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Sarrera
ARBASO, Euskal Herriko Artisautza Tradizionala sustatzeko eta artisautzaren sektorea Bizkaian balioesteko elkarteak bultzatua da, eta 2014an zehaztu zen lan-ildoen barruan, erronka garrantzitsua zela:
Bizkaiko artisautzaren egungo egoeraren berri emango duen azterketa egitea. Diagnostiko horri esker
estrategia berriak diseinatu, planifikatu, garatu eta ebaluatu ahal izango dira Bizkaiko artisautzaren sektoreak gaur egun bizi duen egoera larria hobetzeko.
Diagnostikoa ESKUEKIN, Artisautza Ikerketa Gunearen bidez egin da. Elkarte horrek 1998. urteaz geroztik dihardu artisautzarekin zerikusia duten hainbat proiektutan lanean.
Bizkaiko artisautzaren sektoreari buruzko diagnostiko honetan artisautzan ezinbestekoak diren bi elementu bateratuko dira; izan ere, haiek gabe nekez eduki baikenezake Bizkaiko artisautzari buruzko
ikuspegi orokorrik.
Lehenik eta behin, artisautza urteetan zehar jarduerari eutsi dion sektorea dela ulertu behar da, eta Bizkaiko ondare kultural eta etnografikoaren elementu bereizletzat hartu behar da. Finean, artisautzaren
sektorea kulturaren igorle garrantzitsua da, eta nortasun kultural izaera sendoa du.
Kontuan hartu beharreko bigarren elementua alderdi ekonomikoa hartzen duena da. Bizkaian urteetan
ezarrita dagoen artisautza-ehunak lagundu egin du hein handi batean Bizkaiko enpresa-egitura manten
tzen eta hobetzen, batez ere tokiko eremuan.
Alderdi ekonomiko honi dagokionez, batzuetan bigarren mailan baten geratzen da, uste izaten delako artisautza sektorea bigarren mailako jarduera baino ez dela, osagarria eta hondar-jarduera, eta
gizartearen barruan sektore horrek garrantzia apurka galtzean eragiten duela. Nozio-galera horren
ondorioz artisau-lanbide batzuk desagerrarazi ere egin ditu, eta, zoritxarrez, ezin izango dira berreskuratu.
Gogoeta hau oinarri hartuta, alde batetik artisautzarekin bat datozen gizarte-ekarpena eta bestetik
alderdi ekonomikoa, honako azterketa honetan honako alderdiak aztertuko dira konponbidea emateko:
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••• Bizkaiko artisautzaren ezaugarriak.
••• Artisautzaren kokalekua egungo merkatuaren barruan.
••• Artisautzak Bizkaiko BPGd-ari egiten dion ekarpena eta daukan garrantzia.
••• Zer nolako pertzepzioa eta ikusgarritasuna duen gaur egun Bizkaiko artisautzak.
••• Artisautzaren erronkak eta aukerak.
••• Bizkaiko artisauek dituzten etorkizunerako iguripenak.
••• Beste sektore batzuekin zer nolako sinergiak gara daitezkeen etorkizun hurbilean.
.
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Diagnostikoaren
metodologia

Diagnostikoaren metodologia
Lehenik eta behin artisautza esatean zer ulertzen den zehaztu behar da, eta hortik abiatuta, informazioa
jasotzeko metodologia diseinatuko da.
Artisautzari buruzko hainbat ikerketa1 daude mundu, estatu eta erkidego mailan eta horietan Artisautza
definizioari buruzko deskribapenak jasotzen dira. Ikerlan horietatik ondorioztatzen da ez dagoela artisau
tzari buruzko definizio bakar eta harmonizaturik. Hori dela eta, eta abiapuntutzat hartuta azterlan honen
helburu nagusia alderdi hori garatzea ez dela, oinarritzat hartu da Foru Dekretuan jasotzen den mar
txoaren 30eko 37/88 definizioa, hau da:

“

artisau jarduera da arte-ondasunak nahiz kontsumorakoak, elikagaiak salbu, egiten, eraldatzen
eta konpontzen aritzea edota norberaren jarduna funtsezkoa gertatzen den prozeduraren bitartez gauzatutako zerbitzuak ematea, baldin eta berauen ondorioz erabat mekanizaturiko edota
serie handiko industria produkzioaren gai ezin izan daitekeen banakako produktua lortzen

”

bada 

Bigarrenik, zehaztu beharreko beste alderdi bat da gremio-lanbideak multzokatzeko modua. Horietatik abiatuta ezaugarri sozio-ekonomiko garrantzitsuenak aurkeztuko dira. Aurreko atalean bezala,
Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 10eko 3564/2014 Foru Aginduan jasotzen den definizioa hartuko da oinarri.
1. Iturri estatistikoak zehaztea

Artisautza sektorea soilik kontuan hartzen duten maila makroekonomikoko estatistika-datuak lortzeko2
eragozpen handiak daude. Enpresa txiki eta Ertainen Politikarako Zuzendaritza Nagusiak egindako azterketan jasotzen diren ondorio eta gomendioei jarraikiz, honako hauek azpimarratu nahi ditugu:
••• “sailkapenak produktuan oinarrituta egitea, produktu horien produkzio-prozesua zein den kontuan hartu gabe”, horrek esan nahi du estatistika gehienetan artisautzako produktuak nahiz industrialak epigrafe beraren pean daudela.

[1] Azterketaren amaieran aipatzen dira dokumentu hau egiteko erabili diren erreferentzia bibliografikoak
[2] 
“Espainiako artisautzaren sektorea iturri estatistiko eta dokumentaletan” azterlana, 99-100 orr., zeinetan zehatz-meha
tz aztertzen den artisautza-sektorearen presentzia iturri estatistikoetan
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••• “artisautzako produkzioaren pisu ekonomikoaren galera industrialaren aldean”, horrek esan nahi du
ez dagoela artisautzako jardueraren zehaztapen eta bereizketarik, eta industrialarekin batera eta
haren baitan jasotzen dela.
••• “Autonomia erkidegoetako artisauen erregistroak erregistro administratiboak dira eta haien erabilpena...”. Izena ematea borondatezkoa izatean artisau-unitate asko galdu egin daitezke; gerta litekeelako, artisautzan jardun bai baina inskribaturik ez egotea.
Erreferentzia gisa iturri estatistiko horiek erabiltzeak, handitze nabarmena ekarriko luke, dudarik gabe,
bai produkzio-unitateetan bai zifra makroekonomikoetan eta beraz, Bizkaiko artisautza sektorearen
dimentsio handiagoa.
Hala ere, artisautza sektoreari dagozkion EJZ-eko epigrafeetan identifikazioa lortzeko eragozpenez gain,
kontuan hartu behar da Eustatek eta INEk egindako estatistika gehienak Euskal Autonomia Erkidegoa
hartzen dutela, eta ondorioz, oso zaila da Bizkaiko datu zehatzak lortzea.
Horregatik guztiagatik, Bizkaiko Foru Aldundiko artisauen errolda hartuko da oinarri, izena ematea borondatezkoa den arren.
2. Datuak lortzeko metodoen zehaztapena

Informazioa jasotzeko galdetegi bat bidali zaie Bizkaiko Foru Aldundiko artisauen erregistroa osatzen
duten artisauei.
Ahalik eta erantzun positibo gehien lortzeko, inkesta egiteko hainbat aukera konbinatu dira, hala nola:
••• L
 ehenengo aukera: Galdetegia posta arruntez bidali da, eta ondoren telefono deia egin zaie
galdetegia jasotzeko eguna finkatzeko eta galdetegia betetzean sortutako edozein zalantza argi
tzeko.
••• Bigarren aukera: Inkesta murriztua telefono bidez egin da.
Galdetegi osatua diseinatu da hainbat bloketan, funtsezkoa baita benetako datuak lortzea, horietatik abiatuta ebaluatu ahal izango baitira etorkizuneko jarduerak. Galdetegiak honako atal hauek
ditu:
••• Datu pertsonalak, profesionalak, tailerra, etab., 23 galdera.
••• Lanketari eta merkaturatzeko moduari buruzko datuak, 37 galdera.
••• Teknologiari loturiko datuak, 24 galdera.
••• Formazioari loturiko datuak, 12 galdera
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••• Mehatxuen eta aukeren taula, markaturiko aukeren balorazioa
••• Ahultasunen eta indarren taula, markaturiko aukeren balorazioa
Lortutako erantzuna ona dela esan daiteke, eta benetan eskertzekoa da artisau guztiek galdetegia
betetzeko egindako ahalegina, eta aurrerantzean ere laguntzeko prestutasuna.
Artisauei zuzenduriko galdetegi horrez gain, beste hainbat elkarrizketa ere egin zaizkie zuzenean edo
zeharka Bizkaiko artisautzarekin loturiko eragileei. Ikuspegi horrek artisauengandik lorturiko datuak osatuko ditu, eta sektorearen egoeraren ikuspegi osoa emango du.
Elkarrizketa horiek, sektorearen ikuspegi osoa lortzea dute xede, eta eragileek duten ikuspegitik datozen urteetan egin beharreko ekintzak edo lehentasunak hautematea, bereziki sektore osagarrietan
garatu behar litezkeen sinergiak hautematea.
Ondoren, artisautza sektorearen hurbilpen kualitatibo honetan parte hartu duten erakunde eta eragileen
zerrenda zehaztuko dugu.
Artisautza sektorearekin zerikusia duten eragileei egindako elkarrizketak
Bernat Vidal, ARBASOren presidentea, Euskal Herriko artisautza tradizionala sustatzeko elkartea
Begoña Medel, Kalitate eta Berrikuntza Dekanordea. EHUko Arte Ederren fakultatea
Nora Sarasola, Bilbao Ekintzaren zuzendaria
Mercedes Rodríguez, Bilbao Turismoko zuzendaria
Javier Viar, Arte Ederren Museoaren zuzendaria
Maite Jiménez, Bilboko Museo Etnografikoko Historia Saila
Juan José Pujana, Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko kidea
Iturria: guk egina
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Bizkaiko artisautzaren
ezaugarri sozio-ekonomikoak

Bizkaiko artisautzaren ezaugarri sozio-ekonomikoak
Egindako inkestetatik abiatuta, artisautza sektorearen egoera definitzen duten ezaugarriak aztertuko
dira, sektorearen lehiakortasun-egoera eta etorkizunean garatuko den edozein plangintza definituko
baitute. Honako alderdi hauek aztertu dira:
••• Ekoizpen-unitatearen kokapen geografikoa
••• Instalazioak eta ekipamendua
••• Esklusibotasun maila, jarduera nagusia ala osagarria
••• Jarduera kopurua eta ekoizpen mota
••• Artisautzako zer azpisektoreri dagokion
••• Ekoizpen-unitatearen izaera juridikoa
••• Enpresaren antzinatasuna
••• Zenbagarrien belaunaldia den
••• Enpresaren neurria eta ekoizpen maila
••• Titularren eta langileen adina eta sexua
••• Elkarteetan kidetuta dauden
••• Laguntzak eta diru-laguntzak
••• Indarrean dagoen araudiaren aplikazioa
Atal honetan, honako hauek dira ondorio nagusiak:
1.

Zenbat eta biztanle kopuru handiagoa, salmenta-aukera gehiago, produktuaren banaketa zabalagoa eta irispide gehiago. Horren ondorioz, artisautza-unitate pilaketa handia dago Bilbo Handiaren inguruan. Artisautza-unitateen % 77 Bilbo eskualdean daude, eta % 40 Bilbon, hain zuzen
ere. Artisauen enpresak dauden beste udalerri batzuk dira honako hauek: Getxo (% 9), Erandio
eta Portugalete (% 7) eta Basauri (% 5), guztiak biztanle askoko udalerriak.

2.	Artisauek euren instalazioei buruz duten pertzepzioa oso ona edo egokia da % 83an. Azpimarra
tzekoa da euren instalazioak ez-egokitzat jotzen dituzten artisauen artetik, % 17 hain zuzen, erdiak
baino gehiagok 5 urte baino gutxiago daramala jarduera horretan. Beraz, artisautza-unitate gisa
euren proiektuaren hurrengo eboluzio faseetan instalazioak hobetzeko eta egokitzeko inbertsioak
egingo dituztela espero behar da.
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3.

 rtisautza-unitateen tamainari dagokionez, alde handiak daude zer azpisektoretakoak diren araA
bera. Artisautza-unitate berriek kolokakotasun handiagoarekin ekiten diote jarduerari, eta indar
tzen doazen heinean lekua handitu edo aldatu egiten dute ekoizkortasuna hobetzeko. Proiektu
berri bati ekitean arrisku ekonomikoen minimizazioa gertatzen da, horregatik dira kolokakoak;
beraz, erakundeek parte hartu beharko lukete hainbat alderditako ikaskuntza ahalbidetzen, esaterako, lokal egokituak, enpresa-formazioa, etab.

4.

Halako garrantzia du artisautza-jardunak ezen artisautza-unitateek espazio jakin bat eduki beharko lukete xede horretarako. Euskal artisautza enpresen % 62k soilik saltzen dituzte euren
produktuak artisautza-unitatean bertan. Gainera, guztiek ez dute denda edukitzeko espaziorik,
% 40 inguruk soilik dute eremu bat denda gisa edo salmentarako egokitua.

5.

Esklusibotasunari dagokionez, artisauen % 79k jarduera esklusiboa du. Jarduera esklusibo horren barruan sartzen dira produktuen kudeaketa, ekoizpena, administrazioa eta salmenta.
Bizkaiko Artisautzaren egungo egoera hobetzeko profesionaltasunaren eta proiektu berriak gara
tzeko aukerak areagotzea adierazten du esklusibotasunaren ehuneko horrek.

6.

Artisautzaren ezaugarrietako bat da kalitate handia eta artisauek arimadun objektuak egitean jar
tzen duten arreta. Hori dela eta, artisautza-unitateetan egiten duten ekoizpen motari dagokionez,
tzen da ekoizpenaren % 59arekin, ondoren serie laburra,
pieza bakarrak egitea nabarmen
% 22arekin eta azkenik, serieko ekoizpena % 19.

7.

Artisautza-sektore guztien artean, lau azpisektorek artisautza-ehunaren % 56 hartzen dute: zurezko altzariak, ehungintza, bitxigintza eta zeramika.

8.

Aurretik ikusi dugun bezala, artisautza-unitateek hartzen dituzten forma juridikoak, gehienak, per
tsona fisikoa edo autonomoa dira (artisau-enpresen % 75), sozietate mugatuen (% 15) eta lan
kooperatiben (% 6) aldean. Gainerako figurak ez dira adierazgarriak.

9.

Titularrei dagokienez, azpimarratu behar da enpresa bakoitzeko titularren batez bestekoa 1,32koa
da, eta emakume titularren ehunekoa (% 52) handiagoa da gizonezkoena baino (% 48).

10. Artisautza-unitateen titularren zahartzea berrets daiteke; izan ere, 45 urte baino gehiago dituzte
% 49k, eta % 1 baino ez da 25 urtetik beherakoa. Horrek adierazten du artisau gazteek eragozpenak dituztela artisautza-ehunari atxikitzeko.
11. Artisau-enpresaren batez besteko antzinatasuna 19 urte ingurukoa da, eta artisautza-enpresek
krisiari aurre egiteko nolabaiteko gaitasuna dutela adierazten du horrek.
12. Bada datu bat harrigarria eta kontraesankorra dirudiena. Alde batetik artisautzako proiektu berrien
hazkundea ikusten da. Enpresa guztien % 34k bost urte baino gutxiagoko antzinatasuna dauka,
eta hala ere, ekintzaile horien batez besteko adina 25 urte dira. Horrek adierazten du oso gazte
gutxi hasten direla sektorean titular nahiz langile gisa. Hori dela eta, beharrezkoa da horren arrazoia zein den sakon aztertzea. Motibaziorik eza, formazioa, autoenplegurako proiektuak gara
tzeko finantzaketa, etab. izan daitezke gazteak artisautzari ez atxikitzeko arrazoiak.
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13. Proiektu berriak gehitu zaizkien azpisektoreak honako hauek dira: ehungintza, % 26; zurezko al
tzariak, % 17; zeramika, % 13 eta bitxigintza, % 9. Azpimarratu behar da azpisektore horiek direla
Bizkaiko artisau-enpresa gehienak biltzen dituzten lau sektoreak.
14. Familia-tradizioa artisau-enpresekin lotu ohi den ezaugarria izaten da; baina joera hori aldatu egin
da; izan ere, lehenengo belaunaldiko artisautza-unitate asko daude. Ikasketa batzuen ondorioz
sortzen dira, baina lanbidearen bilakaerak artisautza sektorean dauden jardueretara eramaten
ditu.
15. Artisautza-unitateek txikiak izatea izan ohi dute ezaugarri. Tamaina nahiz fakturazio-zenbateko
txikiak izaten dira, enplegu maila bezala; hori dela eta, eragozpen handiak izaten dira tamaina
nabarmeneko proiektuak bakarka garatzeko.
16.	Autoenplegua da Bizkaiko artisautza definitzen duen ezaugarri nagusia.
17. Elkarteak ere oso figura garrantzitsua dira jardueraren garapenean, sektoreak txertatuta baitaude.
Artisautza-unitateen erdia inguru elkarteren batekoak dira, bai sektorearekin bai gremioarekin loturikoak.
18. Inkestaren erantzunen arabera, artisau-enpresen % 59k dio euren ekoizpen-gaitasunaren azpitik
daudela, eta horrek kezka handia eragiten du. Ez dakigu zein den ekoizpen txiki horren arrazoia,
baliteke gaur eguneko krisialdia, kontsumitzaileen gustu aldaketa, etab. izatea.
19. Artisau-enpresek badute sektoreari dagozkion laguntzen berri, baina uste dute gutxiegi direla eta
ez dutela gauza handiegirik konpontzen.
20. Kalitate-araudiak ezartzea ia hutsala da, nahiz eta badirudien artisau talde batek baduela horien
berri, baina ez dutela arauak ezartzea pentsatu ere egin.
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Unidad por comarca

Fuente: Elaboración Propia a partir del registro artesanal DFB

% de dedicación exclusiva

Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta efectuada

Distribución forma jurídica

Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta efectuada
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Localización nuevas unidades artesanales

Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta efectuada

Egindako elkarrizketen laburpena

Bizkaiko artisautza-sektorearen irudia beste ikuspegi batetik erakusteko asmoz, hainbat elkarrizketa
egin zaizkie Bizkaiko gizarte eremu esanguratsuetako pertsona batzuei. Artisautzako sektorean lotesleak izan daitezkeen eremuak. Gizarteko nahiz kultura arloko hainbat estamentu edo erakundek eman
dezaketen ikuspegiak irudi bat osatuko du, eta neurriak hartzeko ideiak ere eragingo ditu Bizkaiko
artisautza-sektorea indartzeko ahaleginak batzearekin batera.
Humanitatearen hasiera bertatik, gizakiak sormena erabili du eguneroko bizimodua hobetzeko gauza erabilgarriak eskuekin sortuz. Lan horietako espezializazioak gremioak eragin zituen, eta horrela
lanbideak sortu ziren. Ordutik hona, eskuekin eta hainbat materialekin gauzatzen zen sormen hark
ARTISAUtzA kontzeptu berria eragin zuen.
Artisautza erabilgarritasun sozial eta estetikoa zuten objektuak egiteko sortu zen. Artisau bakoitzak
bere diseinua, edertasuna, arima eta ukitua ematen zizkion, eta horri esker, gaur egungo gizartean
ere, balioa duten piezak oraindik erabitzen dira.
Esan beharra dago Artisautzaren oinarrizko kontzeptuak gaur egun ez direla aldatu; bai ordea, bizimodua eta teknologia berriak. Beharrizan sozial eta ekonomikoak aldatu egin dira kon
tsumo
gizarterantz, eta horregatik, artisau-gremio batzuk “ad hoc” eboluzionatu dute, eta gaur egun
artisautza garaikidea kontzeptuaren barruan koka daitekeen sektore berri bat sortuz. Zoritxarrez,
bada artisau tradizional-gremio sektore handi bat desagertu dena edo desagertzeko zorian dagoena, garai berrietara egokitzerik eta beharrizan berrietara eboluzionatzerik izan ez dutelako.
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“

… azkeneko hamarkadan frontoiko saskigintza galdu dugu Bizkaian, eta oso adibide gutxi ditugu gaztainondo-saskigintzarenak”
(Bernat Vidal. ARBASOren presidentea, Euskal Herriko artisautza tradizionala sustatzeko elkartea)

Gaur egun Bizkaiko artisautzak helarazten duen irudia nahasia dela esan daiteke. Ezinbesteko elementua izanik, kulturaren eta ekonomiaren identitate ikur garrantzitsu den aldetik, sektorea sakabanatu xamar agertzen da kontsumo merkatuaren barruan.
Eskumendun erakundeen aldekotasuna ezinbestekoa da artisauen sektorea babesteko eta susta
tzeko. Gaur egun, artisautza epigrafearen baitan hainbat jarduera sartzen dira, eta eskuz egindakoak
diren arren, ez lirateke artisautza izendapenari atxikita egon behar; aitzitik, Eskulanak kategoriaren barruan egon behar lukete. Arte kontzeptua artisautzaren gainetik dagoen bezala, eskulanak ere sormenezko jarduerak izan arren, ez lirateke artisautza deitu behar. Horregatik, eragile batzuen begietara, gaur
eguneko artisautzak irudi zaharkitua, negatiboa eta oso ezkorra erakusten du.
Estrategia bat, argi eta garbi zehaztea oso lan zaila da, erakunde ofizialen aldetik artisautzaren definizioak bere baitan biltzen dituen kontzeptu eta arau guztiak kontuan hartuta.
Aurretik esan den bezala, Bizkaiko artisautza sailkatzea konplexu samarra da, lehenik eta behin sektorean dagoen intrusismo handiagatik eta eskulanen demokratizazioagatik. Beste alde batetik, kulturaren
identitate zeinu horiek galdu izana, globalismoaren eraginagatik.
Eskumendun erakundeek artisautza zer den eta zer ez den taxonomia berraztertu beharko lukete, eta,
agian, lanbide batek babesten ez dituen eskuz egindako sormen-jarduerak birsailkatzea iradoki beharko lukete.
Lurrun-makina asmatu arte, artisautza ekonomiaren, ekoizpenaren eta gizakion garapenerako fun
tsezko elementua izan zen. Makina asmatu ondoren, artisautzak industrializaziorantz eboluzionatu zuen,
hau da, serieko eta handizkako ekoizpenera, eta banaka eta eskuz egindako produktu izateari utzi
zioten.
Artisau-lanak lehengaia, egiteko modua eta lanbide baten jarduteko modu egokia zaindu beharko lituzke. Artisauak bere bizipenen ekarpena egiten du, bere arrastoa, forma eta koloreengatiko gustua
uzten ditu, bere kulturako elementuak izanik, eta gizarteratu egiten ditu, horrela, beraren identitate kulturala hedatuz.

“

”

…artisautza herrien kulturen adierazpenaren neurririk garrantzitsuenetakoa da… 

(J.J. Pujana. Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko kidea)
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Bizi dugun gizarte honetan industria oso azkar garatzen da. Aurrerapen teknologikoak merkaturatzen
diren une berean zaharkitzen dira, eta etorkizunerantz arineketan joate horren aurrean, teknologiaren
kultura berehalako eta aldakor horrekin alderatzeko kokatzen dugu artisauen antzinako lan hori.
Iragan pausatuago baten arrastoengatik agian, gauzak egiteko jakinduriarekin, eskuz zaindutako objektuei “arima”·atxikiz, artisautzako teknikek behar duten denborak betez, artisautza kontzeptuaren “revival” moduko bat bizitzen ari dira industria-etxe handiak, gama altuko produktuei balio erantsia atxiki nahi
diotelarik, artisautzako produktu izendatzen baitituzte. Artisautza berbaren adiera berri horrek gogoeta
eragin behar du artisautzaren sektorearen baitan.

“

”

…artisautza, gaur egun, uste dut hondar-kontzeptua dela guztiz 

(Maite Jiménez. Bilboko Euskal Museoaren Historia saila)

Artisautzaren funtzioa gizarterako produktu erabilgarriak sortu eta egitea da, eta objektuen izaera fun
tzional horrek kontsumo-gizartearen baitan kokatzen gaitu, eta artisau produktuen “modus operandi”
horri esker, artisautzako produktuak industrialki egindakoak baino askoz ezaugarri gehiago ditu.
Eta ezaugarri horiengatik begiratzen die industria-sektoreak artisautzako produktuei produktu hautatu
gisa.

“

…betidanik izan duen funtzioa jarduera jakin batzuetan gizakion bizimoduari eta egunerokota-

”

sunari mesede egitea izan da 

(Javier Viar. Bilboko Arte Ederren Museoaren zuzendaria).

Aitzitik, kalean hautematen den irudia nahasi samarra da. Artisautzako produktuak erosteko aukerak
egutegian estrategikoki hautatutako hitzordu gutxi batzutazn ,eta azoka moduan izaten dira; non artisau
tzako produktu hori, hain preziatua izanik ere, merkatu txiki batean bezala erakusten den. Merkatu horietan, gainera, eskuz eta oso merke egindako beste objektu “bereziekin” batera agertzen dira; eta
nahaste horren sorburua da ospe zalantzagarriko lan-eskua duten herrialdeetatik inportaturiko produktu
sasi kulturalak, zoritxarrez artisautza izenpean bateratzen direnak.

“

…azoketan ere egon ohi diren beste elementu batzuk ere badaude, artisautza deitzen dituztenak edo horren barruan kokatzen direnak, eta txinatarrek egindako gauzak saltzen ikusten

”

dituzu... 

(Mercedes Rodríguez, Bilbao Turismoko manager-zuzendaria)
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Artisautzaren irudia apur bat nahasia dago gaur egun, eta gure kulturari loturiko kalitatearen irudi gisa
erreferentzia guztiz galdua du. Halaber, ezezaguna da lanbideekin duten harremana eta artisauek duten
ibilbidea. Hori dela eta, garrantzitsua da, artisautzaren kultura gizartean berriro kokatzea, jakinduria hori
helarazteko moduan ikusaraztea, lanbide-balioa eta herriaren historia atxikitzeko, bai erreferentzia horiek
galdu dituen bertako publikoarentzat bai gure herrira bisitan datozen turistentzat, gure kulturaren parte
bat esportatuko baitute.

“

artisautza inguru pintoreskoagoekin lotzen dut, Iparraldearekin; badirudi han garrantzi handia-

”

goa ematen diotela artisautzaren sustapenari... 

(Nora Sarasola. Bilbao Ekintzaren zuzendaria)

Artisautzaren kontsumoak jakinduria eta maitasuna helarazten duten jatorrizko objektuekin lotuta egon
behar da, jatorrizko historia duen objektu erabilgarri eta ederra ematen duen lanbide batekin. Gure herriari kultura eta nortasuna ematen dioten lanbideetan oinarritzen diren balioak berreskuratu beharko lirateke.

“

”

…artisautzak bizia ematen du, naturaltasuna, desberdintasuna, berezitasuna, nortasuna... 
(Bernat Vidal. ARBASOren presidentea, Euskal Herriko artisautza tradizionala sustatzeko elkartea)

Artisautza gure kultura helarazteko bidea da, eta nortasuna eta gure ezaugarriak eman behar ditu; gainera, objektu bakarrak izan behar dute, maitasunez, gustuaz eta dotoreziaz eginak, eta ez lukete zertan
produktu garestiak izan behar. Ezinbestekoa da kontsumitzaileari jakinaraztea produktua lantzeko teknikak, materialak eta ezaugarriak zeintzuk diren, eta jakina, behar-beharrezkoa da produktu horiek inguru egokietan kokatzea, eta ez “artisautza” izendapenaren baitan kokatzen dituzten kalitate eskaseko
objektuen merkatu kutsatuetan. Erakundeen artisau-erregistroak eguneratu egin behar dira, erregistro
horiek zehaztu beharko bailuke benetan artisaua, lanbidez, nor den.
Artisautzaren sektorean formazioaren premia oso nabarmena da. Hainbat alderditan gainera, merkatari
tzari, berrikuntzari, diseinuari nahiz ikasketa orokorrei buruzkoa. Gaur egun ez dago alderdi horiek guztiak
hartzen dituen plataformarik, nahiz eta zenbait jarduera egiten diren sektore horri laguntzeko.
Artisautzaren sektorea egoera larrian dago, eta horregatik garrantzitsua da gizartea kulturan heztea eta
artisauen artean ezagupena zabaltzea, gure herriaren historia lanbidearen kulturaren bidez kontatu ahal
izateko, benetako artisau-produktu baten bidez. Esklusiboa da modu ez-industrialean egindako pieza
bakarrak direlako, artisauaren eskuekin eginak, lanbidearen fruitu gisa produktu erabilgarri eta estetikoak
sortuz, bai izaera tradizionalekoak bai egungoak.
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Lehiakortasun-faktore
nagusien azterketa

Lehiakortasun-faktore nagusien azterketa
Atal honetan xedea da ekoizpen-unitateen kokapena zein den jakitea, sektoreak egungo merkatuan
duen gaitasuna zehazteko funtsezkoak diren lehiakortasun-faktore batzuen arabera: Faktoreak honako
hauek dira:
••• Giza baliabideen kudeaketa
••• Artisautza sektorearen barruan IKTak ezartzea
••• Berrikuntza eta diseinua txertatzea
••• Artisautzako produktuak merkaturatzea
••• Enpresek finantzabideak edukitzea
••• Enpresa lankidetza eta elkarteak
Bizkaiko artisautzaren baitan faktore horietako bakoitzaren abiapuntua kokatu ondoren planak eta
proiektuak zehaztu ahal izango dira hainbat eremutan, gaur egungo lehiakortasuna hobetzeko eta
aldaketen eta enpresa-egoeren gorabeherei aurrea hartu ahal izateko.
Artisauek emandako erantzunen azterketaren laburpen gisa, hauxe ondoriozta daiteke:
1.

Bizkaiko artisauen sektorea, batik bat, emakumeek kudeatzen dute; beraz, emakumeak garran
tzi handia du sektorean. Ustiaketaren titulartasunari dagokionez, emakumeen kasuan % 52 dira,
eta gizonak, berriz, % 48. Ehuneko hori handitu egiten da % 68ra arte soldatapeko enplegua
aztertzen badugu.

2.

Artisautza sektorean zaharkitze nabarmena dago. Ustiakuntzen titularren % 1 baino ez da 25 urtetik beherakoa.

3.

Artisauen formaziorako ez dago ikasketa arauturik. Artisauen % 33k bere kabuz ikasi du lanbidea.

4.

Artisauen erdiak baino gehiagok titulu ofizialen bat du, bai profesionala bai unibertsitatekoa, eta
horri esker bideratu dituzte ezagupenak artisautzara, autoenplegurako aukera baten bila.

5.

Sektore honetan formazioa ezinbestekoa dela kontuan hartuta, artisauen erdiak baino gehiagok
uste du lanbidea ikasteko bost urte baino gehiago behar direla.

6.

Artisauen formazio-premiak merkaturatzearen ingurukoak dira batez ere, % 25ean hain zuzen,
diseinuari buruzkoak % 20 eta ekoizpenari buruzkoak % 20.

7.

Ekipoen hornidura, internet eta horiek guztiak egoki erabiltzen dira inkestako datuen arabera.
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8.

Internet eta sare sozialen bidezko salmentari dagokionez, %20 ingurukoa izango da; hala ere,
salmenta guztiak kontuan hartuta, zenbaki absolutuetan apenas dauka islarik. Hala ere, datozen
urteei begira, merkaturatzeko bide hori garatzeko kezka edo irrika badago.

9.

Artisautzako unitate gehienek aplikatu dute berrikuntzaren bat jarduera gauzatzeko. Artisautzako
unitateen % 70ean hain zuzen. Aldaketa horiek jardueran izan duten eraginari buruz artisauek
duten pertzepzioa, ordea, baxua edo ertaina da.

10. Artisauen sektorean bi salmenta-bide nagusi daude: lehenengoa zuzeneko salmenta da, % 67;
eta bigarren, azoka edo feriak, % 21.
11. Azpimarratzekoa da artisau gehienek berezko marka dutela (% 60), produktuetan etiketa erabil
tzen du % 40k, eta azkenik, % 50ek badu berezko papergintza eta bilgarriak.
12. Artisautzako produktua sustatzeko modu nagusia “ahoz ahokoa” da (% 30), ondoren Internet,
% 21, eta azokak, foileto eta katalogoak eta denda, % 13.
13. Salmentak igotzeko eragozpen nagusiak lau dira, arrazoi guztien % 60 baino gehiago biltzen dira
horietan, eta honako hauek dira garrantziaren arabera: merkaturako irispidea, finantzaketarik eza,
gaitasun logistikorik eza eta aurkako ingurua.
14. Artisautzako enpresen ohiko tamaina txikia dela eta, funtsezkoa da euren artean nolabaiteko
lankidetza egotea, batez ere, bakarka egin ezingo lituzketen proiektu handiei elkarrekin aurre egiteko. Sektorean artisauen % 53 elkarteren batekoa da, baina ehunekoa 13ra jaisten da enpresaelkarteei dagokienez.
Inkestatik lortutako datuetatik ondoriozta daiteke sektorean jarrera positiboa dagoela artisauek elkarrekin
lankidetza proiektuei ekiteko, merkaturatzeari, erakusketei, eta abarri dagokienez.
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Canales de comercialización

Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta efectuada

Obstáculos para el incremento de las ventas

Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta efectuada
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Bizkaiko Artisautzaren
kokapena

Bizkaiko Artisautzaren kokapena
Lehiakortasunaren faktore nagusiak sakontzeko aurreko atalaren osagarria da. Atal honetan aztertuko
da zer pertzepzio duten artisautzako unitateek artisautzan eragiten duten alderdi guztiei buruz; bai barnetik begiratuta bai kanpotik begiratuta. Hain zuzen ere, honako alderdi hauek landu dira:
•••	 Eskaintzaren azterketa.
– Konpetentziaren jatorri geografikoa
– Zer produktu diren konpetentzia
– Lehiakideen aurrean dituzten abantailak
•••	Eskaeraren azterketa
– Kontsumitzaile objektiboaren ezaugarri nagusiak
– Eskatzen den produktu mota
••• AMIA azterketa
••• Etorkizunerako iguripenak
– Artisau-jardueraren eboluzioa
– Salmenten eboluzioa
– Aldagai ekonomiko nagusien eboluzioa
– Artisautzako jarduerekin loturiko arazo nagusiak
Atal honen laburpen gisa, honako ondorio hauek atera dira:
1.

Bizkaiko artisautzako unitateen lehiakideak eremu geografiko murritzetik datoz; inkestaren arabera, konpetentziaren % 69 EAEtik dator, eta % 37 Bizkaitik.

2.

Artisauen iritziz konpetentzia izan daitezkeen produktu multzoak, batik bat produktu merkeak dira,
% 71, seriean fabrikaturiko produktuak, % 62 eta antzeko produktuak % 49.

3.

Bizkaiko artisautzako produktuen abantailaren handiena diseinua, % 69, eta ekoizpena, % 49,
dira.

4.

Bezero objektiboa EAEkoa da batik bat, % 90. Emakume gehiagok erosten dute Bizkaiko artisau
tza, % 63, gizonek baino, % 37. Artisautza erosten duten partikularren ehunekoa % 79koa da,
enpresen kasuan, berriz, % 21.

5.

Mehatxu nagusiak honako multzo hauetan daude, garrantziaren arabera: produktu industrialen
eta merkatu hasiberrietakoen sarrera, krisialdi ekonomikoak irauten duela, eta hirugarren tokian,
artisautzako produktuen balioespena asko jaitsi dela.
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Honako AMIA azterketa egin da.

BARNEKOA

6.

AHULEZIAK

INDARRAK

Artisautzarekin zerikusia duten
enpresa-proiektuen errentagarritasun
txikia

Artisautzako sektorearen
berezitasuna, pertsonalizazioa eta
espezializazioa

Zahartzea eta artisautzako jardueraren
iraunkortasuna bermatzeko
belaunaldi-aldaketarik eza

Artisautzako produktuak egiteko
malgutasuna

KANPOKOA

Negozioaren hazkundeari eusten
estrategiarik eza eta artisautzako
unitateen neurri txikia
MEHAtxUAK

AUKERAK

Produktu industrialak eta merkatu
hasiberrietakoak

Artisautzako produktuen balorazioa
eta esklusibotasuna

Egungo krisialdi ekonomikoa

Beste sektore batzuekiko lankidetza
eta sinergiak: turismoa, kultura eta
diseinua

Artisautzaren balio eta irudi galera, eta
ondorioz, artisautzako produktuarena

Internetekin eta sare sozialekin loturiko
bide berriak sortzea

Aukera nagusiak honako multzo hauetan daude, garrantziaren arabera: artisautzako produktuen
balorazioa eta esklusibotasuna, ondoren, turismo, kultura eta diseinuaren sektoreekiko lankidetza
eta sinergiak. Azkenik, merkaturatzeko kanal berriak sortzea Internetekin eta sare sozialekin lotuta.
Hautemandako ahulezia nagusiak honako multzo hauetan daude, garrantziaren arabera: enpresa-unitateen errentagarritasun baxua, 
txikiak direlako; ondoren, zahar
tzea eta artisau
tzajardueraren iraunkortasuna bermatuko duen belaunaldi-aldaketarik eza.
Indar nagusiak honako multzo hauetan daude, garrantziaren arabera: artisautzako produktuarekin, berezitasunarekin eta espezializazioarekin zerikusia duten alderdiak.
7.
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Artisautzako jarduerak datozen urteetan zer-nolako bilakaera izango duen zentzazio nahasia da;
alde batetik, artisauek aldagai ekonomiko nagusiek onera egin dutela hauteman dute, baina epe
laburrean itxi behar izatea ere, aukera bat izan daiteke.
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Productos competencia

Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta efectuada

Tipo producto artesanal demandado

Fuente: Elaboración Propia a partir de la encuesta efectuada
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Diagnostikoaren
ondorio nagusiak

Azterketaren ondorio nagusiak
Artisautza azpisektore askok osatzen duen sektorea da; abiapuntuko ezaugarriak desberdinak dituztenez, sektore jakin batzuetan zuzenean eta banaka jardun behar da, eta besteetan, aldiz, artisautza
orokorrean hartuko duten ekintzak egin behar dira. Laburpen gisa hainbat ondorio orokor aipa daitezke, hala nola:
1.

Bizkaiko artisautzako unitateetan dedikazio esklusiboa da nagusi, eta horrek profesionaltasun
handia ekarri beharko luke, bai eta artisauen inplikazio handia ere artisautzaren egungo egoera
hobetzeko proiektuetan parte hartzeko.

2.

Artisautzako azpisektore guztietan nabarmentzen den izaera juridikoa autonomoena da; eta
artisautzako unitate gehienetan titular bakarra dutenez, sektorearen ezaugarri nagusia autoenplegua da.

3.

Azken urteetan proiektu berriak agertu dira, baina titular berrien batez besteko adina ez da 25
urtetik beherakoa.

4.

Artisautzako enpresen titularren batez besteko adina ertain/altua dela esan daiteke; beraz, etorkizun hurbilean, jarduerarekin jarraitzeko arazoak eduki ditzakete, batez ere artisautza tradizionaleko ekoizpena duten gremio batzuen kasuan.

5.

Ustiakuntzaren titulartasunari dagokionez, emakume eta gizonen arteko parekidetasuna dago,
eta emakumeen aldera aldatzen da joera soldatapeko langileak aztertzen ditugunean.

6.

Oro har, enpresak txikiak dira fakturazioaren, enpleguaren, ekoizpenaren, merkatu berrietarako
irispidearen eta abarren ikuspegitik. Sarritan, horrek eragotzi egiten die ekoizpen-unitateei enpresadimentsio handiagoa emango lioketen proiektuak garatzea. Eta hala balitz, Bizkaiko industriaehunean garrantzia irabaziko luke artisautza sektoreak. Finean, atomizazio handi hori eragozpena
da artisautzako sektorearen lehiakortasunerako.

7.

Ez dago formazio arautu zehatzik, ez artisautzako teknikak eta lanbideak ikastera bideraturik ere,
eta horrek zaildu egiten die sektore honekin loturiko proiektuak dituzten gazteak atxikitzea.

8.

Formazio arauturik ezak oraingo artisauen formazioa hobetzeko aukerak mugatzen ditu, eta
artisautzako produktuen balio-katea zabaltzeko eragozpena da.

9.

Oro har, onargarria da ekipo teknologikoen zuzkidura eta sare sozialen eta interneten erabilera.
Hala ere, ibilbide luzea dago oraindik teknologiekin loturiko bideei dagokienez; izan ere, guztizko
salmenten gainean duten eragina, gaur egun oraindik, ez da nabarmena.
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10. Azken urteetan, berrikuntzarekin eta diseinuarekin loturiko ekintza asko egin dira, baina artisauei
ez zaie iruditzen enpresa-jarduerako hainbat eremutan lortutako hobekuntzak oso nabarmenak
izan direnik.
11. Zuzeneko salmenta eta azokak dira artisauek produktuak merkaturatzeko bi bide nagusiak. Artisau askok marka propioa dute, baina ez dago artisau guztiak biltzen dituen irudi bat.
12. Artisauek euren lehiakideei nahiz euren bezero potentzialei buruz duten ezagupena EAEra muga
tzen da; beraz, eremu geografikoa oso murritza da.
13. Artisautzako jarduerak datozen urteetan zer-nolako bilakaera izango duen zentzazio nahasia da;
alde batetik, artisauek aldagai ekonomiko nagusiek onera egin dutela hauteman dute, baina ez
da nahikoa epe laburrean unitate batzuk ixtea saihesteko.
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Bizkaiko Artisautzaren
etorkizunari buruzko oharrak,
gomendioak eta sinergiak

Bizkaiko artisautzaren etorkizunari buruzko gomendioak eta sinergiak
Azterketa honekin amaitzeko, bertan azaldu ditugun hainbat analisi eta ondorio oinarri hartuta, bost
gomendio proposatzen ditugu, etorkizuneko planak, proiektuak, jarduerak etab. planifikatzean kontuan
hartu beharrekoak.
Erakunde publikoek nahiz pribatuek emandako gomendioek eta artisauen unitateek eurek ere plangin
tza estrategikoa behar dute, datozen urteetan egin beharreko jarduerak zehazteko, eta aurrekontua
esleitu behar zaie, bestela, proposatzen diren neurriek ez dituzte helburuak beteko.
Era berean, diagnostikoan oinarrituta, beharrezkoa izango da abian jartzen diren programak ebalua
tzeko sistema bat zehaztea, jardueren eragina neurtzeko eta definitu diren helburuak lortzen lagunduko
duten jarduera osagarriak hautemateko.
Bizkaiko artisautzaren ikusgarritasuna eta balorazioa

Gizarteak artisautzari buruz duen iritzian eragin behar da ezinbestean. Hori lortzen lagunduko luke marka
bat sortu eta zabaltzeak, artisautzaren irudi orokorra eta artisauen unitateak bereziki indartzeko. Ekintza
horren bidez, zalantzarik gabe, ospea emango litzaioke sektoreari.
Gizarteak artisautzari buruz duen iritzi ona sustatu behar da, kultura, tradizioak, esklusibotasuna, artisau
eran egindako produktuak, kalitatea, etab. bezalako alderdietan.
Alderdi horiek gehitzeak balioa erantsiko lioke artisautzarekin loturiko guztiari, eta ondorioz, Bizkaiko
artisautza bera egoera ezin hobean kokatuko luke produktu propioak eta lehiakideenak bereizteko.
Berrikuntza Bizkaiko artisautzan txertatzea

Artisautzak berrikuntzaren alde egin behar du, enpresa-eraldaketarako ardatz nagusia delako.
Berrikuntza modu eraginkor eta benetakoan txertatzea, produktuei, prozesuei edo zerbitzu berri edo
hobetuei aplikaturiko ezagupena sortzeko, merkatuak ezagutu eta balioets ditzan. Gainera, joeren aldaketak eta bezeroek izango dituzten lehentasunak ere hauteman beharko lituzke, horrek eragingo
baitu produktuen diseinuak aldatzea, beharrizan berriei erantzuteko.
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Artisautza-ehunak gai izan behar du enpresa berritzaileak sortzeko, eta aldi berean, dauden artisautza
unitateei laguntzeko haien balio erantsia handitzeko, eta eragin behar du enplegu sorreran eta Bizkaian
dagoen artisautza-ehuna sendotzen.
Berrikuntza txertatzeko, zalantzarik gabe, denbora beharko da artisauek egoera berria barnera dezaten,
baina beharrezkoa da berehala plan zehatz bat garatzea.
Azkenik, artisautzaren baitan dagoen aniztasunak, azpisektoreak, hainbat artisau, lantzeko modu desberdinak, hainbat ikuspuntu, horrek guztiak berrikuntza ahalbidetu behar du, eta horrekin, ideia eta
produktu berriak lortzea, etab.
Berrikuntza irekirako urratsak egin behar dira, artisautzaren sektoreak kanpoko eragileen laguntza bilatu
behar du; diseinuarekin, materialekin, merkaturatzearekin eta abarrekin zerikusia duten enpresekin,
alegia.
Lankidetza horrek elkarri mesede egingo lioke, zeinek bere ezagupenen ekarpena eginda.

Bizkaiko artisautzaren merkaturatzea

Merkaturatzea, artisau gehienen iritziz, sektorearen gabezia handienetako da.
Hauteman da kontsumitzaileak gero eta gehiago balioesten dituela esklusibotasuna, originaltasuna,
kalitatea, sormena, etab., eta ondorioz, badirudi badagoela merkatu-hobi bat artisautzarentzat. Horregatik guztiagatik, beharrezkoa da artisautzako produktuak merkatu-hobi horietan kokatzeko ekintzak
bultzatzea.
Bizkaiko artisautzaren egungo eremu geografikoa nabarmen zabaltzera bideraturiko ekintzak ere egin
beharko dira, eremu hori oso murritza baita. Eta bezero potentzial berriak lortzeko eragozpena da. Jardun beharreko merkatua identifikatzea funtsezkoa da merkaturatzeko proiektu berriak garatzeko.
Hori dela eta, berebizikoa da on-line eremuarekin loturiko proiektuei ekitea, merkatu globalerako sarbidea lortzeko, eta Bizkaiko artisautza posizionatzeko.
Azkenik, beharrezkoa izango da merkaturatze bateratuko proiektuetan sakontzea, balio erantsi edo
bereizgarria emango dioten beste ekintza batzuekin batera.

38

Bizkaiko Artisautzari buruzko diagnostikoa | Laburpen exekutiboa | 2015eko Iraila

Formazioa Bizkaiko artisautzan

Formazioan hobetzeak artisautza-ehunaren jarraitutasuna bermatzeko oinarrizko bi alderditan eragingo
du.
Lehenik eta behin, formazioa hobetzeko ekintzak egitea, artisautzaren alderdi guzti guztietan; horri esker, artisauek euren produktuen balioa handitu ahal izango baitute, eta ondorioz, merkatuan posiziona
tzeko abantaila lor dezakete.
Bigarrenik, artisautzako proiektu berriak txertatzea funtsezkoa da egungo artisautza-ehuna sendotzeko
eta etorkizunean jarraituko duela bermatzeko. Proiektu berri horietako askok gaur egun artisautzak ez
daukan formazio arautuaren eta ikasketa praktikoaren ondorioa izan behar dute. Horrela eskuratutako
ezagupenek lanbide-etorkizuna garatzen lagunduko diete artisautzarekin loturiko profesionalei.
Horretarako, artisau
tzari zer titulazio lo
tzen zaizkion identifikatu beharko da, aurrerago hezkun
tzaerakundeekin harremana zehaztu eta artisautza sektoreari dagozkion gaiak txertatzeko.

Ekoizpen-sektoreekiko lankidetza eta sinergiak

Hainbat eremutan sinergiak bultzatzeak eta sortzeak artisautza-ehuna egituratzea eta bakarka nekez
egin ahal izango liratekeen proiektu handietan parte hartzeko aukera eragingo ditu.
Garatu beharreko lehenengo sinergia barnekoa da; izan ere, artisautza hainbat lanbide, gremio eta
azpisektorek osatzen dute, eta horiek alderdi komunak bai, baina bereizten dituzten alderdiak ere badituzte. Egoera horrek baliatu beharreko kohesioa eta aberastasuna eragiten ditu.
Ezinbestekoa da lankidetza-esperientziak bultzatzea azpisektoreen artean, merkaturatzeko, erakusketetarako, eta abarrerako.
Garatu beharreko bigarren sinergia kanpokoa da, eta garatu beharreko helburuekin bat datozen beste
ekoizpen-sektore batzuk bilatzean datza. Horren ildotik, lankidetza sektore turistikoarekin loturiko proiektuetan zehatz liteke, edo unibertsitate eta lanbide-heziketako ikastegiekin loturiko proiektuetan, eta
azkenik, diseinuko zentroekin loturiko proiektuetan.
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