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1. Hitzaurrea 
1.1 Laneko metodologia

Sozioekonomia Gaietarako Lehendakariaren Aholkularitza Batzordea sortuta, aholkularitza estrategikoko 
talde bat eratu da, independentea eta maila gorenekoa, Euskadiren garapen ekonomiko iraunkorrean eta etenik 
gabeko gizarte aurrerapenean funtsezkoak diren politika ekonomikoak eta sozialak lantzeko.

Lehendakariari sozioekonomia gai estrategikoetan aholkuak emateko talde baten eginkizuna betetzeko 
filosofiarekin sortu da batzordea, eta eginkizun hori burutzeko, Gogoeta Estrategikoko zenbait arlo ezarri da, 
Euskadiren Estrategia Ekonomikoa bideratzeko.

Lehenik eta behin, gogoeta estrategikoko bi arlo zehatz erabaki ziren:

Halaber, gaiok aztertzeko, bi batzorde sortu ziren. Aldi berean dihardute eta elkarren osagarriak dira. 
Kontseiluari azterketaren xedeko gaiei buruzko ondorio nagusiak emateaz arduratzen dira.

Honako dokumentu honetan, “Euskal sektore estrategikoak eta haien etorkizuna” lan-batzordeak egin 
dituen gogoeta eta ondorio nagusiak azalduko zaizkio Kontseiluari.

Azkenik, bidezkoa da esatea, ondorio horietara iristeko, Batzordeak hiru lan-bilera* egin dituela, eta 
Lehendakariaren Ekonomi Bulegoak proposaturiko gaiak eztabaidatu direla bertan. Deloitte aholkularitza 
enpresari agindu zaio hiru lan-bilera bakoitzerako aurretiazko txostenak egitea eta aurkeztea.

• Euskal lehiakortasunaren etorkizuna

• Euskal sektore estrategikoak eta haien etorkizuna

*  Lan-batzordearen funtzionamenduari eta kideei buruzko informazio gehiago nahi izanez 
gero, begiratu dokumentu honen eranskina
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2. Makrojoerak eta tartean diren 
sektore nagusiak
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2. Makrojoerak eta tartean diren sektore nagusiak

Terra TrendsTerra Trends Tech TrendsTech Trends

Eremuak Sektoreak 

Laguntza-zerbitzuak
Gizarte zerbitzuak
IKT  eta elektronika
Hirugarren sektorea

Osasuna
Osasuna
IKT eta elektronika
Bio eta nanozientziak

Etxebizitza
IKT eta elektronika
Eraikuntza

Elikadura
Bio eta nanozientziak
Nekazaritza-elikadura
Ontziak eta bilgarriak

Mugikortasuna
Automozioa
IKT eta elektronika
Garraioa eta logistika

Aisialdia
IKT eta elektronika
Turismoa

Sistema logistikoak eta 
intermodalitatea

Garraioa eta logistika
Eraikuntza (azpiegiturak)

Bidaiarien garraioa

Automozioa
Trenak
Aeronautikoa
IKT eta elektronika
Turismoa

Merkantzien garraioa
Itsasokoa
Trenen bidezkoa

Garraio-sistema eta 
zerbitzu inteligenteak

IKT eta elektronika
Sektore publikoa

1.
 Z

A
H

A
R

TZ
EA

2.
 M

U
G

K
O

R
TA

SU
N

A
 

H
A

N
D

IT
ZE

A

Eremuak Sektoreak

Lotura 24 orduz IKT eta elektronika

e-commerce Turismoa, Garraioa eta Logistika, IKT

e-osasuna Osasuna, IKT, bio eta nano zientziak

e-government IKT eta elektronika, sektore publikoa

Bateratzea IKT eta elektronika

IKTak erabiltzeko eta eskuratzeko 
segurtasuna

IKT eta elektronika (segurtasun softwarea)

Edukien sorrera IKT eta elektronika

Etxebizitza. Etxe digitala IKT eta elektronika, eraikuntza

Mugikortasuna Automozioa, ontzigintza, trenak, aeronautikoa, 
IKT eta elektronika

Bioteknologia industriala Kimikoa (farmazeutika), energia, elikadura

Osasunaren Bioteknologia Osasuna (farmazeutika), elikadura, IKT, 
ekipamendu sanitarioaren fabrikatzaileak

Nanoteknologia Zeharkako eragina: IKT, kimika, farmazeutika, 
energia, aeroespaziala, ingurumena, etab.

Lehen sektoreko bioteknologia Nekazaritza (farmazeutika), kimikoa
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Euskadiren etorkizun ekonomikoan eta sozialean eraginik handiena duten makrojoerak, eta sektore 
ekonomikoetan duten eragina:

Makroj. Makroj.
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EAEren etorkizunean eraginik 
handiena izango duten makrojoerek
(globalizazioak eta hezkuntza eta 

talentuak, lehiakortasunerako 
abantaila direnez) hainbat sektoreri 

eragingo diote, zeharka bada ere, eta 
bereziki euskal ekonomian pisu 

estrategikoa duten sektore batzuei

Meta TrendsMeta Trends

Eremuak Sektoreak

Energia hornitzeko sareak
IKT eta elektronika
Energia (azpiegiturak)
Bio eta Nano zientziak

Energi eraginkortasuna industrian

Energia berriztagarriak
Bio eta Nano zientziak
Ekoizpen-prozesuetako ingeniaritzak
Manufaktura-industria onuraduna

Energi eraginkortasuna eraikuntzan

Eraikuntza (eraikuntza iraunkorra)
IKT eta elektronika
Energia berriztagarriak
Bio eta nano zientziak

Energi iturri berriak bilatzea
Energia berriztagarriak
Bio eta Nano zientziak

Energia nuklearraren erabilera segurua

Energia- eta ingurumen-zerbitzuak
Bio eta nano zientziak
Erabilera berrirako fisika nuklearra:  industria, 
medikuntza, itsas propultsioa edo aeroespaziala

Garraioa Automozioa, ontzigintza, trenak, aeronautika, 
energia

Hondakin solidoen kudeaketa
Energia eta ingurumen zerbitzuak
Bio eta nano zientziak

E-government
IKT eta elektronika
Sektore publikoa

Itunak sortzea (Public-Private
Partnerships)

Eraikuntza
Zerbitzu publiko guztiak (ospitaleak, garraioa, 
adinekoen zentroak, ura, hondakinak, etab.)

Segurtasuna eta defentsa Segurtasun-sistemak

Econo TrendsEcono Trends
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Euskadiren etorkizun ekonomikoan eta sozialean eraginik handiena duten makrojoera nagusiak, eta sektore 
ekonomikoetan duten eragina:

Makroj.

2. Makrojoerak eta tartean diren sektore nagusiak
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3.1 Azterturiko sektore nagusiak kokatzeko azterketa-aldagaiak
3.2 Azterturiko sektore nagusien kokaleku-taula

3. Sektoreen kokalekua



- 9 -

Consejo Asesor del Lehendakari para Asuntos Socioeconómicos
Sozioekonomia Gaietarako Lehendakariaren Aholkularitza Batzordea

EAEko sektore estrategiko nagusiak zein diren zehazteko eta haien etorkizunari buruzko gogoeta egiteko hainbat lan-
saio egin ondoren, Euskadiko industria eta ekonomiako hainbat sektoreri eragiten dioten hainbat azterketa-aldagai landu 
dira sakonago.

Gure lurraldearen konfigurazio ekonomikoa kontuan hartuta beti, euskal ekonomiarako oinarrizko zenbait sektoreren 
egungo egoerari eta etorkizunari buruzko ondorio eta gogoeta nagusiak aurkeztuko ditugu ondoren. Hortaz, arlo 
anitzen azterketa zabala da, ez baztertzailea. Euskal ekonomiaren sektore nagusien mapa baten errealitate 
estrategikoa dakar, baina ez dira sektore bakarrak.

Jarraian, azterturiko sektore nagusien kokaleku-taula egiteko erabilitako azterketa-aldagai nagusiak aurkeztuko dira, 
baita haien balioak eta azterketa-aldagaien araberako sailkapena ere.

Egituraren egoera

• Sektore tradizionala
• Sektore berria
• Sektore gorakorra

Egituraren egoerak eragina du azterturiko sektoreen bizitza-zikloan, eta bateratze handiagoa du 
EAEko hezkuntza, trebakuntza, enpresa eta kulturako egiturarekin, tradizio handiagoko sektorea den 
aldetik. Alde batetik, euskal ekonomiaren sektore historikoak aipatzen dira banan-banan (metala, 
makina-erreminta, automozioa, etab.) eta, bestetik, sektore berriak (adibidez: energia) eta sektore 
gorakorrak (adibidez: biozientziak). Sektoreak azken urteetan izan duen pisua eta ibilbidea da 
sektore berrien eta sektore gorakorren arteko desberdintasun nagusia.

Pisu ekonomikoa

• Handia
• Ertaina
• Txikia

Euskal ekonomia osoaren gaur egungo egoeraren azalpena emateko funtsezko faktorea da. 
Zenbatespenen arabera, EBG eta enplegua dira aldagai garrantzizkoenak. Aldagai hori aztertzeko 
zailtasuna sektorekako estatistika-iturri egokirik ez izatean datza.

3. Sektoreen kokalekua
3.1 Azterturiko sektore nagusiak kokatzeko azterketa-aldagaiak
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Nazioarteko 
lehiakortasunaren eragina

• Handia
• Ertaina
• Txikia

Aldagai honek nazioarteko merkatu lehiakideen eragina duten sektoreak eta globalizazioaren ondorioak 
gutxiago jasaten dituzten sektoreak bereizten ditu, azken horiek tokikoagoak eta barne eskariari bideratuta 
baitaude.

Alderdi teknologikoa

• Handia
• Ertaina
• Txikia

Sektoreak eskatzen dituen teknologia berrietako inbertsio-maila eta berrikuntza teknologikorako eta 
eraldaketarako duen ahalmena neurtzen ditu aldagai honek. Teknologia berrikuntzaren driver gisa erabiltzea.

Zeharkakotasuna

• Handia
• Ertaina
• Txikia

Sektore baten aurrerapenak eta garapenak gainerakoetan eragiteko duen ahalmena neurtzen du 
zeharkakotasunak. Hala, soluzio eta tresna berrien kopuru handiena duten sektoreak aipatzen dira; gainerako 
sektoreek soluzio eta tresna horiek balia ditzakete eta.

Hazkunderako aukera, 
makrojoerekin lotua

• Handia
• Ertaina
• Txikia

Azterketan sartu nahi du aldagai honek nazioarteko makrojoerei eta horiek euskal sektoreetan duten eraginari 
buruzko azterlana. Ildo horretan, onura gehiago jasotzen dute batzuek (adibidez: IKT eta elektronikak) eta beste 
batzuek gutxiago (adibidez: paperak eta metalak). Halaber, “maila ertaineko” sektoreak ezarri dira 
makrojoerekin lotutako negozio aukerarik ez duten sektoreak direnean, baina oro har ez dakarkiete eragin 
okerrik.

3. Sektoreen kokalekua
3.1 Azterturiko sektore nagusiak kokatzeko azterketa-aldagaiak
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Egituraren egoera BEG Enplegua

Nazioarteko  
lehiakortasunaren 

eragina

Alderdi 
teknologikoa Zeharkakotasuna

Makrojoerekin 
lotuta hazteko 

aukera
Kalifikazioa

Turismoa Sektore berria Handia Handia Handia Ertaina Ertaina Ertaina Sektore garrantzitsua Hazteko ahalmena

Metala Tradizioko sektorea Handia Handia Handia Ertaina Handia Txikia Sektore garrantzitsua Birsortzeko beharra

Garraio eta logistika Tradizioko sektorea Handia Handia Handia Ertaina Handia Ertaina Sektore garrantzitsua Hazteko ahalmena

Osasun-zerbitzuak Tradizioko sektorea Handia Handia Ertaina Handia Handia Handia Sektore estrategikoa Tokiko eskaria 

Energia Sektore berria Handia Handia Handia Handia Handia Handia Sektore estrategikoa Eragin handikoa

Automozioa Tradizioko sektorea Handia Handia Handia Ertain/Handia Handia Ertaina Sektore garrantzitsua Birsortzeko ahalmena

Gizarte-zerbitzuak Sektore berria Ertain/Handia Handia Txikia Ertaina Ertaina Handia Sektore estrategikoa Bertako eskaria

Ontzigintza Tradizioko sektorea Handia Handia Handia Ertain/Handia Ertaina Ertaina Sektore garrantzitsua Birsortzeko ahalmena

IKT eta elektronika Sektore berria Handia Handia Handia Handia Handia Handia Sektore estrategikoa Eragin handikoa

Tresna elektrikoak Tradizioko sektorea Handia Handia Handia Ertaina Ertaina Ertaina Sektore garrantzitsua Birsortzeko beharra

Aeronautika Sektore berria Ertaina Ertaina Handia Handia Handia Ertaina Sektore garrantzitsua Birsortzeko beharra

Kimika Tradizioko Sektorea Ertaina Ertaina Ertaina Ertaina Handia Ertaina Sektore garrantzitsua Birsortzeko ahalmena

Makina-erreminta Tradizioko sektorea Txikia Txikia Handia Handia Ertaina Ertaina Sektore garrantzitsua Birsortzeko ahalmena

Trenen Eraikuntza Tradizioko sektorea Txikia Txikia Handia Handia Ertaina Ertaina Sektore garrantzitsua Birsortzeko ahalmena

Papera Tradizioko sektorea Txikia Txikia Handia Txikia Txikia Txikia Sektore garrantzitsua Birsortzeko beharra

Biozientzia Goranzko sektorea Txikia Txikia Handia Handia Handia Handia Sektore estrategikoa Katalizatzailea

Pisu ekonomikoa

Azterturiko sektore 
nagusiak

Azterketa-aldagai nagusiak Sektoreen Kokaleku 
estrategikoa

Eginiko azterketaren ondorioz, EAEren ekonomiarako duten garrantzi estrategikoaren arabera kokatzen dira sektoreak: 

* EAEren ekonomiarako 
dakarten enplegu 

bolumenaren arabera 
jartzen dira ordenan 

3. Sektoreen Kokalekua
3.2 Azterturiko sektore nagusien Kokaleku-taula
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Sektorearen kalifikazio estrategikoa

Azaldutako 6 aldagaiak oinarri hartuta eginiko azterketa-matrizea bete ondoren, sektorearen kalifikazio estrategikora iritsiko 
gara. Azterturiko sektore guztiak euskal ekonomiaren etorkizunerako funtsezkotzat jotzen direla abiapuntu hartuta, 
ondoko kategoria hauen araberako sailkapena egin da:

Sektore 
estrategikoa

Sektore “estrategiko” nagusiek osatzen dute kategoria hau; izan ere, makrojoerak baliatzeko aukera 
handiagoa dute, eta aldi berean, honako ezaugarri hauen arabera bereizten dira:

Sektore 
garrantzitsua

Euskal ekonomiaren sektore “garrantzitsu” nagusiek osatuta dago kategoria hau; makrojoerak 
baliatzeko aukera txikiagoa dute:

3. Sektoreen Kokalekua
3.2 Azterturiko sektore nagusien Kokaleku-taula

• Eragina: pisu ekonomiko handiko sektoreak dira, baita alderdi teknologiko handikoak ere, eta 
sektorekako zeharkakotasuna eta nazioarteko makrojoera nagusiekiko bateratzea dakarte.

• Sektorea biltzeko ahalmena: eragin handienetatik bereizten diren sektoreak, euskal ekonomian 
egun duten pisu ekonomiko txikia dela-eta.

• Bertako eskaria: pisu ekonomiko handia duten sektoreak, nazioarteko makrojoerekin lotutako 
aukera handiak dituztenak, baina tokiko eskariari ematen diote erantzuna gehienbat. Gainera, 
nazioarteko lehiakortasunaren eragin  txikiagoa dute. 

• Hazkunderako ahalmena dutenak: hazteko aukera gehien duten sektoreak.

• Birsortzeko ahalmena dutenak: beren jarduera merkatuko aukera berrietara berriz 
bideratzeko aukera handia daukaten sektoreak.

• Birsortu beharra dutenak: oro har, pisu ekonomiko handia izanik, nazioarteko makrojoerekin
lotuta hazteko edo birsortzeko aukera gutxiago dutenak dira.
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4. Sektoreei buruzko gogoeta eta 
gomendio Nagusiak

4.1 Turismoaren sektorea
4.2 Metalaren sektorea
4.3 Garraio eta logistikaren sektorea
4.4 Osasun-zerbitzuen sektorea
4.5 Energiaren sektorea
4.6 Automozioaren sektorea
4.7 Gizarte-zerbitzuen sektorea
4.8 Ontzigintzaren sektorea

4.9 IKT eta elektronikaren sektorea
4.10 Etxe-tresna elektrikoen sektorea
4.11 Aeronautikaren sektorea
4.12 Kimikaren sektorea
4.13 Makina-erremintaren sektorea
4.14 Trenen sektorea
4.15 Paperaren sektorea
4.16 Bio-nano zientzien sektorea
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SEKTOREAREN EZAUGARRIAK

GOGOETAK & GOMENDIOAK

1. Enpresen lehiakortasuna indartzea: sektorearen dimentsio, nazioartekotze eta profesionalizazio handiagoa.
2. Lurraldeko bertako irisgarritasuna: garraio eta telekomunikazio-azpiegituren estrategia eta garapena bidaiariak erakartzeko, baita 

ekitaldi, azoka eta kongresuetako azpiegitura modernoen erabilera indartzea ere.
3. Lankidetza publiko/pribatua: turismo helmugaren integrazio eta koordinazio eraginkorra, enpresa eta erakunde lankidetza 

indartuz balio erantsi handiagoko produktuak eta zerbitzuak eskaintzeko, beste eskualdeetakoetatik bereizten direnak.
4. Sektoreko gaitasun zientifiko/teknologikoen gaitasunak baliatzea (logistikako IKT eta merkaturatzea), turismoaren industrian 

aplikatzeko.
5. Giza kapitala trebatzea.

1. Enpresen lehiakortasuna indartzea: sektorearen dimentsio, nazioartekotze eta profesionalizazio handiagoa.
2. Lurraldeko bertako irisgarritasuna: garraio eta telekomunikazio-azpiegituren estrategia eta garapena bidaiariak erakartzeko, baita 

ekitaldi, azoka eta kongresuetako azpiegitura modernoen erabilera indartzea ere.
3. Lankidetza publiko/pribatua: turismo helmugaren integrazio eta koordinazio eraginkorra, enpresa eta erakunde lankidetza 

indartuz balio erantsi handiagoko produktuak eta zerbitzuak eskaintzeko, beste eskualdeetakoetatik bereizten direnak.
4. Sektoreko gaitasun zientifiko/teknologikoen gaitasunak baliatzea (logistikako IKT eta merkaturatzea), turismoaren industrian 

aplikatzeko.
5. Giza kapitala trebatzea.

Hazteko ahalmena duen sektore garrantzitsua

Egituraren egoera Pisu ekonomikoa
Nazioarteko 

lehiakortasunaren 
Eragina

Alderdi 
teknologikoa Zeharkakotasuna Hazkunderako aukera, 

makrojoerekin lotua

Sektore berria Handia Handia Ertaina Ertaina Ertaina

Azken urteotan hazkunde 
handia izan duen sektorea 
da; xedeko sustapen- eta 
zerbitzu-jarduera guztiak 
biltzen ditu:
•Ostatua emateko 
zerbitzuak
•Jatetxeak
•Bidaiarien garraioa
•Ibilgailuen alokairua
•Jolas eta kultur jarduerak

Nahiz eta euskal 
turismoaren 
sektoreak estatuko 
beste eskualde 
batzuetako pisu 
erlatiboa izan ez, 
enplegu-bolumen 
handia eta 
fakturazio handia 
mugitzen ditu 
(92.000 enplegu eta 
BPGaren % 5,3)

Euskadi lehen 
mailako turismo 
helmuga izan dadin, 
ezinbestekoa da 
lehiakortasunaren 
aldetik abantailak 
eskaintzea estatuko 
eta nazioarteko beste 
lurralde batzuen 
aldean.

IKTak turismoaren 
sektorean erabiltzea 
lehiakortasunaren 
aldetik abantaila 
handiak dakartzan 
iturria da (gehienbat 
produktu/zerbitzu/ed
uki berriekin, 
logistikarekin eta 
merkaturatzearekin 
lotua)

Garraioarekin eta logistikarekin 
zuzenean lotutako sektorea, 
eta arraste handia eragiten du 
merkataritzan eta aisialdi eta 
kulturako beste zerbitzu 
batzuetan.

Eskualdea sustatzeko eta irudi 
erakargarria sortzeko tresna 
garrantzitsua da; gainerako 
sektore ekonomikoetarako ere 
bai

Mugikortasuna 
handitzearekin lotutako 
aukera handiak, baita 
adinekoak 
kontsumitzaile 
nagusitzat dituen 
segmentuan ere 
(zahartzea)

4. Sektoreei buruzko gogoeta eta gomendio nagusiak
4.1 Turismoaren sektorea
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GOGOETAK & GOMENDIOAK

SEKTOREAREN EZAUGARRIAK

1. Sektoreko enpresen arteko integrazioa eta lankidetza sustatzea (dimentsio handiagoa izatearen alde egitea).
2. Sektore bezeroentzako balio erantsi handiko soluzioak ezartzearen alde egitea (eraikuntza, automozioa, trena, ontzigintza 

eta energia eolikoa gehienbat).
3. Laneko koadroekiko (CCTT) lankidetza sustatzea teknologiak garatzeko. 
4. Enpresako bezeroei balioa ekarriko dieten beste osagai batzuekiko integrazioa.
5. Metalgintzaren sektorea eta garraioko ibilgailuen fabrikazio sektoreen eta bestelakoen arteko integrazioa eta bateratze 

teknologikoa bilatzea.
6. Sektorea ekoizpen motaren araberako hainbat espezializazio lerrorekin eta arloekin osatuta dagoela nabarmendu beharra 

dago (adibidez: altzairu berezia metalezko beste produktu motaren kontra).
7. Eko-berrikuntzaren aldeko apustua, eta ekoizpen-prozesuetan erabiltzea epe luzerako eskualde lehiakortasunaren 

bereizgarritzat.

1. Sektoreko enpresen arteko integrazioa eta lankidetza sustatzea (dimentsio handiagoa izatearen alde egitea).
2. Sektore bezeroentzako balio erantsi handiko soluzioak ezartzearen alde egitea (eraikuntza, automozioa, trena, ontzigintza 

eta energia eolikoa gehienbat).
3. Laneko koadroekiko (CCTT) lankidetza sustatzea teknologiak garatzeko. 
4. Enpresako bezeroei balioa ekarriko dieten beste osagai batzuekiko integrazioa.
5. Metalgintzaren sektorea eta garraioko ibilgailuen fabrikazio sektoreen eta bestelakoen arteko integrazioa eta bateratze 

teknologikoa bilatzea.
6. Sektorea ekoizpen motaren araberako hainbat espezializazio lerrorekin eta arloekin osatuta dagoela nabarmendu beharra 

dago (adibidez: altzairu berezia metalezko beste produktu motaren kontra).
7. Eko-berrikuntzaren aldeko apustua, eta ekoizpen-prozesuetan erabiltzea epe luzerako eskualde lehiakortasunaren 

bereizgarritzat.

Egituraren egoera Pisu 
ekonomikoa

Nazioarteko 
lehiakortasunaren 

Eragina
Alderdi teknologikoa Zeharkakotasuna Hazkunderako aukera, 

makrojoerekin lotua

Sektore tradizionala Handia Handia Ertaina Handia Txikia

Ondoko hauekin osatuta dago gure 
industriaren sektorerik 
tradizionalena: metalurgia eta lehen 
eraldaketa, metalen tratamendua eta 
berreskurapena, metalezko 
produktuak, garraio materiala eta 
makineria, ekipo eta material 
elektrikoak (Iturria: FVEM).
EAEn erroturiko hezkuntza eta 
enpresa egiturak indartuta dago 
sektorea

Enpleguaren 
aldetik EAEn 
pisurik 
handiena 
duen industri 
sektorea da

Etengabe galtzen 
ari da nazioarteko 
lehiakortasuna, 
gehienbat EAEko 
lan-kostu 
handiengatik eta 
argindarraren 
prezioagatik

Alderdi teknologiko txikia 
nagusiki siderurgian eta lehen 
eraldaketan, baina nolabaiteko 
osagai teknologikoa du 
teknologia eskatzen duten 
sektoreentzako metalen 
fabrikazioan (aeronautika, 
etab.)

Eraikuntzaren 
mendekotasun 
handia duen 
sektorea da 
(metalurgia eta lehen 
eraldaketa), baita 
beste sektore 
intentsibo batzuk ere 
metalaren erabileran 
(Automozioa, 
ontzigintza, etab.)

Globalizazioaren 
makrojoera
ekonomikoaren ondorio 
txarrak indar handiagoa 
hartzen du gainerako 
makrojoerekin lotutako 
negozio aukerek baino

Birsortzeko beharra duen sektore garrantzitsua

4. Sektoreei buruzko gogoeta eta gomendio nagusiak
4.2 Metalaren sektorea



- 16 -

Consejo Asesor del Lehendakari para Asuntos Socioeconómicos
Sozioekonomia Gaietarako Lehendakariaren Aholkularitza Batzordea

SEKTOREAREN EZAUGARRIAK

GOGOETAK & GOMENDIOAK

1. Inbertsio publiko eta pribatuko neurriak eta proiektuak hartzea pertsonen eta merkantzien garraioaren intermodalitatea
indartzeko (portu, aireportu, tren sare eta zentro logistikoen arteko lotura).

2. Euskal portuak garatzea eta indartzea eta garraioaren behar berriei egokitzea.
3. Euskadin dauden merkantzien lau zentro logistikoak eta Aquitaine-Euskadi plataforma logistikoa indartzea, hurbileko beste 

batzuekin lehian aritzeko (adibidez: Zaragoza).
4. Euskal logistikako operadoreei laguntzea (atomizatuak), horiei dimentsioa emateko beharrezko proiektuak hartzeko, baita 

garraioan aplikatu beharreko teknologia berrietako inbertsioen proiektuak garatzea ere.
5. Trebakuntza eta profesionalizazio politika espezifikoak sortzea, sektorearen beharrei erantzuna emateko.

1. Inbertsio publiko eta pribatuko neurriak eta proiektuak hartzea pertsonen eta merkantzien garraioaren intermodalitatea
indartzeko (portu, aireportu, tren sare eta zentro logistikoen arteko lotura).

2. Euskal portuak garatzea eta indartzea eta garraioaren behar berriei egokitzea.
3. Euskadin dauden merkantzien lau zentro logistikoak eta Aquitaine-Euskadi plataforma logistikoa indartzea, hurbileko beste 

batzuekin lehian aritzeko (adibidez: Zaragoza).
4. Euskal logistikako operadoreei laguntzea (atomizatuak), horiei dimentsioa emateko beharrezko proiektuak hartzeko, baita 

garraioan aplikatu beharreko teknologia berrietako inbertsioen proiektuak garatzea ere.
5. Trebakuntza eta profesionalizazio politika espezifikoak sortzea, sektorearen beharrei erantzuna emateko.

Hazteko ahalmena duen sektore garrantzitsua

Egituraren egoera Pisu ekonomikoa
Nazioarteko 

Lehiakortasunaren 
Eragina

Alderdi teknologikoa Zeharkakotasuna Hazkunderako aukera, 
makrojoerekin lotua

Sektore tradizionala Handia Handia Ertaina Handia Ertaina

Bi azpisektore handi:
•Garraio-zerbitzuetako enpresak
•Logistika-zerbitzuetako eta 
zerbitzu espezializatuetako 
enpresak. Euskadik bere 
kokapen geoestrategikoa baliatu 
behar du ardatz atlantikoan eta 
garraiobideen 
baliagarritasunean, garraio 
moduen integrazioa indartzeko

Oso enplegu 
bolumen handiko 
sektorea da, 45.000 
pertsonatik gorakoa, 
lurreko, itsasoko eta 
aireko garraioan 
banatuak, baita 
garraioari eta postari 
eta 
telekomunikazioei 
atxikiak ere

Garraio eta logistika 
enpresak lehian ari 
dira merkatu 
globalizatuan, non 
hazkundeko driverrak
diren, batetik, 
teknologia berriak eta, 
bestetik, merkatu 
guztietan sartzea 
bestetik.
Hala ere, zerbitzuen 
sektorea denez gero, 
oraindik ere tokiko 
eskari fidelizatua dago

Sektore teknologikoa 
da ondokoei 
dagokienez: 
komunikazio 
teknologien 
aplikazioa, 
segurtasuna, 
nabigazioa, 
telematika, 
monitorizazioa eta 
garraio-sistema eta 
zerbitzu inteligenteak 
(makinen arteko 
komunikazioa)

Funtsezko sektorea 
da gure industriaren 
lehiakortasunean eta 
merkataritzaren 
garapenean (industri 
inportazioa eta 
esportazioa), 
pertsonen 
mugikortasuna 
indartzean (turismoa, 
etab.) eta inbertsio 
berriak ekartzean 
(lotura eta irekiera)

Beste sektore batzuen 
eskariaren eragina duen 
sektorea (esportatzaileak, 
turismoa, etab.). Merkantzien 
eta pertsonen mugikortasunak, 
maila globalean, eta 
digitalizazio globalak aldaketa 
handiak ekarriko dituzte 
sektorean eta bultzada  
azpiegitura publikoen eta 
pribatuen inbertsioan.
Ingurumenaren 
iraunkortasunak eragina izan 
dezake garraiobide 
garbiagoetan

4. Sektoreei buruzko gogoeta eta gomendio nagusiak
4.3 Garraio eta logistikaren sektorea
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SEKTOREAREN EZAUGARRIAK

GOGOETAK & GOMENDIOAK

• Biztanleen osasunari buruzko ikuspegia: osasuntsu izatea, eta ez gaixotasuna sendatzea. Osasuna politika guztietan txertatzea. 
• Gaixotasun kronikoen arreta berrantolatzea. Zahartzearen kontrako ikerketa (gaixotasun gehien eragiten duena).
• Sustapena eta prebentzioa lehenestea zahartze goiztiarreko garaietatik hasita.
• Herritarren eginkizuna: bere erantzukizuna eta pazientearen autonomia indartzea. Pazientea trebatzearen garrantzia. Osasun 

sistemaren inguruko jokabide axolagabeak zigortzea.
• “Osasun-erakundeak” handitzea: familiak, eskolak eta etxeak eginkizun garrantzitsua betetzen dute osasunari eusteko.
• Arlo anitzeko laguntza koordinatua eta integratua bultzatzea. Etxeak eta urrutiko laguntzak funtsezko eginkizuna dute.
• Osasun-sistema IKTen erabilerarekin osatzea: presentziazkoak ez diren metodoekin; batzuk kanpokoak dira (etxean, bulegoan) 

eta beste batzuk banakoarengan berarengan txertatuta daude (bizi-markatzaileen analisi iraunkorra ahalbidetzen duten txipak), 
bitarteko automatizatu adimendunekin eginiko kontrol handiagoarekin. Ospitale espezializatuagoak eta zentralizatuagoak.

• Pertsonal sanitarioaren eginkizunak eta egitekoak berriz zehaztea, betiere egungoa baino hezkuntza- eta iragarpen-osagai 
handiagoa izanik.

• Biztanleen osasunari buruzko ikuspegia: osasuntsu izatea, eta ez gaixotasuna sendatzea. Osasuna politika guztietan txertatzea. 
• Gaixotasun kronikoen arreta berrantolatzea. Zahartzearen kontrako ikerketa (gaixotasun gehien eragiten duena).
• Sustapena eta prebentzioa lehenestea zahartze goiztiarreko garaietatik hasita.
• Herritarren eginkizuna: bere erantzukizuna eta pazientearen autonomia indartzea. Pazientea trebatzearen garrantzia. Osasun 

sistemaren inguruko jokabide axolagabeak zigortzea.
• “Osasun-erakundeak” handitzea: familiak, eskolak eta etxeak eginkizun garrantzitsua betetzen dute osasunari eusteko.
• Arlo anitzeko laguntza koordinatua eta integratua bultzatzea. Etxeak eta urrutiko laguntzak funtsezko eginkizuna dute.
• Osasun-sistema IKTen erabilerarekin osatzea: presentziazkoak ez diren metodoekin; batzuk kanpokoak dira (etxean, bulegoan) 

eta beste batzuk banakoarengan berarengan txertatuta daude (bizi-markatzaileen analisi iraunkorra ahalbidetzen duten txipak), 
bitarteko automatizatu adimendunekin eginiko kontrol handiagoarekin. Ospitale espezializatuagoak eta zentralizatuagoak.

• Pertsonal sanitarioaren eginkizunak eta egitekoak berriz zehaztea, betiere egungoa baino hezkuntza- eta iragarpen-osagai 
handiagoa izanik.

Egituraren egoera Pisu ekonomikoa
Nazioarteko 

lehiakortasunaren 
Eragina

Alderdi 
teknologikoa Zeharkakotasuna Hazkunderako aukera, 

makrojoerekin lotua

Sektore 
tradizionala Handia Ertaina Handia Handia Handia

Sektore publikotik zein 
sektore pribatutik, osasun 
sistema nabarmena du 
Euskadik. Osasun enpresa 
kopururik handiena duten 
autonomia erkidegoetako 
bat da

Pisu handia osasun 
sistemaren enpleguan eta 
BEGn.
Gizarte-zerbitzuekin 
batera, 60.000 pertsona 
inguruko bolumena eta 
gutxi gorabehera 4.000 
milioi euroko fakturazioa 
ditu.

Zerbitzuen 
sektorea (bere 
burua babestuta 
dauka nazioarteko 
lehiaren aurrean), 
barne eskarira 
bideratua

Alderdi teknologiko 
handia, osasunean 
bioteknologia 
erabiltzen dela eta

Gehienbat bio-nano
zientzien arloan eta 
gizarte zerbitzuetan 
dauden 
aurrerapenekin lotuta, 
baita IKTekin ere 
(urrutiko osasuna, 
urrutiko laguntza)

Biztanleria zahartzearen 
inguruan sektoreak dituen 
aukerak eta erronkak, baita 
sektore nagusienetakoa 
izateagatik eta bio-nano
zientzien sektorearekiko 
mendekotasunik eza 
handiagoa izateagatik ere

Barne-eskariko sektore estrategikoa

4. Sektoreei buruzko gogoeta eta gomendio nagusiak
4.4 Osasun-zerbitzuen sektorea
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SEKTOREAREN EZAUGARRIAK

GOGOETAK & GOMENDIOAK

1. Euskal sektore tradizionalak berriztagarrien sektorearen behar berriei egokitzea (offshore).
2. Energia berriztagarrien arloko nazioarteko player handiekin lehian aritzen diren ekipo-ondasunen enpresa fabrikatzaileen 

nazioartekotzea bultzatzea.
3. Enpresa handien erabaki-guneen aldeko apustuari eustea EAEn.
4. I+G+b-rako ekarpenean teknologi zentroek duten funtsezko eginkizuneko balio-katea bultzatzea (IKT, Bio, Nano, etab.), baita 

ingurumeneko beste zerbitzu batzuekiko erlazioa ere
5. Energia berriztagarrietan oinarrituriko energi eraginkortasun eta ingurumenaren aldeko apustua indartzeko esparru politikoa.
6. Talentua erakartzeko eta bertan eusteko politika aktiboak, lan-esku trebatua ziurtatzeko eta sektorearen hazkundea eta 

nazioartekotzea errazteko.

1. Euskal sektore tradizionalak berriztagarrien sektorearen behar berriei egokitzea (offshore).
2. Energia berriztagarrien arloko nazioarteko player handiekin lehian aritzen diren ekipo-ondasunen enpresa fabrikatzaileen 

nazioartekotzea bultzatzea.
3. Enpresa handien erabaki-guneen aldeko apustuari eustea EAEn.
4. I+G+b-rako ekarpenean teknologi zentroek duten funtsezko eginkizuneko balio-katea bultzatzea (IKT, Bio, Nano, etab.), baita 

ingurumeneko beste zerbitzu batzuekiko erlazioa ere
5. Energia berriztagarrietan oinarrituriko energi eraginkortasun eta ingurumenaren aldeko apustua indartzeko esparru politikoa.
6. Talentua erakartzeko eta bertan eusteko politika aktiboak, lan-esku trebatua ziurtatzeko eta sektorearen hazkundea eta 

nazioartekotzea errazteko.

Egituraren egoera Pisu 
ekonomikoa

Nazioarteko 
Lehiakortasunaren 

Eragina
Osagai Teknologikoa Zeharkakotasuna

Hazkunderako 
aukera, 

Makrojoerekin lotua

Sektore berria Handia Handia Handia Handia Handia

Hiru azpisektore:
•Energia sortzea
•Ekipo-ondasunen fabrikatzaileak
•Energi ingeniaritzako zerbitzuak: 
Iberdrola, Petronor eta Naturgas
ere lagungarriak dira fabrikazio 
ondasunen eta ingeniaritzen 
sektorea sortzeko, nazioarte 
mailan ondo finkatua.
Energia berriztagarriek aldaketa 
ekarriko dute sektorearen egituran

Garrantzi 
handiko 
sektorea 
euskal 
ekonomian, 
34.000 enplegu 
eta 15.000 
milioi euroko 
fakturazioa

Nazioarteko player
handien aurrean 
lehian aritu beharra, 
bai energiaren 
sorreran, bai ekipo-
ondasunetan eta 
energi ingeniaritzako 
zerbitzuetan

Ekipo-ondasunen eta 
ingeniaritzaren 
azpisektorean nahiz 
enpresa sortzaileetan, 
nagusi dira mundu mailan 
energia berriztagarrietan.
Energia horien garapenak 
ondorio handiak dakartza 
IKTen sektorearekin eta 
ekipo elektronikoetan eta 
biozientzien industrian

Funtsezko partaidetza du 
Euskadiko tradiziozko 
sektoreen lehiakortasunaren 
garapenean; izan ere, 
energiaren mendekotasun 
handia dute hala nola 
metalgintzak, papergintzak, 
kimikaren sektoreak, etab. 
Energia berriztagarrien 
garapenak automozioa edo 
eko-industria eta industria 
tradizionalak (ontzigintza, 
kimika, metalgintza) bultza 
ditzake

Sektore eragilea da 
iraunkortasunaren 
eta teknologia 
garbien arloan 
(ingurumen 
zerbitzuen eta 
ondasunen 
sektorearekin 
batera), eta 
teknifikazioaren 
eragin handia izango 
du bio-nano
teknologiak direla 
eta

Eragin handiko sektore 
estrategikoa

4. Sektoreei buruzko Gogoeta eta Gomendio Nagusiak
4.5 Energiaren Sektorea
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SEKTOREAREN EZAUGARRIAK

1. ETEen nazioartekotzea bultzatzea, azken ibilgailuaren fabrikatzaile handien inportazio geoestrategiko berriei lagunduz.
2. Enpresen arteko eta sektorean espezializaturiko teknologi zentroekiko lankidetza indartzea.
3. I+G+b-ren sektorearen aldeko apustua, bereziki merkatu-txoko berriak bilatzean, hala nola auto elektrikoa, aukerako 

propultsio energia eta sistemak, fabrikazio material berriak, etab.
4. Elkarrekin aritzeko eta sektore osagarriekin sinergia gehiago lortzea hala nola elektronikarekin, energia garbiekin, 

logistikarekin, eta abarrekin.

1. ETEen nazioartekotzea bultzatzea, azken ibilgailuaren fabrikatzaile handien inportazio geoestrategiko berriei lagunduz.
2. Enpresen arteko eta sektorean espezializaturiko teknologi zentroekiko lankidetza indartzea.
3. I+G+b-ren sektorearen aldeko apustua, bereziki merkatu-txoko berriak bilatzean, hala nola auto elektrikoa, aukerako 

propultsio energia eta sistemak, fabrikazio material berriak, etab.
4. Elkarrekin aritzeko eta sektore osagarriekin sinergia gehiago lortzea hala nola elektronikarekin, energia garbiekin, 

logistikarekin, eta abarrekin.

Egituraren egoera Pisu ekonomikoa
Nazioarteko 

lehiakortasunaren 
Eragina

Alderdi 
teknologikoa Zeharkakotasuna Hazkunderako aukera, 

makrojoerekin lotua

Sektore tradizionala Handia Handia Ertaina/Han
dia Handia Ertaina

Industria tradizionala da, 
gehienbat garraio ibilgailuen 
osagarrien hornitzailea. OEM gutxi 
dira, azken ibilgailuaren 
fabrikatzaileak.
EAEn erroturiko hezkuntza eta 
enpresa kulturak eta egiturak 
indartuta dago sektorea

Euskadiko egungo ekonomi 
egituran garrantzi handiko 
sektorea da: 30.000 
pertsona inguruko enplegu 
bolumena eta gutxi 
gorabehera 9.000 milioi 
euroko fakturazioa

Ibilgailuen 
fabrikatzaile 
handien 
ekoizpenaren 
globalizazioak eta 
deslokalizazioak
ukituriko sektorea 
da

Euskadin 
sektorea, 
gehienbat, 
osagaien 
industriarekin 
dago osatuta, eta 
teknologi 
erreferente gutxi 
ditu mundu 
mailan

Gehienbat 
metalaren, 
elektronikarekin 
eta industria 
kimikoarekin 
lotutako sektorea 
da

Mugikortasuna handitzearekin, 
mundu digitalarekin  
(nagibazioa/telematika) eta 
iraunkortasunarekin (auto 
elektrikoa) lotutako aukerak 
ditu. Auto elektrikoa 
bultzatzeko inbertsio 
publikoaren onura ere izango 
du

Birsortzeko ahalmena duen sektore garrantzitsua

GOGOETAK & GOMENDIOAK

4. Sektoreei buruzko gogoeta eta gomendio nagusiak
4.6 Automozioaren sektorea
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SEKTOREAREN EZAUGARRIAK

GOGOETAK & GOMENDIOAK

1. Sektorearen berrikuntza indartzea, familietan zaintza hobea egoteko bidea emateko.
2. Zerbitzua emateko eta finantzatzeko eredua bilatzea, gizarte zerbitzuen sistemen iraunkortasuna lortu aldera.
3. Zerbitzuak ematen dituztenen profesionalizaziorako politika aktiboak.
4. Lankidetza publiko-pribaturako bideak garatzea, zerbitzuak indartzeko eta finantzazioa errazteko.

1. Sektorearen berrikuntza indartzea, familietan zaintza hobea egoteko bidea emateko.
2. Zerbitzua emateko eta finantzatzeko eredua bilatzea, gizarte zerbitzuen sistemen iraunkortasuna lortu aldera.
3. Zerbitzuak ematen dituztenen profesionalizaziorako politika aktiboak.
4. Lankidetza publiko-pribaturako bideak garatzea, zerbitzuak indartzeko eta finantzazioa errazteko.

Egituraren egoera Pisu ekonomikoa
Nazioarteko 

lehiakortasunaren 
Eragina

Alderdi 
teknologikoa Zeharkakotasuna

Hazkunderako 
aukera, 

makrojoerekin
lotua

Sektore berria Ertaina/Handia Txikia Ertaina Ertaina Handia

Mendekotasunaren Legeak 
gizarte zerbitzuak emateko 
eta finantzatzeko eredu 
berria ekarri du. Gehienbat 
familiak emandako 
laguntzari dagokion sektorea 
izatetik enplegua sortzen 
duen sektore bihurtu da. 

Enpleguan oso pisu handia 
duen sektorea (28.000 
pertsona).
Zerbitzuon finantzazio 
publikoak aurrekontuen 
oso bolumen handia ekar 
lezake.
Urteko gastu publikoa eta 
pribatua , gutxi 
gorabehera, 1.600 milioi 
eurokoa da (BPGaren % 2 
gutxi gorabehera)

Nazioarteko lehian 
eragin txikia duen 
sektorea, barne 
eskariari dagokiolako.
Enpresa txikiekin 
osatuta dago sektorea, 
eta horietako asko 
irabazteko asmorik 
gabekoak dira 
(hirugarren sektorea)

Zerbitzu 
teknologikoetan eta 
esku-lanaren 
gaikuntzan 
eskakizun gutxi 
duen sektorea da, 
baina teknologia 
ezartzeko aukera du 
IKTak aplikatuz 

Gizarte zerbitzuek eragin 
ertaina dute beste sektore 
ekonomiko batzuetan 
mendekotasuna 
dutenentzako IKTen edo 
ekipo eta materialen 
eskatzaile gisa.
Osasunaren sektorearekiko 
mendekotasun berezia du; 
izan ere, lankidetzarako 
bideak ezarri beharko ditu 
sektore horrekin

Sektorearen 
aukera eta 
erronka handiak, 
biztanleria 
zahartzeak 
eraginda

Barne Eskariko Sektore Estrategikoa

4. Sektoreei buruzko gogoeta eta gomendio nagusiak
4.7 Gizarte-zerbitzuen sektorea
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SEKTOREAREN EZAUGARRIAK

1. Ontzigintzaren industria garatzeko eta merkatu-txoko berrietara bideratzeko aukera ematen du, hala nola offshoreak eta 
dragak ezartzeko elementuen fabrikazioa.

2. Ontzigintzako ekipo-ondasunen euskal industria baliatzea, nazioarte-mailan erreferentea baita, eta hura nazioartera zabaltzea 
bultzatzea.

1. Ontzigintzaren industria garatzeko eta merkatu-txoko berrietara bideratzeko aukera ematen du, hala nola offshoreak eta 
dragak ezartzeko elementuen fabrikazioa.

2. Ontzigintzako ekipo-ondasunen euskal industria baliatzea, nazioarte-mailan erreferentea baita, eta hura nazioartera zabaltzea 
bultzatzea.

Egituraren egoera Pisu ekonomikoa
Nazioarteko 

lehiakortasunaren 
Eragina

Alderdi teknologikoa Zeharkakotasuna
Hazkunderako 

aukera, 
makrojoerekin lotua

Sektore tradizionala Handia Handia Ertaina/Handia Ertaina Ertaina

Ontziola handiek eta txikiek 
osatzen dute sektorea, baita 
industria osagarri garrantzitsu 
batek ere (suppliers edo 
ondasun-ekipoen fabrikatzaileak, 
azpikontratistak, ingeniaritzak eta 
zerbitzuak).
Ez dago itsasontzi handien 
armadore asko EAEn

15.000 langile 
inguruko bolumena 
eta gutxi gorabehera 
2.000 milioi euroko 
fakturazioa izanik, 
pisu ekonomiko 
handia izaten 
jarraitzen du EAEn

Lehia handia  
herrialde 
gorakorretako 
ontziolekin, 
gehienbat 
Txinarekin, eta 
nazioarteko 
armadoreen 
eskaerekiko 
mendekotasuna

Alde teknologiko ertaineko 
sektorea da itsasontzi 
handien, ponpen eta motoren 
ekoizpenari dagokionez 
(azken urteetan ez da 
inbertsio handirik egin  
I+G+b-n). Ontzigintzaren 
diseinuaren softwarearen 
azpisektorea da salbuespena 
(gutxiengoa da, ordea, 
sektorearen barruan)

Metalgintzaren 
mendeko sektorea da, 
beste sektore 
batzuetan 
espezializaturiko 
ingeniaritza 
zerbitzuetako 
enpresekin lotua, hala 
nola aeronautikarekin 
edo energiaren 
sektorearekin

Mugikortasun 
handiagoarekin eta 
merkantzien 
garraioarekin, mundu 
digitalarekin eta 
iraunkortasunarekin 
lotutako aukerak.

Birsortzeko ahalmena duen sektore garrantzitsua

GOGOETAK & GOMENDIOAK

4. Sektoreei buruzko gogoeta eta gomendio nagusiak
4.8 Ontzigintzaren sektorea
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SEKTOREAREN EZAUGARRIAK

GOGOETAK & GOMENDIOAK

1. Key players direlakoen dimentsio handiagoa eta indar handiagoa behar da, nazioarte-mailan finkatzeko gaitasuna duten 
enpresak eta balio erantsi handiko soluzioak garatzea.

2. Gehienbat trebatuta dagoen pertsonalarentzat erakargarriak diren inbertsio proiektuak sustatzea. Talentuak erakartzea 
bultzatzea.

3. I+G+b zentroekiko koordinazio handiagoa soluzio berritzaileak aukeratzeko. Sektorearen balio-katearen lankidetza indartzea.
4. Bi eremu bereizgarrik osatuta dago sektorea, eta nabarmendu egin behar dira xehetasunez eginiko azterketetan (alde batetik 

IKT eta bestetik elektronika).
5. IKTen sektorearen eta energia, garraio, logistika eta etxe-tresna elektrikoen sektoreen (besteak beste) arteko integrazio eta 

bateratze teknologikoa du xede.
6. Informazioaren Gizartea indartzea: gizarte osoa IKTen erabileran trebatzea eta IKT hedatzea.
7. Sektore publikoa, sektorearen eragile nagusia (sektorearen egungo eskariaren % 30).

1. Key players direlakoen dimentsio handiagoa eta indar handiagoa behar da, nazioarte-mailan finkatzeko gaitasuna duten 
enpresak eta balio erantsi handiko soluzioak garatzea.

2. Gehienbat trebatuta dagoen pertsonalarentzat erakargarriak diren inbertsio proiektuak sustatzea. Talentuak erakartzea 
bultzatzea.

3. I+G+b zentroekiko koordinazio handiagoa soluzio berritzaileak aukeratzeko. Sektorearen balio-katearen lankidetza indartzea.
4. Bi eremu bereizgarrik osatuta dago sektorea, eta nabarmendu egin behar dira xehetasunez eginiko azterketetan (alde batetik 

IKT eta bestetik elektronika).
5. IKTen sektorearen eta energia, garraio, logistika eta etxe-tresna elektrikoen sektoreen (besteak beste) arteko integrazio eta 

bateratze teknologikoa du xede.
6. Informazioaren Gizartea indartzea: gizarte osoa IKTen erabileran trebatzea eta IKT hedatzea.
7. Sektore publikoa, sektorearen eragile nagusia (sektorearen egungo eskariaren % 30).

Eragin handiko sektore 
estrategikoa

Egituraren egoera Pisu ekonomikoa
Nazioarteko 

lehiakortasunaren 
Eragina

Alderdi teknologikoa Zeharkakotasuna Hazkunderako aukera, 
makrojoerekin lotua

Sektore berria Handia Handia Handia Handia Handia

Bi azpisektore:
• Ekipo elektronikoak, eta 

erregulazio, kontrol eta 
potentziako osagaiak.

• IKT soluzioen diseinua 
eta ezarpena, 
ingeniaritza eta 
aholkularitza.

Digitalizazioaren bultzada 
handia era guztietako 
aplikazioetan.

15.000 pertsona 
inguruko enplegu 
bolumena, eta urteko 
4.000 milioi euroko 
fakturazioa gutxi 
gorabehera.

Enpresen gehiegizko 
atomizazioa

Eskualde eta nazioko 
merkatuaren 
mendekotasun 
handiagoa, gehienbat 
industriarako zerbitzuen 
sektorea baita.

Nazioarteko garapeneko 
teknologiak, lider 
teknologikoen pisu txikia 
(Panda Software)

Inbertsio handia  I+G+b-n 
(fakturazioaren %6) 
• Soluzio berriak: urrutiko 

laguntza, urrutiko medikuntza, 
garraioaren kudeaketa 
adimenduna, e-government, 
etxe digitala.

• Zerbitzuak emateko eredu 
berriak: cloud computing, 
SaaS, birtualizazioa

• Teknologiak bateratzea

IkT eta 
elektronika ia 
sektore 
ekonomiko 
guztietan 
erabiltzeko 
aukera

• Ondoko hauetan 
aplikaturiko teknologia 
berriak: 
mendekotasunean, 
iraunkortasunean, 
energiaren erabilera 
eraginkorrean, ekoizpen-
prozesuetan, I+G+b-n.

• Mundu Digitala

4. Sektoreei buruzko gogoeta eta gomendio nagusiak
4.9 IKT eta elektronikaren sektorea
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SEKTOREAREN EZAUGARRIAK

1. Sektoreko I+G+b-ren garapenaren aldeko apustua, energiaren aldetik iraunkorra den eraikuntza joera berrietara bideratua, 
bereziki euskal enpresa handietan, sektorearen eragile nagusiari eutsi diezaioten. 

2. Euskal enpresa handiak nazioartekotzeko laguntza haien ekoizpena ezartzeko prozesuetan, euskal matrizean betiere 
enpleguari eustea bermatuz, bereziki, enplegu trebatuari.

1. Sektoreko I+G+b-ren garapenaren aldeko apustua, energiaren aldetik iraunkorra den eraikuntza joera berrietara bideratua, 
bereziki euskal enpresa handietan, sektorearen eragile nagusiari eutsi diezaioten. 

2. Euskal enpresa handiak nazioartekotzeko laguntza haien ekoizpena ezartzeko prozesuetan, euskal matrizean betiere 
enpleguari eustea bermatuz, bereziki, enplegu trebatuari.

Egituraren egoera Pisu ekonomikoa
Nazioarteko 

lehiakortasunar
en Eragina

Alderdi teknologikoa Zeharkakotas
una

Hazkunderako aukera, 
makrojoerekin lotua

Sektore tradizionala Handia Handia Ertaina Ertaina Ertaina

Oparoaldia 50eko hamarkadan 
hasi zitzaion. Etxeko 
hornidurari esker, sektoreko 
enpresa ugari agertu da 
Bizkaian -Edesa (Basauri), 
Westinghouse (Erandio), 
Sagarduy (Urduña), Imigas
(Ermua) – nahiz Gipuzkoan: 
Fagor (Arrasate), Otsein 
(Bergara)

Euskal industrian 
pisurik handiena duten 
sektoreetako bat da 
(sektore handien 
ondoren: metalgintza, 
energia, automozioa 
eta ontzigintza). Gutxi 
gorabehera 13.000 
pertsonari ematen die 
enplegua, eta 2.000 
milioi euroko 
fakturazioa du gutxi 
gorabehera

Herrialde 
gorakorren 
lehia handia eta 
mundu osoko 
fabrikatzaile 
multinazionalen 
ekoizpenaren 
pixkanakako 
deslokalizazioa

Euskadin azken produktuaren 
fabrikatzaile handiak dihardute 
lanean eta, horregatik, alderdi 
teknologiko txikiko produktua 
bada ere, headquarter
nagusiak EAEn atxikitzen 
direla-eta (diseinu 
espezializazioa, I+G), osagai 
teknologiko ertaineko industria 
dugu euskal sektorea

Industriako 
osagarriaren 
sektore 
eragilea, 
metalgintzar
ekin, 
elektronikare
kin, makina-
erremintareki
n, eta abar 
lotua

Globalizazioaren makrojoera
ekonomikoaren ondorio txarrak 
pisu handiagoa hartzen du 
gainerako makrojoerekin
lotutako negozio aukerek 
baino, baina etxebizitzen 
eraikuntzaren energi 
eraginkortasunarekin lotuta 
eboluzionatuko duen sektorea 
da (bi norabideko 
komunikazioa, makina-
erreminta, etab.)

Birsortzeko beharra duen sektore 
garrantzitsua

GOGOETAK & GOMENDIOAK

4. Sektoreei buruzko gogoeta eta gomendio nagusiak
4.10 Etxeko-tresna elektrikoen sektorea
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SEKTOREAREN EZAUGARRIAK

1. EAEko enpresa handietan erabakiak hartzeko guneei eustearen aldeko apustua, sektorearen eragilea izaten jarraitzeko. 
2. Erakundeen laguntza, nazioarteko kontratuak lortzeko eta aeronautikako programa handietan sartzeko.
3. ETE azpikontratisten nazioartekotzea bultzatzea: balio-katearen azkenean daude kokatuta eta eskaintza osorako ahalmen 

mugatua dute.
4. Talentuak erakartzeko eta atxikitzeko politika aktiboak, lan-esku trebatua ziurtatzeko eta sektorearen hazkundea errazteko.

1. EAEko enpresa handietan erabakiak hartzeko guneei eustearen aldeko apustua, sektorearen eragilea izaten jarraitzeko. 
2. Erakundeen laguntza, nazioarteko kontratuak lortzeko eta aeronautikako programa handietan sartzeko.
3. ETE azpikontratisten nazioartekotzea bultzatzea: balio-katearen azkenean daude kokatuta eta eskaintza osorako ahalmen 

mugatua dute.
4. Talentuak erakartzeko eta atxikitzeko politika aktiboak, lan-esku trebatua ziurtatzeko eta sektorearen hazkundea errazteko.

Egituraren egoera Pisu ekonomikoa
Nazioarteko 

lehiakortasunaren 
Eragina

Alderdi 
teknologikoa Zeharkakotasuna Hazkunderako aukera, 

makrojoerekin lotua

Sektore berria Ertaina Handia Handia Handia Ertaina
Nahiko sektore berria da, 80ko 
hamarkadan hasi baitzen 
ezartzen Euskadin, gehienbat 
aire-egituren fabrikatzaileekin eta 
ingeniaritzekin, baita 
ekipamendu eta industria 
espezialeko sistema eta 
ekipamenduekin ere, neurri 
txikiagoan ordea

10.000 pertsona 
inguruko enplegu 
bolumena eta 
fakturazio 
garrantzitsua euskal 
ekonomian: pisu 
ekonomiko ertain 
edo handikotzat 
jotzen da

Kontratu handiak 
lortzeko eta 
aeronautika 
programa 
handietan 
sartzeko, 
nazioarteko 
merkatuan 
lehiatzera 
behartuta dagoen 
sektorea da

Azken 
belaunaldiko 
teknologiak 
dituen ekoizpen-
prozesuko 
sektorea

Sektorearen beraren barruan 
industria osagarrirako eta 
horiekin lotutako ingeniaritza 
zerbitzuetarako enpresa 
handiak arrastatzeko ondorioaz 
gain, erlazioak ditu beste 
sektore batzuekin (metalgintza, 
elektronika eta industria 
kimikoa)

Mugikortasuna 
handitzearekin, mundu 
digitalarekin eta 
iraunkortasunarekin 
lotutako aukerak. 
Defentsan eginiko 
inbertsio publikoa ere 
balia dezake

Hazteko ahalmena duen sektore garrantzitsua
GOGOETAK & GOMENDIOAK

4. Sektoreei buruzko gogoeta eta gomendio nagusiak
4.11 Aeronautikaren sektorea
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4. Sektoreei buruzko gogoeta eta gomendio nagusiak
4.12 Kimikaren sektorea

SEKTOREAREN EZAUGARRIAK

GOGOETAK & GOMENDIOAK

1. Sektorea pixkanaka balio erantsi handiagoko produktuetara eta I+G+b-n eskakizun handiagoa behar duten produktuetara 
bideratzeko laguntza-neurriak eta bio-nano zientziak aplikatzea.

2. Sektorearen ekonomi eta ingurumen iraunkortasuna erraztuko duen ingurumen- eta hirigintza-esparrurako akordioa.
3. Sektore kimikoaren eta beste sektore batzuen arteko bateratze teknologikoa bultzatzea, metalgintzarekin adibidez, etab.
4. Eko-berrikuntzaren aldeko apustua, eta ekoizpen-prozesuetan erabiltzea epe luzerako eskualde lehiakortasunaren 

bereizgarritzat.

1. Sektorea pixkanaka balio erantsi handiagoko produktuetara eta I+G+b-n eskakizun handiagoa behar duten produktuetara 
bideratzeko laguntza-neurriak eta bio-nano zientziak aplikatzea.

2. Sektorearen ekonomi eta ingurumen iraunkortasuna erraztuko duen ingurumen- eta hirigintza-esparrurako akordioa.
3. Sektore kimikoaren eta beste sektore batzuen arteko bateratze teknologikoa bultzatzea, metalgintzarekin adibidez, etab.
4. Eko-berrikuntzaren aldeko apustua, eta ekoizpen-prozesuetan erabiltzea epe luzerako eskualde lehiakortasunaren 

bereizgarritzat.

Egituraren egoera Pisu ekonomikoa
Nazioarteko 

lehiakortasunaren 
Eragina

Alderdi teknologikoa Zeharkakotasuna Hazkunderako aukera, 
makrojoerekin lotua

Sektore tradizionala Ertaina Ertaina Ertaina Handia Ertaina

Gehienbat oinarrizko kimikaren 
fabrikazioarekin eta kautxu eta 
plastikoaren eraldaketarekin 
osaturiko kimikaren sektorea. 
Sektoreak hazkunde nabarmena 
izan zuen 40ko hamarkadaren 
hasieran siderurgiako 
azpiproduktuak baliatuz 

5.000 pertsonatik 
gorako enplegu 
bolumena eta 
urtean 1.000 eta 
2.000 milioi euro 
bitarteko 
fakturazioa

Gehienbat barne 
eskaria duen 
sektorea (bereziki 
industriakoa), eta 
horrek arindu egiten 
ditu merkatuen 
globalizazioaren 
ondorioak

Nahiz eta nazioarteko sektore 
kimikoak lotura estua izan 
bioteknologiarekin eta  
nanoteknologiarekin, 
oinarrizko kimika eta industri 
kimika dira nagusi Euskadin, 
eta bereizgarri teknologikoa 
eta balio erantsi txikiagoa 
izateko aukera du

Industri kimikaren 
aplikazio eta 
zeharkakotasun 
handia (gutxi 
gorabehera 
sektorearen erdia 
da)

Sektoreen teknifikazioko 
makrojoerak nazioarte 
mailan ukituriko sektorea 
da (bio-nano), baina 
eragin txikiagoa du 
Euskadin sektorearen 
egituragatik (oinarrizko 
kimika eta industri kimika)

Birsortzeko ahalmena duen sektore garrantzitsua
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SEKTOREAREN EZAUGARRIAK

1. Ekoizpen-prozesuen berrikuntzara bideraturiko estrategiak garatzea (sektoreen teknifikazioa), teknologiak eta soluzioak 
txertatuz.

2. Tamaina txikiko euskal enpresen nazioartekotzea bultzatzea, merkatu geoestrategikoetan jarduteak dakartzan aukerak 
baliatzeko.

3. Enpresen arteko eta sektorean espezializaturiko teknologi zentroen arteko lankidetza indartzea.
4. Talentuak erakartzeko eta atxikitzeko politika aktiboak, lan-esku trebatua ziurtatzeko eta sektorearen hazkundea errazteko.

1. Ekoizpen-prozesuen berrikuntzara bideraturiko estrategiak garatzea (sektoreen teknifikazioa), teknologiak eta soluzioak 
txertatuz.

2. Tamaina txikiko euskal enpresen nazioartekotzea bultzatzea, merkatu geoestrategikoetan jarduteak dakartzan aukerak 
baliatzeko.

3. Enpresen arteko eta sektorean espezializaturiko teknologi zentroen arteko lankidetza indartzea.
4. Talentuak erakartzeko eta atxikitzeko politika aktiboak, lan-esku trebatua ziurtatzeko eta sektorearen hazkundea errazteko.

Egituraren egoera Pisu ekonomikoa
Nazioarteko 

lehiakortasunaren 
Eragina

Alderdi 
teknologikoa Zeharkakotasuna Hazkunderako aukera, 

makrojoerekin lotuta

Sektore tradizionala Txikia Handia Handia Ertaina Ertaina

Makina-erremintaren euskal sektorea 
txirbila ateratzeko makinen fabrikazioan 
eta metala transformatzeko industrietarako 
deformazioan dago espezializatuta, eta 
nazioarteko kokapen ona eta esportazio-
kuota handia ditu. EAEn erroturiko 
hezkuntza kulturak eta egiturak indartuta 
dago sektorea.

Beste sektore 
batzuekin 
alderatuta pisu 
txikia duen 
sektorea  (5.000 
baino enplegu 
gutxiago eta 1.000 
milioi eurotik 
beherako 
fakturazioa)

Merkatu 
gorakorretan 
negozio aukera 
berriak dituen 
sektore 
globalizatua, baina 
nazioarteko 
lehiakortasun 
handia du

Zehaztasun eta 
teknologia 
eskakizun 
handiko 
sektorea, azken 
urteetan I+D+b-
etako inbertsio-
ratio handiak 
dituena

Industri sektoreen 
garapenean eta 
teknifikazioan eragin 
handiagoa duen 
sektorea, metala 
transformatzeko 
ekoizpen-prozesuekin

Digitalizazio eta IKTen
aurrerapenekin lotutako 
aukerak dituen sektorea, 
bereziki makina-makina 
komunikazioaren garapen 
berriak aplikatzeko 

Birsortzeko ahalmena duen sektore garrantzitsua

GOGOETAK & GOMENDIOAK

4. Sektoreei buruzko gogoeta eta gomendio nagusiak
4.13 Makina-erremintaren sektorea
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SEKTOREAREN EZAUGARRIAK

1. Erakundeek laguntza ematea abiadura handiko trenak fabrikatzeko nazioarteko kontratu handiak lortzeko.
2. Industria osagarriko ETEei laguntzea azken produktuaren fabrikatzaile nagusiak buruturiko nazioartekotze-mugimenduetan.
3. Abiadura handiko trenak eraikitzeko teknologia handiko balio-katea finkatzea bultzatzea (segurtasuna, iraunkortasuna, 

komunikazioaren teknologien integrazioa, energi eraginkortasuna, etab.)

1. Erakundeek laguntza ematea abiadura handiko trenak fabrikatzeko nazioarteko kontratu handiak lortzeko.
2. Industria osagarriko ETEei laguntzea azken produktuaren fabrikatzaile nagusiak buruturiko nazioartekotze-mugimenduetan.
3. Abiadura handiko trenak eraikitzeko teknologia handiko balio-katea finkatzea bultzatzea (segurtasuna, iraunkortasuna, 

komunikazioaren teknologien integrazioa, energi eraginkortasuna, etab.)

Egituraren egoera Pisu ekonomikoa
Nazioarteko 

lehiakortasunaren 
Eragina

Alderdi teknologikoa Zeharkakotasuna Hazkunderako aukera, 
Makrojoerekin lotua

Sektore tradizionala Txikia Handia Handia Ertaina Ertaina

Trenen ekipoak eta osagaiak 
eraikitzen diharduen enpresa 
handi batek eragin handia du 
sektore honetan; 20ko 
hamarkadako lehen urteetan hasi 
zen enpresa horren jarduera. 
Harekin batera, industria 
osagarria sortu da

Beste sektore 
batzuekin 
alderatuta pisu 
txikia duen 
sektorea  (5.000 
baino enplegu 
gutxiago eta 
1.000 milioi 
eurotik beherako 
fakturazioa)

Nazioarteko merkatuen 
lehiakortasuna 
fabrikazio-kontratu 
handiak eskuratzeko 
(bereziki lehiakorra AHT 
egiteko kontratuak 
eskuratzeko)

Tren-ibilgailuak 
eraikitzeko euskal 
sektoreak balio-katea 
osoa daukanez gero, 
azken fabrikatzaileak 
eduki teknologiko 
handiak bultzatuta 
dago

Tren-ibilgailuen 
eraikuntzak 
(azterturiko sektorea) 
eragin txikia du 
EAEko beste sektore 
ekonomiko batzuetan  
(metalgintza, 
elektronika eta 
industria kimikoa)

Mugikortasuna, 
merkantzien garraioa, 
mundu digitala eta 
iraunkortasuna 
handitzearekin lotutako 
aukerak. Sektore publikoak 
abiadura handiko tren 
azpiegitura publikoetan eta 
pribatuetan duen 
eginkizunaren onurak 
jasotzen ditu

Birsortzeko ahalmena duen sektore garrantzitsua

GOGOETAK & GOMENDIOAK

4. Sektoreei buruzko gogoeta eta gomendio nagusiak
4.14 Trenen sektorea
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1. Tokiko sektorea bultzatzeko neurriak eta politikak erabiltzea komeni zaio ekoizpenaren deslokalizazioari aurre egiteko, 
bereziki filial multinazionaletan.

2. Sektorea ingurumenaz gehiago konturatzeko lan egin eta inbertsio gehiago egitea I+G+b-n (teknifikaziora eta 
iraunkortasunera bideratua).

3. Eko-berrikuntzaren aldeko apustua egin behar du, eta ekoizpen-prozesuetan erabili epe luzerako eskualde 
lehiakortasunaren bereizgarri.

1. Tokiko sektorea bultzatzeko neurriak eta politikak erabiltzea komeni zaio ekoizpenaren deslokalizazioari aurre egiteko, 
bereziki filial multinazionaletan.

2. Sektorea ingurumenaz gehiago konturatzeko lan egin eta inbertsio gehiago egitea I+G+b-n (teknifikaziora eta 
iraunkortasunera bideratua).

3. Eko-berrikuntzaren aldeko apustua egin behar du, eta ekoizpen-prozesuetan erabili epe luzerako eskualde 
lehiakortasunaren bereizgarri.

Egituraren egoera Pisu ekonomikoa
Nazioarteko 

lehiakortasunaren 
Eragina

Alderdi teknologikoa Zeharkakotasuna Hazkunderako aukera, 
makrojoerekin lotua

Sektore tradizionala Txikia Handia Txikia Txikia Txikia

Sektore tradizional honen 
azpisektoreak pasta- eta paper-
fabrikatzaileak, ondasun-ekipoak 
eta beste hornitzaile 
maneiatzaile eta transformatzaile 
batzuk dira.
Atzerriko multinazionalen eta 
tokiko eskariaren presentzia 
handia dago

Ez du beste sektore 
batzuek besteko 
pisu ekonomiko 
erlatibo handia 
(enplegu bolumena, 
gutxi gorabehera, 
2.000 pertsonakoa 
da eta 1.000 miloi 
eurotik beherako 
fakturazioa)

Oro har, ekoizpenaren 
deslokalizaziorako
nolabaiteko arriskua duen 
sektorea da, prezioaren 
aldeagatik lehiakortasuna 
galdu duela-eta, baita 
multinazionalen filialetako 
paper-fabrikatzaile 
handien presentziagatik 
ere

Kapitalean oso 
ekoizpen-prozesu 
intentsiboa (ekipo eta 
instalazioetako 
inbertsioa) eta 
bereizketa 
teknologiko txikiko 
produktua

Zeharkakotasun 
txikia du beste 
industria edo 
jarduera 
ekonomikoekiko

Makrojoeren ondorio 
txarraren ondorioz  
(globalizazioa, berrikuntza-
gunea, talentua 
lehiakortasunerako 
abantaila gisa), hazteko 
zailtasunak dituen sektorea 
da

Birsortzeko beharra duen sektore garrantzitsua

GOGOETAK & GOMENDIOAK

SEKTOREAREN EZAUGARRIAK

4. Sektoreei buruzko gogoeta eta gomendio nagusiak
4.15 Paperaren sektorea
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SEKTOREAREN EZAUGARRIAK

GOGOETAK & GOMENDIOAK

1. Euskal Bioeskualdearen aldeko apustu argiari eustea, hots, lankidetza publikoari eta pribatuari.
2. Sektorekako ekintzailetzako ahaleginak biltzea (arrisku-kapitala eskuratzea erraztea).
3. Biozientzien zeharkako aplikazioa erraztea EAEko ahalik eta sektore ekonomiko gehienetan.
4. Biozientziak eta horiekin lotutako beste teknologia batzuk bateratzea (nanoteknologiaa, mikroteknologia, bioingeniaritza, 

etab.)
5. Ikerketa zientifikoko eta teknologikoko hezkuntza eta trebakuntza indartzea, Euskadik nazioarte-mailan potentzia izaera hori 

bermatuz eta hobetuz.

1. Euskal Bioeskualdearen aldeko apustu argiari eustea, hots, lankidetza publikoari eta pribatuari.
2. Sektorekako ekintzailetzako ahaleginak biltzea (arrisku-kapitala eskuratzea erraztea).
3. Biozientzien zeharkako aplikazioa erraztea EAEko ahalik eta sektore ekonomiko gehienetan.
4. Biozientziak eta horiekin lotutako beste teknologia batzuk bateratzea (nanoteknologiaa, mikroteknologia, bioingeniaritza, 

etab.)
5. Ikerketa zientifikoko eta teknologikoko hezkuntza eta trebakuntza indartzea, Euskadik nazioarte-mailan potentzia izaera hori 

bermatuz eta hobetuz.

Sektore estrategiko katalizatzailea

Egituraren egoera Pisu ekonomikoa
Nazioarteko 

lehiakortasunaren 
Eragina

Alderdi teknologikoa Zeharkakotasuna Hazkunderako aukera, 
makrojoerekin lotua

Sektore gorakorra Txikia Handia Handia Handia Handia

2001az gero sortutako  sektore 
gorakorra (bioteknologia-
aldagaia darabilten 24 
bioenpresa zenbatu ziren), eta 
gaur egun 65 enpresa ditu 4 
segmentutan banatuak:
Bioteknologia, Farmazia, 
Biomaterialak eta produktu 
sanitarioak eta zerbitzuak

Egun pisu txikia 
duen sektorea da, 
dela enplegu 
bolumenean 
(1.000 pertsona 
gutxi 
gorabehera), dela 
fakturazioan (300 
milioi euro gutxi 
gorabehera)

Merkatu globalean 
lehiatzera behartuta 
dago; lehiakortasun 
handia dago eta 
AEBtako enpresak 
dira nagusi

Bereziki ikerketa 
zientifiko eta 
teknologikoaren eta 
baterako teknologietako 
elkarri eragiteen 
menpeko sektorea.
I+G+b-ren fakturazioaren 
% 11 inbertitzen du

Zeharkakotasun 
handia eta 
etorkizuneko 
aplikazioa gainerako 
sektore 
ekonomikoetan, 
industriakoetan nahiz 
eraikuntza, zerbitzu 
eta lehen 
sektorekoetan

Joera globalei erantzuna 
emateko sektorea da: 
zahartzea (biofarmazia, 
nutrazeutika, elikadura 
funtzionala), iraunkortasuna 
(bioerregaiak), digitalizazioa 
(bioinformatika), material 
berriak

4. Sektoreei buruzko Gogoeta eta Gomendio Nagusiak
4.16 Bio-nano zientzien Sektorea
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Eranskina

Lan-batzordearen eraketa eta funtzionamendua
Azterturiko sektoreen azpisektoreen zehaztapenak
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Eranskina: Lan-batzordearen eraketa eta funtzionamendua

- Batzordeburua: Arantza Mendizábal – Sailburua (EHUko Ekonomia Aplikatuko Katedraduna)
- Kideak:

• Asís Canales – Iberdrolako Erosketa Zuzendaria / Labeingo presidentea / Tecnaliako presidenteordea   
• Alberto García Erauzkin – Euskaltel, S.A.ko Kontseilari Zuzendari Nagusia
• José Antonio Jainaga – Kontseilaria (Sidenorreko Kontseilari Eskuordetua)
• Felipe Serrano – Kontseilaria (EHUko Ekonomia Aplikatuko Katedraduna)  
• Roberto Velasco – Kontseilaria (EHUko Ekonomia Aplikatuko Katedraduna) 
• Alicia Vivanco – BBK-ko Zuzendari Nagusia (Mario Fernándezen eskuordetua)

- Gobernua:
• Andrés Araujo – Ekonomia, Aurrekontu eta Kontrol Ekonomikoko Sailburuordea
• Fernando Fantova – Gizarte Gaietarako Sailburuordea
• Xabier Garmendia – Industria eta Energia Sailburuordea
• Juan Ignacio Goicolea – Berrikuntza eta Teknologia Sailburuordea

- Enpresa Eraikitzailea: Deloitte
• Ana Andueza
• María Lambarri
• Mikel Gaminde

- Lehendakariaren Bulego Ekonomikoa
• Josu Fernández
• Iñigo Calvo

Bibliografia eta erabilitako dokumentazioa

- Lan-batzordeak eginiko azterketarako eta txostenak burutzeko, ondoko hauek eginiko dokumentazioa izan da kontuan: Deloittek, Innobasquek, 
Orkestrak – Lehiakortasunaren Euskal Erakundeak, Euskaltelek, Sidenorrek, Iberdrolak eta Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo, Lan eta Gizarte 
Gaietarako eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa eta Etxebizitza, Osasun eta Kontsumo Sailek.
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Lan Batzordearen lehen bileran, Euskal Ekonomiaren Erradiografiari buruzko eztabaida izan da. Lehen bilerari ekiteko, Deloitte
aholkularitza-enpresak Euskadiko Ekonomiaren Egungo Agertokia aztergai duen txosten bat egin eta aurkeztu du. Hartara, 
sektorekako azterketa zehaztua aurkeztu da.
Lan Batzordeak txosten horren gaineko eztabaida izan du, eta euskal ekonomiaren egungo errealitateari buruzko lehen 
hurbilketa zehazteko eta osatzeko balio izan duten argudioak eztabaidatu eta azaldu dira.

Lan Batzordearen bigarren bileran, Nazioarteko Makrojoerek euskal ekonomian eta haren sektoreetan duten ondorioei
buruzko txostena aurkeztu du Deloitte enpresak.
Txostena egiteko, Lan Batzorde osagarriaren aurretiazko ondorioak izan dira abiapuntua. Euskal Lehiakortasunaren Etorkizuna 
aztertu eta euskal ekonomian eraginik handiena duten makrojoerak aipatzen dira bertan. Ildo horretan, gai desberdinak jorratzen 
dituzten eta txostena Kontseiluari ematen dioten bi Lan Batzordeen arteko bateratze-lana egiten da.

Horrenbestez, euskal ekonomiaren egituraren erradiografia eginda eta oinarrizko sektoreak hautatuta, Batzordeko kideen 
ekarpenen bidez eta kideok emandako informazio osagarriaren bidez eta Makrojoerek EAEren sektore ekonomikoetan dituzten 
eraginei buruzko azterketarekin batera, sektoreen mailaketa lantzen da sei azterketa-aldagaien arabera. Hala, bost sektore 
estrategiko eta hamaika sektore garrantzitsu ezarri dira.

Euskal Ekonomiaren Egungo Agertokiaren Azterketa1

Makrojoera eta tartean diren sektore nagusiak

Euskal ekonomiak etorkizuneko sektoreen gainean duen kokapena

2

3

Eranskina: Lan-batzordearen eraketa eta funtzionamendua

Aholkularitza Kontseiluari euskal sektore estrategikoen eta haien 
etorkizunaren arloko gogoetarako esparru orokorra ematea

Batzordearen 
xedea

Lehen bilera: apirilak 23, ostirala

Bigarren bilera: maiatzak 3, astelehena

Hirugarren bilera: maiatzak 13, osteguna
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• Telekomunikazioak (telekomunikazio ekipoak, IKT sistemen 
integrazioa, telekomunikazio operadoreak eta zerbitzuak/soluzioak, 
sareak)

• Informatika eta ikus-entzunezkoak (edukiak eta multimedia garapena,  
hardware informatikoa, sistemen integrazioa, zerbitzu informatikoak,  
softwarea)

• Elektronika (osagai elektronikoak, potentzia-kontrol-erregulazioko 
elektronika ekipoak, beste ekipo elektroniko batzuk edota 
instrumentalizazioa, azpikontratazio elektronikoa)

• Ingeniaritza (telekomunikazio ingeniaritza, automatizazio-informatika eta 
elektronika)

IKT  ETA ELEKTRONIKA

• Energia-sortzaileak (erregai solidoak, petrolioa eta deribatuak, gas naturala, 
argindarra, energia berriztagarriak)

• Energiaren industriarako ekipo-ondasunen fabrikatzaileak 
(transformagailuak, kontrol-panelak, koadro elektrikoak, etab. energiaren 
sektorerako)

• Energi ingeniaritzako zerbitzuak

• Lurreko garraio, trena eta hodietako garraioa (CNAE 60): bidaiarien 
garraio erregularra, taxiak, bidaiariek eskaturiko lurreko garraio 
motak, merkantziak, tren garraioa, hodietako garraioa

• Itsas garraioa, (CNAE 61): itsas garraioa eta barruko ubideetako 
garraioa

• Aire eta espazio garraioa, (CNAE 62): aire garraio erregularra eta 
bidaiariek eskaturikoa, eta garraio espaziala 

• Garraioari atxikiak, (CNAE 63): merkantziak maneiatzea eta 
gordetzea; lur, aire eta itsasoko garraioari atxikiriko beste jarduera 
batzuk, bidai agentzien jarduerak, turismo-operadoreak eta turismoa 
laguntzeko bestelako jarduerak, merkantzia garraioaren antolaketa

• Posta eta telekomunikazioak, (CNAE 64)

GARRAIOA ETA LOGISTIKA

• Gizarte-zerbitzuak emateko jarduerak, ostatua barne (CNAE 8531)
• Gizarte-zerbitzuak emateko jarduerak, ostatu barik (CNAE 8532)

GIZARTE-ZERBITZUAK

ENERGIA
Iturria: GAIA Iturria: Energia Klusterra

Iturria: EUSTAT Iturria: EUSTAT

Eranskina: Azterturiko sektoreen zehaztasunak
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• Ospitaleko jarduerak (CNAE 8511)
• Jarduera medikoak (CNAE 8512)
• Jarduera odontologikoak (CNAE 8513)
• Beste osasun jarduera batzuk (CNAE 8514) : profesional independenteen 

jarduera sanitarioak (osagilearenak izan ezik), anbulantziak, anatomia 
patologikoko analisien laborategiak eta antzekoak

OSASUN-ZERBITZUAK

• Biomaterialak, inplanteak eta horiekin lotutakoak
• Diagnostiko/iragarpen sistemak eta beste biosensore batzuk
• Zerbitzuak (ingeniaritza, bioinformatika, CRO, etab.)
• Medikamentuak
• Hornidura (erreaktiboak, etab.) eta ekipamendua

• Hotelak eta antzekoak
• Higiezinenak alokatzeko zerbitzuak
• Jatetxeak eta antzekoak
• Tren-garraioa: lurrekoak, itsasokoak, airekoak
• Bidai agentziak
• Garraioari atxikitako beste zerbitzu batzuk
• Ibilgailuen alogera
• Jolas eta kultur jarduerak

TURISMOA

BIO-NANO ZIENTZIAK
Iturria: EUSTAT Iturria: BioBasque

Iturria: EUSTAT

• Aire-egituren fabrikatzaileak (fakturazioaren % 51)

• Ingeniaritzak (fakturazioaren % 42)

• Sistemak eta ekipamendua (fakturazioaren % 6)

• Espaziala (fakturazioaren % 1)

AERONAUTIKOA
Iturria: HEGAN

Eranskina: Azterturiko sektoreen zehaztasunak
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• Garraio-ibilgailuen horniduren eta osagarrien fabrikatzaileak:
Egituraren elementuak eta karrozeria
Jantak eta pneumatikoak
Barruko elementuak
Kanpoko elementuak
Trokelak
Drivetrain
Powertrain

• OEM (Original Equipment Manufacturer): azken ibilgailuen fabrikatzaileak 
gutxi dira EAEn.

Tren-makinak eta dieselak eraikitzea
Kotxe automotoreak eraikitzea: bidaiarienak (trena eta tranbia), bagoiak 
eta furgoiak, baita mantentze- edo zerbitzu-ibilgailuak ere
Automotoreak ez diren ibilgailuak eraikitzea trenerako eta tranbiarako, 
bidaiarien kotxerako, merkantzia furgoirako, zisterna-bagoirako, etab.
Tren-makinen eta trenetarako gainerako ibilgailuen zati bereziak 
fabrikatzeak (bogieak, ardatzak ea gurpilak, galgak, txasisak, karrozeriak, 
etab.)
Trenen materiala eta ekipoa mantentzea eta konpontzea

TRENEN ERAIKUNTZA

• Arrantzontzien eta merkataritza itsasontzien armadoreak: oso gutxi 
EAEn

• Ontziolak: gas-itsasontzi handien eta teknologia handiko itsasontzi 
espezialisten fabrikazioa

• Industria osagarria: suppliers edo ekipo-ondasunen fabrikatzaileak, 
azpikontratistak, ingeniaritzak eta zerbitzuak

ONTZIGINTZAAUTOMOZIOA
Iturria: ACICAE Iturria: ITSAS FOROA

Iturria: CNAE 352 (trenen materiala)

• Txirbilak ateratzeko makinak (tornuak, fresagailuak, daratuluak, etab.)

• Deformazio-makinak (prentsak, ziztakariak, etab.)

MAKINA-ERREMINTA

Iturria: AFM

Eranskina: Azterturiko sektoreen zehaztasunak
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• Oinarrizko Industria Kimikoa (beste prozesu kimiko batzuetarako 
lehengaiak: azido sulfurikoa, sosa kaustikoa…)

• Espezialitateen Industria Kimikoa (beste industri sektore eta azken 
erabiltzaileentzako produktu kimikoak: garbikariak, lubrifikatzaileak, pinturak, 
tintak)

• Kautxua eta plastikoak eraldatzea

• Metalurgia eta lehen eraldaketa: altzairua eta aluminioa ekoizten 
duten enpresak

• Makineria, ekipoak eta material elektrikoa: eskulan-prozesu 
intentsiboa behar duten serie handien fabrikazioa

• Zerbitzuak, berreskuratzea, eraldatzea eta eraikuntza lanak eta 
instalazioa: metalak tratatzea eta berreskuratzea

• Garraio-materiala: itsasoko garraioan eta automozioaren sektorean 
diharduten enpresak (gehienbat)

• Metalezko produktuak: beste azken produktu baterako ekoizpen-
prozesuetan ezarri beharreko bitarteko metalezko produktuak

METALA KIMIKA

• Produktu bukatua (Lerro Zuriko Erreketa, Lerro Zuriko Garbiketa, Lerro 
Zuriko Hotza. 

• Osagaiak (Erreketa, Etxeko Erosotasuna)

ETXE-TRESNA ELEKTRIKOAK

• Pasta- eta paper-fabrikatzaileak
• Ekipo-ondasunak eta beste hornitzaile batzuk
• Maneiatzaileak eta beste transformatzaile batzuk

PAPERA

Iturria: FVEM Iturria: AVEQ-KIMIKA

Iturria: ACEDE Iturria: Paperaren Klusterra

Eranskina: Azterturiko sektoreen zehaztasunak
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