
Toki garapena Lea-Artibai eskualdean 



Bizkaia 

Gipuzkoa 

Lea Artibai 

eskualdea 

Araba 

Lea-Artibai 

Lea-Artibai 

Lea-Artibai  
 … Bizkaia 

osoarekiko 

….EAE 

osoarekiko 

Azalera 203 Km2 % 9,3 % 2,8 

Udalerriak 12 % 10,7  % 4,8 

Biztanleria 26.073 % 2,3 % 1,2 

Biztanleria aktiboa 12.251 % 2,21 % 1,16 

Langabezia 
1.315 

(%10,12) 

%1,4 
(%15,82) 

%0,8 
(%14,81) 

Bataz besteko 

errenta pertsonala 
17.291€ %91,03 %89,66 

BPG per capita 24.921 € %84,7 %81,31 



ARRANTZA 

122 enpresa,  

1.024 lanpostu 

METALA 

31 enpresa 

602 lanpostu 

EKIPAMENDU 

INDUSTRIALAK 

25 enpresa 

893 lanpostu 

KAUTXUAREN 

TRANSFORMAZIOA 

27 enpresa 

1021 lanpostu 

NEKAZARITZA ETA 

ABELTZANTZA 

184 enpresa 

400 lanpostu 

TURISMOA  

260 enpresa,  

400 lanpostu 

1.866   enpresa 
7.866   lanpostu 
 

789 Enpresa, Balio 
kate 

nagusietan bilduta 
4.340 lanpostu 

 
 

Balio kate 

nagusiak 

Lea-Artibai 



Toki Garapenerako 

Estrategiaren Ibilbidean 

Mugarri Nagusiak 



Toki Garapenerako estrategiaren 

mugarri nagusiak  

 

• Mondragon Taldeko 

Kooperatibak sortzen dira 

Lea Artibain 

• Lea Artibai Ikastetxea Koop., 

sortzen da eskualdeko 

kooperatibek sustatuta 

• Eskualdearen garapenerako 

lehen plan estrategikoa 

egiten da CLP-en eskutik 

• Kooperatiben garapena 

• Ondarroako Portuko 

jardueraren  hazkundea 

• 1984. urtean Okamikako 

Industrialdea sortzen da 

• Lea Ibarreko Toki 

Garapeneko proiektua 

definitu eta martxan 

jartzen da 

• Lea Artibaiko 

Amankomunazgoak 

Eskualdeko Plan Estrategikoa 

• Plana gidatzeko egiturarik ez 

• Lea Artibai Ikastetxeak  

lidergoa hartzen du Polimeroen 

Ingenieritza eta  elikagaien 

industriako zikloa  martxan jarriz 

eta enpresa sustapenean 

abiatuz 

1970. 
  
Hamarkada 

1980. 
  
Hamarkada 

1990. 
  
Hamarkada 



• Azaro Fundazioa sortzen da Lea Artibai Ikastetxea, Lea Ibarreko 

Mankomunitatea, Okamikako Industrialdea, Markina-Xemeingo 

Udala eta Eskualdeko Kooperatiben Mahaia Elkarteko enpresen 

ekimenez 

• Leartibai Garapen Agentzia sortzen da eskualdeko 6 udalerriren 

ekimenez 

• Azaro Fundazioa eta Leartibai Garapen Agentziak, elkarlanerako 

hitzarmena sinatzen dute, elkarrekin, eskualdeko enpresa 

ehunaren lehiakortasuna ren alde lan egiteko zerbitzu integrala 

eskainiz eta toki garapenerako estrategien dinamizazioan aritzeko 

eskualde osoko ikuspuntuaz.  

• Esperanza 2013 proiektu 

estrategikoa definitzen da: 

Enpresa berriak sortu eta 

enpresen lehiakortasunaren 

inguruan helburu zehatzak. 

 

 400 lanpostu berri  

206 enpresa berri 

 350 I+G+i eta lehiakortasuna 

hobetzeko proiektu enpresekin 

2000 - 2005 2006 - 2013 

Toki Garapenerako estrategiaren 

mugarri nagusiak  



• 2010 urtean Lea Artibai Berrikuntza Gunea inauguratzen 

da: Ekintzailetza, berrikuntza eta ikerkuntzarako 

(polimeroetan eta elikagaietan), gunea  

• Eskualdeko enpresa ehunaren konpetentzien mapa 

berritua 

• Lea Artibai Health Unit, espezializazio estrategia 

• Eskualdeko Enplegu Plana 

• Leartiker S.Coop sortzen da 

• Oinarriak: Formazioa, 

teknologia, berrikuntza eta 

ekintzailetza  

• Enpresa sarearen 

berrikuntzan eragingo 

duten adierazle berriak 

• Enpresekin harreman estua 

eta hurbila 

• Udalen inplikazioa 

garapen ekonomikorako 

proiektuak sustatzeko 

• Gobernantza eredua 

2010 - 2015 2015 - 2020 

Toki Garapenerako estrategiaren 

mugarri nagusiak  



Lea Artibai eskualdeko 

garapen estrategiaren 
definizioa gidatu du Azaro 

Fundazioak 

 

Eskualdeko Espezializazio 

Estrategia Adimentsuaren 
dinamizatzailea  



RIS 3 LEA-ARTIBAI  

RIS3 EUSKADI  

ESKUALDEKO UDALAK ETA 

AMANKOMUNAZGOAK  

ENPRESAK  

FORMAZIO, BERRIKUNTZA 

ETA IKERKUNTZA ZENTROAK 

GIZARTEA 

12 Udal; 2 

Amankomunazgo; 

Garapen Agentzia; 

Landa Garapen 

Elkartea   

40 enpresen parte 

hartzea aktiboa. 

Enpresa hauek sektore 

ezberdinetakoak izan 

dira  

Lea Artibai Ikastetxea, 

Ondarroa eta 

Lekeitioko Institutuak, 

Arrantza Eskola 

 Leartiker eta Azaro 

Fundazioa  

Herri bakoitzean 100 

herritarrek baino 

gehiagok parte hartu 

du   

Helize 

laukoitzaren 
modeloa 
(elementu 

dinamizatzailea: 

azaro fundazioa) 

LEA ARTIBAIKO ESPEZIALIZAZIO ESTRATEGIA ADIMENTSUA ESKUALDEKO ENPRESA 

EHUNAREN KONPETENTZIEN MAPAN OINARRITUZ ETA HONEN HARREMANA 

SEKTORE EMERGENTEEKIKO  Lea Artibai Bioberdea estrategia  

Gobernantza 

Eredua  

Garapen estrategia 
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Lea Artibai Bioberdea  

Eskualdeko Espezializazio Estrategia Adimentsua  

OSASUNA: 
Bertoko 

teknologiekiko 
aukerak  

ELIKAGAIGINTZA 
OSASUNGARRIA 

TURISMO 
WELLNESS 

LEHEN SEKTOREA 
(nekazaritza, abeltzantza, 
basogintza, arrantza eta 
akuakultura)  

EGUNGO INDUSTRIA ETA 
MERKATARITZA 

EKONOMIA URDINA  
(Systemic Design) 

 input-out loturak ; 
hondakinen 
balorizazioa; 

energia distribuida 

Garapen estrategia 



Elikagaien Teknologian eta Polimeroetan 

espezializaturiko ikerkuntza zentroa  

Eskualdeko Garapen Agentzia 

Toki eragileen bilgunea garapen ekonomikorako  

         proiektuak sustatzeko 

 

Lanbide Heziketako ikastetxea: prestakuntza 

zikloak, lanerako prestakuntza, goi mailako 

ikastaroak, masterrak…  
 

Ekintzailetza eta Berrikuntza Zentroa 

Lea Artibaiko Lurralde Estrategiaren 

dinamizatzailea 

 

Agente traktorea 

Garapen estrategia 



Lea Artibai 2020 
 



Lea Artibai 2020 

1. Enpresa ehuna dibertsifikatzea, enpresa berriak sortzea eta martxan dauden 
enpresen negozio ereduetan berrikuntza bideak jorratzea: Jarduera berriak, Produktu berriak edo 
balio-proposamen berriak, Merkatu berriak (geografikoak, bezero segmentuak)… 

2. Enpresek egun dituzten beharrizanei eta etorkizunean izan ditzaketenei erantzungo dien 

prestakuntza eskaintza izatea  

3. Enplegagarritasuna hobetzea eta laneratzeko arazo bereziak dituzten 
pertsonen edo/eta lan merkatuan kolokan egon daitezkeen pertsonen laneratzea erraztea 

4. Pertsona gaituak, berrikuntzarako eta ekintzailetzarako kultura eta jarrera 
daukatenak atxikitu eta erakarri 

5. Elkarlanerako kultura indartu sektore guztietan 

6. Ingurune baikor bat sortu eta azpiegiturak garatu eskualdean lana eta 
jarduera ekonomiko berriak sustatzeko.  



Helburu Espezifikoak 2020 

1. 170 jarduera ekonomiko berri martxan jarri, 450 lanpostu 

2.  Ikasleen laneratze tasa %85 eta 500 laneratu gure laneratze eta orientazio 

zerbitzuen bidez 

3. Lehiakortasuna hobetzeko 350 proiektu landu inguruko enpresekin: 

       kooperazio proiektuak, berrikuntza eta internazionalizazio proiektuak…. 

       Egitasmo hauen bidez, enpresetan lanpostu kopurua %5 igo.  

4. 5.000 ordu prestakuntza espezializatuan: Sormena-Berrikuntza, Eko-Berrikuntza, 

Lidergoa, Kooperazioa, lean, osasun teknologiak, healthy food, blue economy-systemic 

design… 

 

    

Lea Artibai 2020 



Azaro Fundazioa 
Lea Artibaiko enpresa 

ehunaren garapenarekin 

konprometiturik.   

 

Eskualdeko  

giza kapitalaren  
eragile dinamizatzailea  



Azaro Fundazioa  

MISIO OROKOR AMANKOMUNA 

 Inguruko enpresa ehuna berritzea dugu helburu, martxan dauden enpresen lehiakortasunean eraginez 

eta jarduera eta lanpostu berriak, berritzaileak eta  jasangarriak sustatuz, beti ere, aukera berdintasuna 

eta kohesio soziala eta territoriala bermatuz 

Azaro Fundazioa  

• Dibertsifikazio eta barne-ekintzailetza 

proiektuak enpresekin 

• Ekintzaileekin enpresa proiektuen garapena 

• Sektoreak: 

• Lehen sektorea 

• Industria 

• Enpresei zerbitzuak  

  

Leartibai Garapen Agentzia  

•Autoenplegu zerbitzuak 

•Mikroenpresei zerbitzuak 

•Sektoreak: 

• Merkataritza 

• Ostalaritza, turismo zerbitzuak… 

• Profesionalak 

•Turismo dinamizazioa 

•Merkataritza txikiaren dinamizazioa  

•Enplegu Foroaren dinamizazioa 

2006tik Lankidetza hitzarmena bi erakundeen artean eskualdeko toki 

garapenaren ikuspegi integral bat definitu eta kudeatzeko 

(osagarritasunean oinarrituz eta duplizitateak ekidinez)  



Enpresa berriak sortzea eta martxan dauden enpresen negozio 

ereduetan berrikuntza bideak jorratzea 

Negozio aukera berrien inguruan eta toki garapena bultzatzeko 

estrategia eta lan ildo eraginkorren inguruan behatoki lanak egin  

Enpresei balio erantsidun zerbitzuak eskaini berrikuntzaren esparruan eta 

transferentzia teknologikoa eman dadin zubi lan eraginkorra burutu  

Pertsona gaituak, berrikuntzarako eta ekintzailetzarako kultura eta jarrera 

daukatenak erakarri eta formatu 

Elkarlanerako kultura indartu, sektore guztietan (eragile 

sozioekonomikoa, enpresak, erakundeak…)  

Eskualdeko garapen soziekonomikorako proiektuen dinamizatzaile izan, 

eragile ezberdinen arteko kooperazioa eta kohesioa landuz.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Helburu Estrategikoak 

Azaro Fundazioa  



Lurralde Garapenerako 

Estrategiaren 

arrakastaren giltzak 



Lurralde baten garapenean eragiteko kontutan izan 

beharreko gakoak: 

1. Lurraldeko Gobernantza Eredua 

 2. Enpresa ehunaren konpetentzien mapa 

 3. Lurraldearen espezializazio estrategia adimentsuaren definizioa 

 4. Garapen Agentziaren bidez sustapen ekonomikoari bultzada 

 5. Enpresetan ikerkuntza eta berrikuntza bultzatzeko balio erantsidun 

zerbitzuen eskaintza 

Giltzarriak 



eskerrik asko 


