dagokienean.

•	Hedabideetan	edota	jendearentzat	eskuragarri	dauden	txosten	eta	ikerketetan	jasotako	informazioa.

•	Jasotako	sariak,	ziurtagiriak	edo	aintzatespenak	eta	arauak	ez	betetzearen	ondoriozko	zigorrak…

•	Gure	erakundeak	eta	bertako	pertsonek	gizarte-ingurunearekin	duten	jarduera-	eta	inplikazio-maila.

•	Gure	ingurunearen	garapen	ekonomikoan,	prestakuntza-mailan,	etab.	lagundu	izatea.

•	Produktuek	eta	zerbitzuek	zein	neurritaraino	errespetatzen	dituzten	ingurumena,	horren	fakturazioa	eta	
merkatu-kuota erlatiboa.

•	Arlo	hauetan	lortutako	hobekuntzak:	efizientzia	energetikoa,	ur-kontsumoa,	kutsatzaileak	ez	diren	edo	
gutxi	kutsatzen	duten	materialen	erabilera,	birziklatzea,	emisioak,	sortutako	enbalajeak	eta	hondakinak,	
kutsadura- eta zarata-mailak, garraioa… produkzioa eta sortutako produktuak/zerbitzuak (bizi-zikloaren 
analisia).

•	Ingurumen-hobekuntzak	eta	ingurunearekiko	inplikaziokoak,	hornitzaileengan,	eta	bestelako	interes-
taldeengan eragindakoak.

R.5  BERRIKUNTZAREN  
EMAITZAK

Kontuan hartu behar da berrikuntzak berezkoa duen ziurgabetasuna, bai eta ekimen berritzaileak abian 
jartzen direnetik emaitzak lortzen diren arte sarritan igarotzen den denbora luzea ere, emaitza horiek in-
terpretatu, aztertu eta ebaluatzeko garaian.

Horretarako, baliagarria litzateke honako alderdi hauek neurtu eta ebaluatzea:

•	Berrikuntzaren	esparruan,	bezeroen	eta	bestelako	interes-taldeen	gogobetetzea	gure	helburuekiko	eta	
estrategiarekiko: gure ekimenak nola gauzatzen ditugun, nola haiek partaide egiten ditugun, aurrerapenen 
edo emaitzen berri nola ematen diegun…

•	Gure	pertsonen	gogobetetzea,	pentsatzeko,	ikertzeko	eta	erantzunak	emateko	denbora	eta	bestelako	
baliabideak eskuragarri izatearen inguruan; haien sormena adierazteko ezarritako bideak edota aintza-
tespena eta saria (horiek lortzeko arriskuak eta ziurgabetasunak bere gain hartuta)…

•	Ekarritako	iradokizunak	edo	ideiak,	gauzatu	direnen	aldean;	erantzun-epeak…

•	Honako	arlo	hauetan	egindako	inbertsioaren eta garatutako jardueraren adierazleak: merkatu-ikerketak, 
I+G,	TIK,	proiektuetan	emandako	orduak,	lankidetzak	gure	ingurunearekin,	ezagutza	berria	lortu	eta	
eskuratzea…

•	Lortzen	ari	garen	emaitzak (batez ere, estrategikoak), besteak beste, adierazle hauen bitartez: azken 
urteetan garatu ditugun produktuekin edo zerbitzuekin lortutako salmentak edo mozkinak, produktuen 
edo zerbitzuen gure zorroa osorik edo zati batean berritzeko eman dugun denbora, kostu-murrizketak 
prozesuetan, hobekuntzak erakundearen kudeaketan, jarduera bezero berriekin edo merkatu berrietan, 
egindako patente kopurua edo patenteak lagatzearen ondoriozko diru-sarrerak…

•	Efizientziaren adierazleak, lortutako emaitzak horiek lortzeko egindako inbertsioekin lotuko dituztenak.
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 KUDEAKETAN IZANDAKO AURRERAPEN MAILAREN EBALUAZIOA

Kudeaketan izandako aurrerapen mailaren ebaluazioa egin ahal izateko, bi balorazio taula diseinatu dira, 
bat	ekintzako	elementuetarako	eta	bestea	emaitzetarako.	Bi	helburu	nagusiak	hauek	dira:	
•	Erakundearen	indarguneak	eta	hobetzeko	alorrak	identifikatzen	laguntzea,	“Baloratzeko	alderdiak”	era-

biliz, indarguneak edo hobetzeko alorrak hobeto lekutu ahal izateko (adibidez, planteamendua interes 
talde	guztiei	ez	badagokie,	edo	tresnak	erakundearen	%100ean	hedatuta	ez	badaude,	edo	ebaluaziorako,	
ikasketarako edo hobekuntzetarako mekanismorik ez badago). 

•	Erakundeari,	Kudeaketan	izandako	aurrerapen	mailaren	“argazkia”	ematea,	Elementu,	azpi-elementu	eta	
kudeaketaren alderdi guztietan, bere egungo egoera, denboran izandako bilakaera eta beste erakunde 
batzuen aurrean duen lekua zein den jakin dezan. 

EKINTZA ELEMENTUAK

BALORATZEKO
ALDERDIAK

URRERATZE MAILAK

OINARRIZKOA 
Hasierako jardunbideak 
edo/eta puntualak. 

TARTEKOA
Nolabaiteko 
egitura duten 
Kudeaketa 
jardunbideak, 
integratzen eta 
hobetzen hasiz. 

GARATUA
Era sistematikoan 
eta modu indartsuan 
garatutako eta 
hobetutako 
Kudeaketa 
jardunbideak,  hiru 
urtez gutxienez ..

AURRERATUA
Erreferente izan daitezkeen 
Kudeaketa jardunbide 
azkarrak eta berritzaileak, 
sormenaren, ikasketaren 
edo best practices 
izenekoekin egindako 
alderaketaren ondorioz. 

PLANTEAMENDUA 0 1 2 1 2 1 2 1 2 3

HEDAPENA 0 1 2 1 2 1 2 1 2 3

EBALUAZIOA ETA 
DOIKUNTZA 0 1 2 1 2 1 2 1 2 3

GLOBALA 0 1 2 1 2 1 2 1 2 3

BALORATZEKO ALDERDIAK

PLANTEAMENDUA

•	Logika	argia	du,	eragindako	interes-taldeen	beharrak	jasotzen	ditu,	estrategia	orokorraren	alde	
egiten du eta integratuta dago / koherentea da erakundearen planteamenduekin.

•	Prozesuak	eta	horiek	gauzatzeko	bestelako	tresnak	bizkor	eta	efizientziaz	diseinatu	dira,	funtsezko	
ezagutza jasoz. 

•	Denboran	zehar	hobetu	da.

HEDAPENA •	Planteamenduak	ordenatuta,	zorrotz	eta	sistematikoki	eramaten	dira	praktikara	aplikagarriak	diren	
esparru guztietan.

EBALUAZIOA ETA 
DOIKUNTZA

•	Planteamendu	eta	hedapen	guztien	eraginkortasun	eta	efizientziaren	neurketak,	barruko	eta	kanpo	
ikasketak	eta	sormena,	planteamenduak,	hedapenak	eta	berrikuspen-	eta	doitze-mekanismoak	
berak  berritzeko/hobetzeko erabiltzen dira.
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EMAITZA ELEMENTUAK
Erakundeak zehaztu egin du zein diren haren emaitza aipagarriak ( garrantzitsuak, behar adinakoak, beharrezkoak )

BALORATZEKO
ALDERDIA

AURRERATZE MAILAK

OINARRIZKOA 
Azterketarako edo 
hasierako datu batzuk. 

TARTEKOA
Datuen	
%50erako.

GARATUA
Datuen	
%70erako.

AURRERATUA
Datuen	%100erako.	

BALIAGARRITASUNA 0 1 2 1 2 1 2 1 2 3

MAGNITUDEA 0 1 2 1 2 1 2 1 2 3

GLOBALA 0 1 2 1 2 1 2 1 2 3

BALORATZEKO ALDERDIAK 

BALIAGARRITASUNA
•	Erabilitako	datu	eta	informazio	aipagarria	erakundearen	eraginkortasuna	eta	efizientzia	ezagutzeko	

balio du (eremua), eta beraz behar bezala segmentatuta daude, egokiak eta zehatzak dira, ekintzen 
eta emaitzen arteko loturak ulertzeko, eta etorkizunerako proiekzioak egiteko aukera ematen dute..

MAGNITUDEA

•	Joerak	edo	errendimendu	operatiboa	egokiak	dira,	gutxienez	azken	3	urteetan
•	Ezarritako	helburuak	aproposak	dira	eta	lortu	edo	gainditzen	dira.		
•	Bidezkoa	denean,	konparazioak	egiten	dira	beste	erakunde	batzuekin,	erreferente	gisa,	norberaren	

emaitzak hobeto ulertzeko; eta konparazio horietan behatutako egoera egokia da. 

Eredu horrek taulen erabilera malgurako aukera ematen du, erakundeak bere gogoeta zein sakontasun 
edo zorroztasun maila erabiliz egin nahi duen eta kudeaketan duen aurrerapen mailaren arabera:
•	Eredu	hau	erabiliz	kudeaketari	buruz	egiten	den	lehenengo	gogoeta	bada,	komenigarria	izan	daiteke	
Indarguneak	eta	Hobetzeko	Alorrak	identifikatzea	Kudeaketa	Aurreratuko	6	Elementuetako	bakoitzerako,	
balorazio taulak erabili gabe.  

•	Ibilbide	luzeagoa	duten	erakundeen	kasuan,	taulen	erabilerak	zehaztasun	eta	sakontasun	handiagoa	
eman	dezake	Indarguneak	eta	Hobetzeko	Alorrak	identifikatzeko	orduan,	“Baloratzeko	alderdiak”	erabiliz.	
Erakunde horien kasuan, jarraitu beharreko bi pausoak hauek izan daitezke:  
•	Erakundearen	kudeaketa	jardunbideak	azpi-elementuen	arabera	baloratzea,	indarguneak	eta	hobetzeko	
alorrak	identifikatuz,	baloratzeko	alderdiak	eta	aurrerapenaren	maila	guztien	deskribapena	(Oinarrizkoa,	
Tartekoa,	Garatua	edo	Aurreratua)	kontuan	hartuz.

			Maila	horien	barruan	0,	1,	2	edo	3	markatuko	da,	alderdi	bakoitzean	dagoen	finkapen	mailaren	arabera,	
ondoren azpi-elementu horren maila orokorra kokatu ahal dezagun. 

•	Elementu	bakoitzaren	azpi-elementu	guztiak	(E1,	E2,	E3...)	baloratu	ondoren,	maila	era	orokorrean	
finkatu	ahal	izango	da	(1.	elementua:	Estrategia...)
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 GLOSARIOA

BALIO PROPOSAMENA: Erakundeak bere bezeroei egindako proposamena da; halakotzat hartuta ez 
produktuen edo zerbitzuen zerrenda, baizik eta erakundeak bezeroengan balio erantsia sortzeko, lehia-
kideengandik bereizteko eta erakundeak merkatuetan duen posizionatze iraunkorra ezartzeko baliatzen 
dituen	alderdien	multzoa.	Balio-proposamen	bat	zehazteko	oinarria	da	gure	lehiakideengandik	bereiziko	
gaituen alderdiei buruzko erabakiak hartzea. Alderdi horiek honako hauetako bat edo gehiago izan daitezke: 

•	Prezioa.

•	Nobedadea	(bezeroen	adierazi	gabeko	behar	latenteei	erantzutea).	

•	Kalitate	gorena.	

•	Bezeroen	eskakizun	esplizituetara	gehiago	egokitzea.	

•	Gure	marka.	

•	Lehiakideek	baino	prestazio	handiagoak.	

•	Bezeroarentzako	arriskuak/kostuak	murriztea.	

•	Diseinu	bereizgarria.	

•	Produktuak	pertsonalizatzea.	

•	Time	to	market-a.	

•	Etab.	

Erakundeak	estrategia	jakin	batzuk	hartu	beharko	lituzke	xede	duen	bezero-segmentuaren	arabera;	estra-
tegia horietan, bezero-segmentu bakoitzerako produktuaren, prezioaren, zerbitzuaren eta irudiaren arteko 
konbinazioa bilduta. 

NEGOZIO EREDUA:	Erakundeak	bere	funtzionamendua	deskribatzeko	erabiltzen	duen	mekanismoa	da,	
balioa sortzearen eta mozkinak atzematearen ikuspegitik. Negozio-eredua zehazteko, beharrezkoa da, esate 
baterako,	honako	alderdi	hauek	planifikatzea:	xede	den	bezeroaren	segmentuak,	bezeroekin	harremanetan	
egoteko mekanismoak, bezero-segmentu bakoitzerako balio-proposamenak, sarbideak, erakundearen 
sarrera-iturriak,	barne-baliabideak,	erakundearen	kostu-egitura,	funtsezko	jarduerak	eta	gure	balio-katearen	
funtsezko	agenteak	(batez	ere,	hornitzaileak	eta	kolaboratzaileak,	baina	baita	lehiakideak	ere).	

Gaur	egun,	erakunde	lehiakorra	bere	negozio-ereduan	berritzeko	gaitasuna	duena	da,	eta	bere	bezeroen	
eta jarduten dueneko merkatuen lehentasunetara egokitzeko. 

GIZARTE BERRIKUNTZA:	Gizarte-arazoak	(tokikoak	nahiz	globalak)	konpontzera	zuzendutako	ekimenen	
multzoa. Ekimen horiek hobetu egin behar dituzte eguneroko bizitzaren esparru jakin batzuk, eta balioa 
gaineratu ohi dute teknologia edo ezagutza aurreratuen bidez. Erakundearen ikuspegitik, gizarte-berrikuntza 
ez dago soilik lotuta hirugarren sektoreari dagozkion produktuak edo zerbitzuak sortzearekin (gizarte-ekint-
zailetza),	herritarren,	erakunde	pertsonen,	etab.	parte-hartzeari	ere	baizik.	Parte-hartze	horren	helburua	da	
gure produktuak eta zerbitzuak hobetzea; batik bat, herritarren bizi-kalitatea areagotzen dutenak. 

ANTOLAMENDU HEDATUA: Antolamendu hedatua hornitzaile, bezero, kolaboratzaile eta/edo lehiakidee-
kiko sare-lanaren kontzeptuarekin lotuta dago. Horren helburua da lehiakortasun-abantaila estrategikoak 
lortzea, gure erakundearen prozesuetan eragile horiekin inplikatuta eta lan eginda; ez soilik produkzioa 
hobetzearen ikuspegitik, baizik eta produkzio-kateei (oro har) balio erantsi handiagoa ematearen ikuspe-
gitik ere. 

BALIO KATEAK: Erakunde aurreratuak bezeroekiko harremanak zaindu beharko lituzke, eta bere balio-
katearen elementu guztietan eraginkorra izan beharko luke: produktuak eta zerbitzuak garatu eta merkatu-
ratzetik hasita, haiek produzitu, banatu eta mantentzera (bidezkoa bada) iritsi arte. Horretarako, hornitzaile 
fidagarriak izan behar ditu euskarri. Horiei, era berean, egiteko garrantzitsua eman behar die erakunde-
estrategia zehaztu eta garatzean. Horrela, aurrera egiten da balio linealeko katearen ikuspegitik, antola-
mendu hedatuko orientaziorantz.
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INTERES TALDEAK: Erakundean zuzeneko edo zeharkako interesa duten pertsonak edo erakundeak. 
Interes	horren	arrazoia	izan	daiteke	erakundean	eragina	izan	dezaketela	edo	erakundean	eragina	jaso	de-
zaketela.	Barruko	interes-taldeak	antolamenduan	sartuta	duden	pertsonak	dira.	Kanpoko	interes-taldeak	
dira, esate baterako, jabeak (akziodunak), inbertitzaileak, bezeroak, hornitzaileak, aliatuak, erakunde pu-
blikoak eta komunitatearen edo gizartearen ordezkariak.  

ALIANTZAK: Lan- edo kolaborazio-harreman iraunkorra eta egonkorra erakundeen artean. Harreman ho-
rretan, erakundeek balio erantsia eta helburu komunak partekatzen dituzte. Hornitzaileekin, banatzaileekin, 
bezeroekin, hezkuntza-erakundeekin, etab. egin daitezke aliantzak. 

LIDERGOA:	Pertsonen	ahalmena	erakunde	batean	ekimena	hartzeko,	eta	lan-talde	bat	kudeatu,	bultzatu,	
sustatu	eta	estimulatzeko,	helburu	komun	bat	lortzearren.	Erakunde	aurreratuak	pixkanaka	zabaltzen	joan	
beharko luke bertako pertsona guztien lidergo-ahalmena, eta lidergo hedatua eta partekatua lortzeko 
helburuarekin.

GIZARTEA: Erakunde aurreratuak zaindu egin beharko luke hark diharduen gizarte-ingurunea eratzen 
duten erakundeen garapena, gizarte-zeregin eraginkorrena egin dezakeen jardueretan bete-betean parte 
hartuz (bere ahalmenen arabera); eta, era berean, ingurumen-iraunkortasunean lagunduko duten neurriak 
bultzatu beharko lituzke. Gizarte-ingurunea: Kontsumitzaileen elkarteak, auzokoak, administrazioak, uni-
bertsitateak	eta	ikastetxeak…,	erakundearen	erabakien	edo	jardueren	ondorioz	modu	positiboan	edo	
negatiboan eraginda suerta litezkeenak.

BERRIKUNTZA IREKIA: Berrikuntza-estrategia	bat	da	eta,	horren	pean,	enpresek	barruko	eta	kanpoko	
ezagutza konbinatzen dute, produktu eta zerbitzu berritzaileak garatu eta merkatuan jartzeko. Nagusita-
sun berezia hartzen dute lankidetzak eta ideia-trukeak bezeroekin, hornitzaileekin, ikerketa-zentroekin, 
unibertsitateekin, beste sektore batzuetako erakundeekin, adituekin, oro har jendearekin…, erakundeari 
ikuspegi eta irtenbide berriak zabaltzen baitizkio horrek. 
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