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SARRERA CPEN, Nafarroako Enpresa Korporazio Publikoak, Nafarroako Gobernuaren zerbitzu publikoa ber-
matzen duten 16 sozietate publiko eta 1.300 profesional baino gehiago biltzen ditu, Foru Erkidegoko 
aberastasuna sortzen lagunduz.

CPEN sozietate nagusi gisa, sozietate publikoen funtzionamenduaren koordinazioaren, jarduteko poli-
tika eta amankomuneko  lerro-bideak eta horien jarraipenaren bermatzailea da. Helburua da enpresa-
sektore publiko erreferentea, orekatua eta jasangarria lortzea, eraginkortasun-, gardentasun- eta balio- 
sorkuntzako irizpideei jarraiki. Halaber, Nafarroako lurraldea egituratzeko eta gizarte kohesioa lortzeko 
funtsezko tresna da Korporazio Publikoa, balioak transmititzeko, garapena sustatzeko eta Nafarroako 
Gobernuaren politikak gauzatzen laguntzeko elementu gisa.

CPENek eta Korporazio Publikoko enpresek etapa berri bati egin behar diote aurre, ez bakarrik ingu-
ruko faktoreengatk baita gizarteak eta Nafarroako Gobernuak datozen urteetan izango dituzten erronka 
handiengatik ere. Horiei aurre egiteak, egokia izan ala ez, etorkizuneko Nafarroa definituko du, eta gure 
Erkidegoak mundu digitalizatuago, lehiakorrago eta jasangarritasunean zentratuago batean duen koka-
pena.

Zinez uste dugu CPENek zeregin nagusia izan behar duela agertoki berri horretan, enpresa publikoetatik 
Nafarroa garatzeko eragile gisa, eta zeregin hori dagoeneko arrakastaz bete da beste zenbait une his-
torikotan, hala nola energia berriztagarriak modu aitzindarian ezartzean. Horretarako, 2021-2024 Plan 
Estrategiko berria prestatu behar dugu, Nafarroaren erronka handiei heltzeko sektore publikoaren lider-
gotik abiatuta.

ZIKLO BERRIRAKO PLAN ESTRATEGIKOA
SARRERA
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Langileen ahalegin, talentu eta bikaintasun teknikoak sendotu egin du Foru enpresa-sektore publikoa, gure Erkidegoa garatzeko Nafarroako Go-
bernuaren esku dagoen funtsezko palanka gisa, eta, gure jarrera sendotuz, Nafarroa Espainiako eta Europako abangoardian kokatu behar dugu, 
zabaltzeko  aukera eta ezagutza gehiago erakarriz.

CPENek bi plan estrategiko garatu ditu azken urteotan egoera konplexuei erantzuteko, hala nola Nafarroako sektore publikoa berrantolatzea (2010-
2016) eta gizarte berriak finkatzea (2016-2019).
    
Egungo krisia COVID 19k sortua da, eta Nafarroako, Espainiako eta Europako botere publikoek hari ematen dioten erantzuna ikusita, beharrezkoa 
da hartu beharreko estrategiak berrikustea eta datozen urteetan kritikoak izango diren alderdiei buruzko erabakiak hartzea.

Plan Estrategiko honen garapenak azterketa-prozesu bat eraman du berekin, funtsezko hiru zutabetan oinarritua: korporazioaren antolakundeen 
barne-azterketa matrizearen azterketa zehatzagoa; bi kasuetan, interes-taldeek aktiboki parte hartu dute elkarrizketen eta talde-lanaren, focus 
group-en eta beste prospekzio-teknika batzuen bidez.

Plan Estrategiko berri hori gauzatuz eta Nafarroako etorkizuneko garapenean CPENek izan behar duen protagonismoan sinetsirik, proiektu estrate-
gikoetan eta Nafarroak ekonomia digital berrian abangoardia nazional eta europarrean duen posizionamenduan gure erakarle lana indartuko dugu. 
Gainera, hedapen-eta ezagutza- aukera gehiago erakarriko ditugu, eta gero sektoreetara eramango ditugu, beti gure Erkidegoaren zerbitzura joz, 
Nafarroa marka indartuz eta etorkizuneko Nafarroa bultzatzen, berraktibatzen eta eraikitzen jarraituz. 

Elma Saiz Delgado 
CPENeko kontseilari delegatua
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ZIKLO BERRIRAKO PLAN ESTRATEGIKOA
ETAPA BERRIA INGURUNE-FAKTOREENGATIK, 
BARNE- ETA KANPO-ALDAKETAK

2010-2016 2016-2019 2021-2024
Sektore publikoa 
berrantolatzea

Sendotzea Aurrerapen 
eta eraldaketa 

jasangarria 
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ZIKLO BERRIRAKO PLAN ESTRATEGIKOA
ETAPA BERRIA INGURUNE-FAKTOREENGATIK, 
BARNE-ETA KANPO-ALDAKETAK

· Nafarroako 2030 Agenda.

· S3: Espezializazio 
Adimenduneko Estrategia.

· Nafarroa Suspertu Plana.

· Arlo publikoaren lidergoa 
Nafarroaren garapenean.

· Komunikazioa eta 
Gardentasuna.

· Ekonomia berriari lotutako 
erronkak:
   - Jasangarritasuna.
   - Digitalizazioa.

· Next Generation EU.

· Europako Itun Berdea.
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CPEN SOZIETATEEN PERIMETROA
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INGURUNEAREN AZTERKETA
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INGURUNEAREN AZTERKETA 2020 ITXIERAKO TALDEA FINKATUTA
2020ko ITXIERAKO CPEN MAGNITUDE NAGUSIAK 

AKTIBOAK 
GUZTIRA

841  MM€
AKTIBO 

INMOBILIARIOAK

274 MM€
INBERTSIOAK ENPRESA 

ELKARTUETAN

112 MM€
INBERTSIOAK BESTE 

ENPRESA BATZUETAN

47 MM€
ONDARE GARBIA

656 MM€
NEGOZIO-ZIFRA + 

BESTELAKO USTIAPEN-SARRERAK

167 MM€
SOZIETATE PUBLIKOEN BATAZ 

BESTEKO PLANTILLA

1.284 PERTSONA
KREDITU-ERAKUNDEEKIKO 

ZORPETZEA

58 MM€
ZORPETZE 

GARBIA

-67 MM€
BEHIN-BEHINEKOTASUN 

TASA

24%
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2021-2024 taldearen bilakaeraren aurreikuspena
CPEN TALDEKO FINANTZA-ADIERAZLEAK

2021-2024 Plan Estrategikoa Nafarroako Enpresa Korporazio Publikoak (CPEN) hurrengo urtee-
tan bere helburuei eta bere eskumenen, eginkizunen eta jardueren ikuspegiari buruzko diagnos-
tikoa, azterketa, gogoeta eta erabakiak hartzeko erabiltzen duen tresna da.

Plangintza estrategiko horrek jarduteko ildo estrategikoak definitzen ditu, eta antolakundeko 
maila guztietan ezartzeko behar diren ekintza-planak ezartzen ditu. Hala ere, Plan Estrategikoak 
tresna bizia izan behar du, eta gai izan behar du planteatzen diren erronka berriak bere gain 
hartzeko edo planaren indarraldian aldaketetara egokitzeko gai dena. Horregatik, agertokien 
azterketa tresna egokia izan da plana egoera aldakorretara egokitzeko behar den malgutasu-
narekin osatzeko. Egitura horiek ziurgabetasun ekonomiko handia dute ezaugarri, Covid 19ko 
krisiaren bilakaeraren mende.

Agertokien azterketa prospektiba-teknika bat da, eta, horren bidez, kontrolatu egiten ez dira  al-
dagaiak kontuan hartu nahi dira, eta horren ondorioz, kudeaketa-talde batek negozioari lotutako 
estrategia jakin batzuk ezartzen direnean izan ditzakeen kasuak identifikatzen dira, estrategia 
horiek birbideratu ahal izateko. Zehazki, Korporazioaren bilakaeran eragina izan dezaketen etor-
kizuneko egoerak sortzea, haien eragina ebaluatzea eta, haietatik abiatuta, erabakiak hartzea 
erraztea, arriskuak ahalik eta gehien murriztuz.

“Agertokien azterketa 
prospektiba-teknika bat da, 
kontrolatzen ez diren 
aldagaiak kontuan hartu 
nahi dituena, eta, horren 
ondorioz, kudeaketa-talde 
batek negozioari lotutako 
estrategia jakin batzuk 
ezartzen direnean izan 
ditzakeen kasuak identifikatu 
nahi dituena, estrategia 
hiriek birbideratu ahal 
izateko.
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2021-2024 taldearen bilakaeraren aurreikuspena
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KANPO- AZTERKETA, JOERAK
JOERA KONPARATUAK, EUROPAKO KORPORAZIO PUBLIKOAK

Korporazio Publikoen Europa mailako azterketasakon bat egin dugu, 28 Korporazio Publiko Identifikatu ditugu eta horietako 10 sakon aztertu ditugu, 
jabetzaren hiru funtzio klasikoetatik abiatuta.

1. Kontseiluko kideen eta zuzendaritza-organoen izendapena.
2. Helburuak ezartzea eta monitorizatzea.
3. Sozietatearen boto eskubideak erabiltzea Gobernuaren izenean.

Korporazioetatik lau eredu lortzen dira, eta Europan gehien erabiltzen den figura eredu zentralizatua, ikuspegi bikoitzekoa eta agentzia koordi-
natzailearena da.

· Eredu zentralizatua: Erakunde batek akziodun gisa betetzen du misio Estatuak kontrolatzen dituen erakunde eta enpresa guztietan. Agentzia 
espezializatua edo izendatutako ministerioa. Helburu finantziarioak, operatiboak eta teknikoak ezartzen ditu, eta errendimendua monitorizatzen du 
organo zentral batetik. Jarraibideak unitate zentral batetik datoz.

· Ikuspegi bikoitzeko eredua (twin track): Eredu zentralizatuaen baliokidea, baina bi sozietate-sorta dituena, bi gobernu-erakundek gainbegiratuta.

· Agentzia koordinatzailearen eredua: Beste ministerio batzuei gai operatibo eta teknikoetan aholku emateko gaitasuna duten gobernu-unitate 
espezializatuak, eta haien agindu garrantzitsuena, askotan gizarteen errendimendua monitorizatzea da.

· Eredu deszentralizatua:  Ez dago enpresa publikoen jabetza-funtzioaz  arduratzen den erakunde bakar bat. Ministerio arduratsuen pertzepzioa 
de facto sozietateak beren ministerio-botereen hedapen gisa jarduten dutela uste izatea. 
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AZTERGAI DIREN ARDATZAK:

1. HELBURUAK.

2. MENDEKOTASUN-AGINTARITZA.

3. PARTAIDEEKIKO HARREMANA.

4. BILAKAERA.

5. KUDEAKETA BAXUKO ENPRESAK.

6. BARNE-ANTOLAKUNTZA.

7. GOBERNANTZA.

8. FINANTZIAZIOA.

9. GARDENTASUNA.

10. EES.

11. EMAITZAK.

· 28 korporazio identifikatu ditugu.
· Sakon aztertutako 10 korporazio.

Europako korporazio 
publikoen joerak, 
azterketa konparatua
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AZTERGAI DIREN ARDATZAK:

Joerak
BOTERE PUBLIKOAREN BENETAKO 
ZUZENDARITZA: ESTRATEGIA

Korporazio publikoak lidergo 
publikoaren katalizatzaile gisa.

Gizartearen hazkunde eta garapenerako 
ezinbestekoak izango diren berrikun-
tza-arloak txertatzeko motorra.

Sortzen diren beharrei zerbitzu 
publikoaren ikuspegitik erantzutea.

GJHak benetan sartzea.

Botere publikoaren benetako 
zuzendaritza: Estrategia

ENPRESA-
KORPORAZIO 
PUBLIKOAK

Titularrak kudeaketa eta jabetza 
proaktiboa gauzatzen du, helburu 

eta xede argi baten bidez.
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Joerak
ERAGIN EKONOMIKO ETA SOZIALA. 
INPAKTUAREN NEURKETA

Next Generation esparruan proiektuak 
gauzatzeko laguntzan izan dezakeen 
zeregina.   
     
Lankidetza publiko-pribaturako 
bidea.

Lidergoa aldaketa sozialetan.

Balioa sortzea lurralde-terminoetan, 
eta inbertsioaren eragina eta itzulera 
neurtzea.

ENPRESA-
KORPORAZIO 
PUBLIKOAK

Garapen eta 
suspertze 
sozioeko-
nomikorako 
eginkizun 
estrategikoa

Eragin 
ekonomikoa 
eta soziala

Inpaktua 
neurtzea
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Joerak
GARDENTASUNA, GIZARTE-ERANTZUKIZUNA 
ETA KONFIDANTZA ERAIKITZEA

Gobernantzan eta gardentasunean 
jardunbide egokiak ezartzea eta 
betetzea bultzatu.

Sektoreko diplomazia. Sektoreen 
arteko bisagra, ildo estrategiko 
amankomunak bilatzeko. 

Gizarte-erantzukizuna zeharkako 
ikuspegi batekin txertatzea.

Interes-taldeekiko identifikazio 
eta komunikazio eraginkorra.

Eragin 
ekonomikoa 
eta soziala

Inpaktua 
neurtzea

Interes-taldeekiko harremanak

Gardentasuna,
Erantzukizun soziala eta 

konfiantza eraikitzea.

ENPRESA-
KORPORAZIO 
PUBLIKOAK
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Joerak
PROZESUEN ERAGINKORTASUNA (BALIABIDEEN ERABILERA), 
ERAGINKORTASUNA ZERBITZUAK EMATEAN ETA ARRISKUA KUDEATZEAN

Zeharkako arlo berriak garatzea; berrikun-
tzaren kudeaketa, EGE (RSE) eta estrategia.

Prozesuen digitalizazioaren aldeko 
apustu irmoa.

Adimen artifiziala kudeaketan 
txertatzea.

Berrikuntza-laborategi gisako 
korporazioak, sektore publikoan 
hedatzeko eta kutsatzeko.

Risk Management: plangintza 
bateratua eta arriskuen lehenespena. 
Arrisku-Batzordeen balizko garapena.

Arriskuak etengabe eta xehetasunez 
motorizatzea, agertokietan oinarrituta.
Prospektiba ekonomikoa eta soziala.

ENPRESA-
KORPORAZIO 
PUBLIKOAK

Eraginkor-
tasuna proze-
suetan 
(baliabideen 
erabilera) 
eta eragin-
kortasuna 
zerbitzuak 
ematean.
Arriskuaren 
kudeaketa.

Barne 
kudeaketa: 

jarraibideak
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Joerak BARNE ANALISIA
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AMIA barne analisia
BARNE ETA INGURUNE IKUSPEGITIK EGINDAKO AZTERKETA

BARNEKOA KANPOKOA
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AMIA barne analisia AMIA barne analisia
AHULEZIAK

Taldeko partaide izatearen sensatzio falta eta indar falta. 
Lana ez ezagutzea eta sozietate publikoen arteko sinergien 
potentzialtasuna.

Giza Baliabideetako prozesuetan epe luzera lidergo falta.

Talentua erakartzeko politikak ezartzeko beharra.

Barne-komunikazio atomizatuaren politika eta kanpo-komunikazioa 
indartzeko beharra sektore publikoaren ikuspegitik.

Baliabide digitaletan sartzeko atzerapena eta digitalizazio urria.

Gerentziekiko eta sozietate publikoen arteko lerrokaduran eta 
koordinazioan sakontzeko aukera.
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AMIA barne analisia
INDARRAK

Proiektu estrategikoak garatzeko bizkortasuna. 

Koordinazio eta banaketa funtzional ona, 
eta antolamendu-malgutasuna.

Giza baliabideen kudeaketa ona, proaktiboa eta aurreratua.

Giza talde kualifikatua, berariazko eginizunetara bideratua, 
giro sozial ona eta motibazioa.

CPENek erraztasuna du beste enpresa batzuekin lankidetza hori-
zontalean lan egiteko, bai korporatiboarekin bai enpresatik kanpo.

Korporazioko sozietate publikoekiko harremanak lankidetza 
harreman handiagoa du inposaketa baino. 

Dokumentazio-eta barne-informazioko fluxuak egokia dira eta 
kudeaketa-adierazleen taula onak daude.

Finantza-kudeaketa eta aintzatespen handiko gainerako arloen 
kudeaketa, baita Korporazioaren sozietate publikoen laguntza 
teknikoa ere.
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AMIA barne analisia AMIA barne analisia
MEHATXUAK

CPENen eta haren funtzioen berri ez izatea. 

Digitalizazi-maila desberdinak administrazioan, sozietate 
publikoen artean eta herritarren artean. 

Langabezia-tasaren bilakaera, digitalizazioaren baldintza 
berrietarako egokiak diren profil teknifikatuen bilaketa.

CPEN eta sozietate publikoekiko eskakizun sozioekonomikoa.
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AMIA barne analisia
AUKERAK

Berreskuratze-adierazleak, ekonomikoak.

“Next Generation” fondoak eta proiektu publiko-pribatuetako 
eta susperraldi ekonomikoko inbertsio-joerak.

Inbertsioak I+G.

Azpiegitura teknologikoen garapen bateratuak enpresentzat 
eta gizartearentzat.

Gizarteak behar berriak ditu, CPEN eta sozietate publikoak 
Gobernuaren tresnak dira zerbitzu bat emateko.

Baliabideen kudeaketa eraginkorraren beharra.

Interes-talde estrategikoekin, unibertsitateekin, 
ikerketa-zentroekin eta abarrekin konektatzeko beharra.
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AMIA barne analisia PORTER analisia
CPEN, ANALISI SEKTORIALA PORTERREN INDARRETATIK

1. Hornitzailleen indar-posizioa. Hornitzaileen gehiegizko kontzentrazioak , edo horiek, eskaintzaren ezaugarriengatik, beren espezializazioagatik 
edo beste egoera batzuengatik, negoziatzeko gaitasun handiagoa izateak, produktu edo zerbitzu baten urritasuna edo prezioa baldintzatzen dute.

2. Bezeroen indar-posizioa. Era berean, jardueraren balio-katean dago; beraz, bezeroaren eskari-urritasuna edo eskari espezializatua, edo 
erosketa-ahalmenaren kontzentrazioa, bezeroaren ahalduntze gisa joka dezake.

3. Sartzen diren berriak. Sektore ez oso bereizietan eskaintza handitzeak, sekotre edo merkatu helduagoarekin edo hazkunde gutxikoarekin 
batera, sektorean lehia handiagoa eragiten du. Zenbat eta gehiago bereizi eskaintzaileak, orduan eta errazagoa da indar-posizioa defendatzea.

4. Ordezko produktu berriak, sartzen diren produktu berrien kasuan bezala, NPSak sartzeak aldaketak ekar ditzake; izan ere, beharrak sekto-
rean ohikoa ez den moduan asetzen dituzten teknologia berrien ekarpenetik etor daitezke, beste sektore batzuk baino ahulagoak diren sektoreekin.

5. Botere publikoen indar-posizioa, sektore batentzat edo bestearentat zehaztutako jarduera eta politika zehazten duten araudiak 
baldintzatzearen ondoriozkoa, baina ingurune juridiko politiko jakin batean garatutako jardueraren berezkoak direnak.

6. Lehia sektoriala edo norgehiagokaren intentsitatea, lehia erreala edo lehia-mehatxua aztertzen da, eta indar garrantzitsuena izaten da, 
indar zentral gisa adierazia.
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PORTER analisia
CPEN, ANALISI SEKTORIALA PORTERREN INDARRETATIK

Sektoreko 
lehia

Sarrera 
potentzialak

Lehiakideen 
mehatxuak

Hornitzaileak
Hornitzaileen 

negoziazio-ahalmena

Botere 
publikoak
Jarduera eta 

lehiakortasuna 
markatzen duten 

araudiak

Erosleak
Bezeroen 

negoziazio-boterea

Ordezko 
produktu 
berriak

Produktu edo 
zerbitzu berrien 

mehatxua
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PORTER analisia PORTER analisia
CPEN, ANALISI SEKTORIALA PORTERREN INDARRETATIK

Hornitzaileak

IR sektorea Bezeroak

P publikoak E berriak

PS berriak
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Korporazioa
Sozietate publiko bakoitzean aztertutako faktoreen 
baturaren batez bestekoak CPENen egoeraren 
laburpena ematen du. 0-10 eskalako puntuazio altuek 
aztertutako faktorearen presio handia adierazten dute.

36/60k esan nahi du CPENen multzoa nahiko erosoa 
dela (urkila ertaina), eta arreta jarri behar dela sozietate 
publiko jakin batean faktore jakinen bati buruz, baina 
lehiatzeko arrisku handirik gabe.

0-10 11-20 21-30 21-49 41-50 51-60

36/60
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NORABIDE ESTRATEGIKOAK
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NORABIDE ESTRATEGIKOAK NORABIDE ESTRATEGIKOAK
CPEN, ARLO PUBLIKOTIK NAFARROAREN GARAPENERAKO LIDERGOA

1_
Aktiboki parte hartzea bai sozietate 
publikoetan, bai gizarte zibilean, 
aldaketaren eragile eta Nafarroa 
aitzindari duten ereformen bultzatzaile 
gisa.
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NORABIDE ESTRATEGIKOAK
CPEN, ARLO PUBLIKOTIK NAFARROAREN GARAPENERAKO LIDERGOA

2_
Administrazio publikoen eta 
botere publikoen aurrean kokatzea, 
sozietate publikoen kudeaketaren 
bermatzaile eta arduradun gisa.
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NORABIDE ESTRATEGIKOAK

Administrazio publikoen eta 
botere publikoen aurrean kokatzea, 
sozietate publikoen kudeaketaren 
bermatzaile eta arduradun gisa.

NORABIDE ESTRATEGIKOAK
CPEN, ARLO PUBLIKOTIK NAFARROAREN GARAPENERAKO LIDERGOA

3_
CPENen eta sozietate publikoen 
funtzioa gizarte zibilari eta administra-
zioari ezagutaraztea eta zabaltzea, 
Espainian eta haren eragin-eremuan 
erreferentzia-eredu bilakatuz.
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NORABIDE ESTRATEGIKOAK
CPEN, ARLO PUBLIKOTIK NAFARROAREN GARAPENERAKO LIDERGOA

4_
Sozietate publikoen hazkundea eta 
finkapena erraztea, zerbitzuak sortuz 
eta CPEN Matrizearen laguntza 
tekniko espezializatua emanez.
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NORABIDE ESTRATEGIKOAK NORABIDE ESTRATEGIKOAK
CPEN, ARLO PUBLIKOTIK NAFARROAREN GARAPENERAKO LIDERGOA

5_
Barne- eta kanpo-mailan, 
Korporazioan eta matrizean, 
CPENen partaide eta ezagutza 
sentimendua garatzea eta lortzea. 
Herritarrak CPENekin identifikatzea 
Nafarroa garatzeko tresna propio gisa.
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XEDEA, IKUSPEGIA ETA BALIOAK
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XEDEA, IKUSPEGIA ETA BALIOAK XEDEA, IKUSPEGIA ETA BALIOAK

XEDEA

CPEN Nafarroako Foru Komunitateko sozietate 
publikoen multzoa da, eta Nafarroako Gobernuaren 
politiken oraina eta etorkizuna modu orekatuan, 
iraunkorrean eta ekimen publikotik Foru Erkidegoaren 
jarduera ekonomikoa sustatuz laguntzeko, bultzatzeko 
eta garatzeko helburua du.

CPENek, sozietate nagusi den aldetik, aholkularitza, 
laguntza eta gainbegiratze teknikoa ematen die 
Nafarroako sozietate publikoen lan onari, horietan 
kudeaketa eraginkorra eta etengabeko hobekuntza 
bultzatuz, irtenbide onenak emanez, sinergiak 
proposatuz eta erantzukizun sozial korporatiboa 
sustatuz gardentasunetik eta eguneroko lanean 
emaitza nabarmenak lortzetik abiatuta.
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XEDEA, IKUSPEGIA ETA BALIOAK

IKUSPEGIA

CPENek, Nafarroako ekonomia-eta 
enpresa-garapenaren parte aktibo gisa, sektore 
publikoak sektore estrategikoetan duen parte-hartzea 
zuzentzen eta koordinatzen du, eta sektore hori 
sostengu, ekintzailetza, modernizazio eta 
aberastasunaren sorkuntzan bultzatzen du, 
enpleguaren, berrikuntzaren eta aukerak sortzearen 
bidez, horretarako finantza-laguntza emanez.
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XEDEA, IKUSPEGIA ETA BALIOAK XEDEA, IKUSPEGIA ETA BALIOAK

BALIOAK

Balioak

· Gardentasuna

· Zerbitzu  publikorako bokazioa

· Begirunea

· Berdintasuna

· Konfiantza

· Konfidentzialtasuna

· Optimizazioa

· Etengabeko hobekuntza

Balio etikoak

· Integritatea

· Objektibotasuna

· Zintzotasuna

· Erantzukizuna
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PLANAREN ARDATZAK Planaren ardatzak
PLAN ESTRATEGIKOAREN ARDATZAK

A 1. Finantza-jasangarritasuna eta Nafarroako ekonomiaren eragile izatea.

A 2. Barne-eta kanpo-komunikazioa. Horren bidez, komunikazio-politika bat diseinatzen da, eta, politika horretan, korporazioko 
enpresek mugitze-esparrua izaten dute, helburu berarekin.

A 3. CPEN Matrizea eta Korporazioa posizionamendua iruditik eta markatik gizarte zibilera eta Administraziora.

A 4. Digitalizazioa CPENetik sozietate publikoetara.

A 5. Gobernantza eta lidergoa.

A 6. Giza garapenerako estrategia.

A 7. CPENeko kide sentitzea.

A 8. Lidergoa iraunkortasunean, berrikuntzan eta kudeaketa-praktika onak sustatzen sozietate publikoen eta CPENen artean.
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PLANAREN ARDATZAK
A. 1. FINANTZA-JASANGARRITASUNA ETA EKONOMIA  
BULTZATZEN DUEN ERAGILE PAPERA 

1.1 Korporazioaren finantza-iraunkortasuna.

Finantza-jasangarritasuna ezinbesteko elementua da epe ertain et luzean edozein enpre-
sa-jardueraren jarraipena eta arrakasta bermatzeko. Baliabide publikoen xedean gehiene-
ko arreta eta gardentasun betebeharra osatzeko, sozietate publikoek tresna izaera dute, 
Nafarroako Gobernuko departamentuek emandako zerbitzu publikoen bermatzaile eta ja-
rraitzaile diren aldetik.

1.2 Ekonomia errazten duen motorra.

 CPENek eta bere sozietateek ekonomiaren eragile dinamizatzaile gisa jardun dezakete Nafa-
rroako Gobernuak estrategikotzat jotzen dituen sektoreetan edo lurraldean duten errentaga-
rritasun sozial edo ekonomikoagatik bultzatu nahi diren sektoreetan. Nafarroako Gobernuaren 
tresna gisa, Enpresa Korporazio Publikoak dinamismoz jokatuko du berreskuratze-egoeretan 
eta Berraktibatze eta Erresilentza mejanismoetatik datozen fondoen aurrean eta, horrela, 
egoera ekonomiko berriak eskaintzen dituen aukerak Nafarroarentzat abantaila bihurtzea.
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PLANAREN ARDATZAK PLANAREN ARDATZAK
A 2. BARNE- ETA KANPO-KOMUNIKAZIOA
 

Erakunde baten barruko zein kanpoko komunikazioa, eta batez ere, enpresa-korporazio ba-
tean, funtsezko elementuetako bat da, batetik, barne-kohesioa ahalbidetzen duena, eta bes-
tetik, ezagutzak, helburuak, zailtasunak, helmugak eta abar transferitzea ahalbidetzen duena. 
Gizarte aurreratu batean, erakunde aurreratu batek komunikazio-fluxuak ditu ezaugarri. Fluxu 
horietatik kanpora, Administrazioara, botere politikoetara eta, bate zee, gizarte zibil eta en-
presarialera bideratutako komunikazio-lerroak ezar daitezke.

BARNE LANKETA

· CPEN Matrizeak eta Korporazioak partekatzen dituzten estandarren garapena.
· Barne-egituraren homogeneizazioa.
·  Elkarren arteko Informazio-azpiegitura sortzea.
· Matrizean eta Korporazioan jasotako balio gehitua indartzea.
· Barneko komunikazio-kultura indartzea.

BARNE ETA KANPO LANKETA

· Komunikazio-kanalak sortzea, gainjartzeak saihestuz.
· Koordinatzaileen prestakuntza.
· Komunikazio korporatiboaren baterako plana.
· Komunikabideekin harremanak izateko plana.
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PLANAREN ARDATZAK
A 3. CPEN ENPRESA NAGUSIAREN ETA 
KORPORAZIOAREN POSIZIONAMENDUA

 Aurreko ardatzarekin lotuta, gizarte zibileko eragileekin, enpresekin eta Administrazioarekin 
hainbat jarduera eta harreman instituzional egin behar dira, gizarte eta marka gisa ezagutu 
eta posizionatzeko.

Bi palanka estrategiko mugiarazten ditu eta partaide izatea, unitate-eta koherentzia-irudia 
sortzeko , parametro hauek landuz:

· Ekintza bakar eta koordinatuaren zuzendaritza.

· Marka komuna indartzea eta zabaltzea.

· Helburu komunak zehaztea.

· Barneko ekintzen garapena, partaide izatearen sentimendua errazteko.

· Erakundearen zeharkako ezagutza.

· Gerentzien inplikazioa marka hartzeko eta posizionatzeko prozesuetan.

· Sozietateen jardueren hedapena.
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PLANAREN ARDATZAK PLANAREN ARDATZAK
A 4. DIGITALIZAZIOA CPENETIK 
SOZIETATE PUBLIKOETARA

 Hori da nabarmen hobetu behar diren gabezia garantzitsuetako bat, eta, neurri handi batean, 
matrizeak sozietate publikoekiko eta haien arteko kohesioa erraztuko du.

Eraginkortasun- eta eragimen-irizpideen arabera, digitalizazio-politika orokor eta zeharkakoa 
ezartzeak, inoiz ez arlo tekniko eta zehatzean, sozietate publikoen beste barne- eta kanpo- 
alderdi batzuk hartzea, mailakatzea eta bateratzea ahalbidetzen du.

CPENeko enpresa batzuetan dagoen ezagutzaren aprobetxamendua, esperientzia eta praktika 
onak zeharka transferi dakizkioke Korporazioari.

· Amankomuneko digitalizazio-estrategia diseinatzea, aldez aurretik inbentario digitala 
eta enpresa publikoetako jardunbide egokiak garatuz.

· Sozietate publikoen amankomuneko prozesuei aplikatzeko diseinu espezifikoak.

· Tresna digitalak diseinatu eta hartzea ondorengo arloetan eta barne-komunikazioa errazteko 
(giza baliabideak, finantza-baliabideak, komunikazioa, erosketak, ESK eta beste batzuk).
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PLANAREN ARDATZAK
A 5. GOBERNANTZA ETA LIDERGOA

Plana gauzatzeko, CPENek ekainaren 18ko 8/2009 Lege fundazionalak ezarritako agindua 
gauzatzen jarraitu behar du, foru Gobernuko departamentuetatik funtzionalki zuzendutako 
sozietateei jarraibideak ezartzeko. Gaur egun, kritikoa da CPEN Matrizeak koordinatzen di-
tuen organoetan jarduteko irizpide komunak finkatzea, eraginkortasun-, efikazia- eta balio-
sorrerako irizpideei jarraikiz. Horretarako, Planak alderdi hauetan sakonduko du:

• CPEN Matrizeko Zuzendaritza Nagusiak lidergoa garatzea.

• Jarraibideen Eskuliburua prestatzea, Foru Gobernuak zehaztutako arlo estrategikoetan 
sozietate publikoen lidergoa eta aurrerapena indartzeko.

• Berrikuntzaren lidergoa sozietate publikoen prozesu komunetan.

• CPEN Matrizearen eta Korporazioaren jarduera gizarte zibilera zabaltzea.

• Sozietate publikoen ardura duten Foru Gobernuko departamentuen babes hierarkikoa, 
CPEN Matrizetik lidergoa lortzeko.

• Laguntza-zerbitzuen eta zerbitzu orokorren azterketa, diagnostikoa eta gehikuntza.
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PLANAREN ARDATZAK PLANAREN ARDATZAK
A 6. GIZA GARAPENERAKO ESTRATEGIA

 
Sozietate publikoetan giza baliabideen alorrean garapena sustatuko da, lan ildo komunak 
identifikatuz eta gardentasuna eta osotasuna landuz. Politika komunak ezartzeak ondorio po-
sitiboak sortuko ditu eta ardatza honako hauetan oinarrituko da.

• Giza Baliabideen jarraibide komunak garatzea, hautaketa-estrategia, talentuaren kudeaketa, 
jazarpenaren prebentzioa eta diskriminaziorik eza sakontzeko.

• Informazio-sistemak garatzea eta ezartzea Giza Baliabideak kudeatzeko plataforma 
partekatuaren barruan.

• Berrikuntza ezartzea giza baliabideetan, lanpostua eta eginkizunak ebaluatzeko: eskumenen 
matrizeak, balioaniztasunaren matrizeak.

• Gizarte publikoetako giza baliabideen kudeaketarako laguntza indartzea, matrizetik.

• Lanean ingurune osasungarria sustatzeko ekintzak bultzatzea.

• Errelebo-planak garatzeko amankomuneko metodologia ezartzea, zenbait sozietate 
publikotan izandako bilakaera demografikoaren aurrean.

• CPEN Matrizeko eta Korporazioko prestakuntza-plana diseinatzea, antzemandako 
beharren, espezializazio-arloen eta langile berrien harreraren arabera.

• Ikaste-kurben ereduak eta sistemak lanpostuen arabera garatzea.

• Talentua identifikatu eta kudeatzeko plana diseinatzea.

• Administrazioarentzako aholkularitza-funtzioa.
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PLANAREN ARDATZAK
A 7. CPENEKO KIDE SENTITZEA
 

Partaidetza-zentzu bat garatzeko, hainbat ikuspegi harut beharko dira kontuan, 
eta ildo estrategikoen katalogo horretan beste politika batzuetatik oinarritu beharko da. 
Ardatz hori CPENeko profesionalentzat eta haien gobernu-organoetako kideentzat da.

· Adminsitrazio-kontseiluen konpromisoa eta partaidetza indartzea.

· Zeharkako harremanak eta topaketak sozietate publikoen gerentziarekin eta arloko 
zuzendaritzekin.

· Aterki-markaren eta amankomuneko irudia garatzea.

· Zeharkako arloak kudeatzeko sistemak bateratzea.

· Helburu estrategiko komunak hartzea.

· Elkarteen “koordinazio-erakunde” bat sortzea.

4
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PLANAREN ARDATZAK PLANAREN ARDATZAK
A 8. LIDERGOA IRAUNKORTASUNEAN, BERRIKUNTZAN, 
ETA KUDEAKETA-PRAKTIKA ONAK BULTZATZEA

Iraunkortasuna ez da enpresa-joera bat; orain, merkatuan diharduten erakunde liderrentzako 
baldintza bat da. Horri buruz sortzen ari den araudiak, hala nola Nafarroako Klima Aldaketari 
eta Energia Trantsizioari buruzko Legeak, Europako Batzordetik datozen zuzentarauen goraka-
da handia aurreikusten du, eta erronka bat jarri du: munduko lider izatea klima-aldaketan eta 
jasangarritasunean. Era berean, berrikuntza gizarteen espezializaziotik ekarri izanak sinergia 
ugari sor ditzake.

· Gizarte publikoetatik trantsizio ekologikoan parte hartzea.

· Nafarroa birkokatzea, sozietate publikoek energia berriztagarrietan Europako erreferente gisa 
parte hartuz:

 - Eraikuntza iraunkorra sustatzea.
 - Ekonomia zirkularraren sustapenean jardutea.
 - Digitalizazioa, datu-zientzia eta adimen artifiziala herritarren zerbitzura.
 -Gardentasuna bultzatzea.
 -Sareak eta azpiegiturak administrazio eta gizarte modern eta irisgarri baterako.

· EESren arloa garatzea CPEN Matrizean, sozietate publiko guztietan ezartzeko prozesuaren 
buru izanik.

· Erosketa publiko berritzaile eta jasangarriari dagokionez, CPEN Matrizeko Erosketen funtzio 
estrategikoa garatzea.

· Arauak betetzearen arloan koordinatutako ekintza bakarra indartzea, CPEN Matrizetik. 

4
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PLANAREN GARAPENA PLAN ESTRATEGIKOAREN GARAPENA
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estrategiak
Ekintzak Betetze-

adierazleak

Inplementazioa
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ESTRATEGIEN GARAPENA
A 1. FINANTZA-JASANGARRITASUNA ETA NAFARROAKO EKONOMIA 
BULTZATZEN DUEN ERAGILE PAPERA

ARDATZAK ESTRATEGIAK HELBURUAK

1.1 KORPORAZIOAREN 
FINANTZA-IRAUNKORTA-
SUNA

1.1.1 Sozietate publiko berriak sartzea CPENen 
perimetroan, modu eraginkorrean, Foru Gobernuak 
hala erabakitzen badu. 

1.1.2 Betetze-ikuskaritzaren perimetroa handitzea.

Arlo publikoaren lidergoa berrestea.

Jarraipen finantziarioa indartzea, adiera-
zle berriak sartuz eta control-helburuak 
ezarriz.

1.2. GARAPEN EKONO-
MIKOA ERRAZTEN 
DUEN EGINKIZUNA

1.2.1. Arlo publikoaren lidergoa berrestea. Nafarroako Gobernuaren estrategiekin 
bat datorren garapen ekonomikoaren 
esparruan CPENetik lankidetzarako 
lehentasunezko arloen zerrenda izatea 
eta lantaldeak sortzea.
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ESTRATEGIEN GARAPENA ESTRATEGIEN GARAPENA
A 2. BARNE- ETA KANPO-KOMUNIKAZIOA

ARDATZAK ESTRATEGIAK HELBURUAK

2. BARNE- ETA KANPO-
KOMUNIKAZIOA

2.1 CPEN barne- eta kanpo-markaren kokapena.

2.2 Jarduteko estandar komunak eta kanalak garatzea 
eta teknologikoki bateratutako informazio-azpiegitura 
komuna sortzea.

2.3 Matrizearen eta CPEN korporazioaren barruko 
komunikazio-kultura indartzea, topaketak, mintegiak, 
stream-mintegiak, aurkezpenak sozietate publikoetan.

Korporazioarko barne-eta kanpo-komu-
nikazioarako plana diseinatzea, ezartzea 
eta urtero ebaluatzea.

Jarduera-estandarrak finkatzea eta ezart-
zea, amankomuneko azpiegitura sortzea.

Komunikazio-estandarrak erabiltzeko 
eskuliburua prestatzea, sozietate pu-
blikoetarako plan homogeneizatuekin.

Intereseko arloen zerrenda egitea, 
hiru hilean behin abian jartzea.
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ESTRATEGIEN GARAPENA
A 3. CPEN MATRIZEA ETA KORPORAZIOA POSIZIONAMENDUA

ARDATZAK ESTRATEGIAK HELBURUAK

3. CPEN MATRIZEA 
ETA KORPORAZIOA 
POSIZIONAMENDUA

3.1 Ekintza bakar koordinatua ezartzea Korporazioaren 
helburu komun gisa.

Sozietate publikoetan lankidetzarako 
aukera teknikoen katologoa sortzea, 
sei hilean behin berrikus daitekeena.

54



ESTRATEGIEN GARAPENA ESTRATEGIEN GARAPENA
A 4. DIGITALIZAZIOA, CPENETIK SOZIETATE PUBLIKOETARA

ARDATZAK ESTRATEGIAK HELBURUAK

4. DIGITALIZAZIOA, 
CPENETIK SOZIETATE 
PUBLIKOETARA

4.1 Sozietate publikoak digitalizatzeko estrategia 
indartzea (digitalizazio-batzordea sortzea).

4.2 Digitalizazio-estrategia komuna diseinatu eta 
ezartzea.

Sozietate publikoen gaitasun digitalen 
mapa bat egitea, haiek adostu eta onetsia.

Digitalizazio-estrategia bat egitea, jarraita 
eta komuna, sozietate publiko guztientzat, 
datan, etahaien urteko bilakaeraen segi-
mendua egitea.
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ESTRATEGIEN GARAPENA
A 5. GOBERNANTZA ETA LIDERGOA

ARDATZAK ESTRATEGIAK HELBURUAK

5.GOBERNANTZA 
ETA LIDERGOA

5.1 CPENen Zuzendaritza Nagusiak lidergoa garatzea 
sozietate publiko guztietan aurrera egiteko.

5.2 Sozietate publikoetarako jarraibideak garatzea, 
CPEN Matrizetik ezarriak, horiekin lankidetzan.

5.3 CPENek esparru komunei buruz duen komunikazio-
funtzionaren buru izatea eta Korporazioa eginkizun 
hori zein lerrotan garatu behar duen zehaztea, gizarte 
zibilarekiko, gizarteekiko eta Administrazioarekiko 
unibertsaltasuna eta koherentzia ahalbidetuko duten 
irizpide eta ildoekin.

5.4 Laguntza-zerbitzuak eta zerbitzu orokorrak 
garatzea eta gehitzea CPEN Matrizetik, zehaztu 
daitezkeen arloetan.

5.5  Erakunde publikoetan CPEN Matrizetik eremu 
kritikoak kudeatzeko prozesuetan berrikuntza kontuan 
hartzen den esparruetan buru izatea.

CPENen lidergo eraginkorra sozietate 
publikoen multzoan, matrizetik eratorri-
tako irizpideetatik abiatuta, kritikotzat 
eta erkidetzat jotzen diren arloetan, 
gizartea helburu berarekin inplikatzen 
duten ekintzen bidez, urtero betetze-maila 
ebaluatuz.
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ESTRATEGIEN GARAPENA ESTRATEGIEN GARAPENA
A 6. GIZA GARAPENERAKO ESTRATEGIAK

ARDATZAK ESTRATEGIAK HELBURUAK

6. GIZA GARAPENERAKO 
ESTRATEGIAK

6.1 Giza Baliabideen politika bateratua garatzea 
hautapenaren, talentuaren eta langileen kudeaketaren 
arloetan.

6.2 Giza Baliabideen arloan informazio komuneko 
sistemak garatu eta ezartzea, talentua eta langileak 
hautatzeko, kudeatzeko eta kueaketa arina eta 
eraginkorra egiteko.

6.3 Korporazioko giza baliabideen kudeaketaren 
buru izatea CPEN Matrizetik, eta giza baliabideen 
berrikuntzatik lanpostuaren eta funtzioen ebaluazio-
rantz.

6.4 CPEN Matrizeko eta Korporazioko prestakuntza-
plana diseinatzea antzemandako beharrei, espezializa-
zio-arloei etalangile berrien harrerari erantzuteko.

6.5 Talentua identifikatu eta kudeatzeko plana, bai eta 
txandakoa eta/edo ordezkapenekoa ere, etorkizuneko 
beharrei aurrea hartuz.

Gizarte publikoetarako Giza Baliabideen 
arloan amankomuneko politika egitea, 
talentuaren eta langileen kudeaketaren 
erronkari aurre egiteko, adostua eta 
denboran ebolutiboa.

Talentua kudeatzeko informazio-sistema 
komuna ezartzea, kudeaketa arina eta 
eraginkorr errazteko.

Korporaziorako Giza Baliabideen 
Kudeaketa Plana ezartzea, lanpostua 
eta eginkizunak ebaluatu ahal izateko, 
eta erabilgarri eta funtzionala izateko.
 
CPEN Matriz eta Korporaziorako 
prestakuntza-plana prestatzea, Korpora-
zioaren egungo eta etorkizuneko beharrei 
erantzuteko.

Talentua identifikatu eta kudeatzeko 
plana egitea.
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ESTRATEGIEN GARAPENA
A 7. CPENEKO KIDEA SENTITZEA

ARDATZAK ESTRATEGIAK HELBURUAK

7. CPENEKO KIDEA 
SENTITZEA

7.1 Korporazioa koordinatzeko erakunde bat sortzea, 
Korporazioaren kudeaketaren eraginkortasuna area-
gotzearekin zerikusia duten alderdiak bilduko dituena.

7.2 Helburu supra sozietario komunak sortzea eta 
hartzea, Korporazioko sozietateetko gerentzia eta 
zuzendaritzekin zeharkako topaketen bidez.

Korporazioa koordinatzeko organo 
bat sortzea, kudeaketa korporatiboaren 
eraginkortasuna areagotzeko, sozietate 
publikoen artean etengabeko hobekun-
tza ahalbidetzeko eta guztiz funtzionala 
izateko.
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ESTRATEGIEN GARAPENA ESTRATEGIEN GARAPENA
A 8. LIDERGOA IRAUNKORTASUNEAN, BERRIKUNTZAN, 
ETA KUDEAKETA-PRAKTIKA ONAK BULTZATZEA

ARDATZAK ESTRATEGIAK HELBURUAK

8. LIDERGOA IRAUNKORTA-
SUNEAN, BERRIKUNTZAN, 
ETA KUDEAKETA-PRAKTIKA 
ONAK BULTZATZEA

8.1 CPEN Gizarte Berrikuntzako 
politiken bultzatzaile gisa kokatzea 
eta Korporazio osorako Iraunkorta-
suneko politika bateratua garatzea.

8.2. Laguntza teknikoa Nafarroa 
Berraktibatu-Next Generation EU 
planean.

8.3. Erosketen eginkizun estrategioa 
finkatu eta garatzea.

8.4 Ekintza bakar koordinatua 
indartzea arauak betetzearen arloan.

Sozietate publikoetarako Iraunkortasun Plan bateratua 
egitea, barne-kohesiorako element gisa.

Nafarroa Berraktibatu-Next Generation EU Planaren ingu-
ruan zehazten diren esparruetan laguntza ematea, bai eta 
gizarte publiko guztietan esparru horretan garrantzitsuak 
diren arloetan koordinazioa egitea ere.

Kontratazio-eta hornikuntza-beharrei erantzutea, baita 
erosketa-jarduera zentralizatuei ere, eraginkortasun-irizpi-
deei et talde-mailan balioa sortzeko irizpideei jarraikiz, eta 
berrikuntza erosketa-funtzioan sartuz.

Sozietate publikoen betetze indibidualizatua eta orokorra 
deskribatzen duen mapa izatea, arrisku komuneko eremuak 
eta egon daitezkeen joerak identifikatuz.
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ESKER ONAK ESKER ONAK

Plan Estrategiko hau ezin izango zen egin Nafarroako 
Enpresa Korporazio Publikoko interes-talde nagusietako 
ordezkari askok parte hartu etalaguntza eskuzabala eman 
ezean. Ordezkari horiek, banakako ikuskeren bidez, CPENek 
orainari eta etorkizunari buruzko ikuspegia eman dute. 
Horregatik, eskerrak eman nahi dizkizuegu:

· Nafarroako Gobernua.

· Nafarroako Sozietate Publikoen Gerenteziak.

· CPENen Administrazio Kontseilua.

· CPEN Matrizeko talde teknikoa eta zuzendaria.

· Enpresa-agenteak eta gizarte zibilekoak.
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