
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 

NORA NOA estrategia 
 

Norabidea markatzea mapa batean marraztea da. Norbera dagoen 

puntutik abiatzea eta nahi dugun norabiderantz zuzentzea. Bidean 

geldialdi batzuk egitea, berriro ere mapa begiratzeko eta espero genuen 

tokian ote gauden planteatzeko (eta batzuetan, helmuga bera ere 

birplanteatzeko). Ibilbide horretan, mugarriek, aukeratutako bide motak, 

erabakiak hartzen lagunduko digute eta ezustekoak ere emango 

dizkigute.  

Estrategia, besterik gabe, zure enpresarentzat (eta zuretzat) zer 

norabide hartu nahi duzun argi izatea da, horrela, eguneroko bizitzan 

hartu beharreko erabakiak arin eta eraginkortasunez har ditzazun, zure 

ibilbidetik ahalik eta gutxien desbideratuz. Beti egon daitezke 

gorabeherak, geldialdiak eta atzerapausoak, baina, gutxienez, ez duzu 

desorientazio-sentsaziorik izango, ezta ezer onik ekartzen ez dizuten 

gauzekin entretenitzen ari zaren sentsaziorik ere.  

Estrategia bat zehazteko lanaren zereginik zailena estrategiaren 

zirriborroa egitea da, larrialdiak eta egunerokotasuna garrantzitsuagoak 

direla iruditzen zaigulako beti. Ezerk ez dizu, ordea, bide-orri bat izateak 

baino denbora eta energia gehiago aurreztuko. Mapa ez da errealitatea, 

hala ere, lagungarria izan daiteke, esan bezala, zer egin eta zer ez egin 

jakiteko (eta zergatik). 

Estrategian pentsatzea eragozten digun beste muga bat honako hau da: 

“aukeratzeak” “zerbaiti uko egitea” dakarrela. Zure ekintzak eta urratsak 

nora bideratu nahi dituzun erabakitzeko, beste plan batzuk alde batera 

utzi beharko dituzu. Gerta daiteke horrek galera-sentsazio bat 

sorraraztea, ezingo duzulako den-dena egin. Sentsazio hori 

desagerrarazteko, pentsa ezazu honetan: auto baten barruan zaude. 



                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Kontzertu batera, zinemara, lanera eta liburu bat irakurtzera joan nahi 

baldin baduzu, eta dena aldi berean egin nahi baduzu, litekeena da 

azkenean ezertxo ere ez egitea. Aukeratzeak uko egitea dakar, bai. 

Baina helmuga posible bat ezartzeko eta abiarazteko ere balio du, nahiz 

eta gero espero zenuen tokira heldu ez.  

Egin nahi dugun horren bideragarritasuna, zentzua eta egingarritasuna 

izan behar ditugu buruan, eta, horretarako, lehentasunak zehaztu behar 

dira. Zure kontura lan egin nahi baduzu edo dagoeneko zure kontura lan 

egiten ari bazara, eman lehentasuna diru-sarrera gehien ekar ditzakeen 

horri, hobekien egiten dakizun horri eta zure bezeroek ordaindu nahi 

duten horri. Dena gurutzatzen den puntua zure abiapuntua izan daiteke. 

Zure lana gustuko duzunez, gutxienez, etekinak lehenbailehen 

eskuratzea lortu beharko zenuke.  

Lehenestea irizpide objektiboak kontuan hartuta aukeratzea da, 

ondoren, ekintzak garrantziaren arabera ordenatzeko.   

Horretarako ez da beharrezkoa 30 orrialdeko dokumentu formal bat 

idaztea. Zure estrategiari buruz jakin behar duzun guztia eskuz 

idatzitako folio batean ere sar daiteke.  

 

Zenbaiten ustez, estrategia bidean azaleratzen da, hau da: egiten 

dugun bitartean pentsatzen dugu eta pentsatzen dugun bitartean 

planifikatzen dugu. Beste modu batera esanda, egunerokoak eta 

kanpoko inguruabarrek garrantzia dute eta ezin dira aurreikusi; hortaz, 

informazioa bidetik biltzen joan behar gara, horizonterako bidea 

eraldatzeko eta zuzentzeko.   

 

Zer galdetu zure buruari estrategia ezartzeko. 



                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Zer egiten dugu ondo? 

Zerk funtzionatu dezake hobeto? 

Zer etorkizun amesten duzu? 

Bideragarria eta posiblea da? 

 

Funtsezko kontu batzuk:  

 Arrakastaren adierazleak ezarri. 

 Rolak eta erantzukizunak definitu. 

 Mugarri garrantzitsuak identifikatu; prozesua eta proiektuak 

zatitan banatu. 

 Lan-ildoak eta egiteko moduak markatu. 

 Helburuak neurtu eta doitu, adierazle kuantitatiboak eta 

kualitatiboak adieraziz. 

 

 

Noski, komeni da Misioa, Ikuspegia eta Balioak definitzea, hau da, 

beste modu batera esanda, zein bidetik, norantz eta zer estilorekin.  

 

 

 


