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Euskal industriaren testuingurua eta gogoeta 

Industriak euskal ekonomiaren motorra izaten jarraituko du. 

 

Euskal industriak irakurketa kontzeptual eta estrategiko berria behar du. 

 

Industria berria fabrikazio soila baino askoz ere gehiago da. 

 

IKETekin eta digitalizazioarekin lotura duten zerbitzu aurreratuak industria dira. 

 

Krisiak eszenatoki berri batean jarri gaitu. Ez da ezer berdin izango.                                                                     

Ez Euskadin, Ez Europan, ezta mundu mailako ekonomian ere.  

 

Nahiz eta sendoa, lehiakorra eta esperientziaduna izan, euskal enpresentzat ez dago konfort gunerik. 

 

Aldaketak etengabe gertatzen dira eta aldaketa horietara egokitu ahal izateko ezin bestekoa da industria 

politika osoa, malgua eta arina. 
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Industria. Industria-garapena 

Helburua: Industriak euskal ekonomian duen pisua handitzea (2020rako % 25eraino haztea) 

Testuinguru estrategikoa eta arauemailea: 

• Industrializazio-plana 2017-2020 (egiteko) 

Lan-ildoak eta Ekimenak:  

• Enpresa-finantziazioa: finantza-tresnak eta formulak eguneratzea 

• Inbertsio teknologikoei babesa: Gauzatu eta Arrisku-kapitala 

• Diskriminazio positiboa eremu baztertuetan: Indartu eta Sprilur 

• Inbertsioak erakartzea: Invest eta Sprilur 

• Dimentsioa eta lankidetza sustatzea: Arrisku-kapitala, Ekarpen, Klusterrak, proiektua Confebask-ekin 

• Enpresa-eraldaketa eta produkzio-eredu berriak: Fabrikazko Aurreratuko Zentroak eta 4.0 ekimenak 

• Lurzorua: Sustapena eta birziklatzea eta lurzoru kutsatuak egokitzea 

• Logistika, enpresa-jarduerarako faktore garrantzitsu eta sektore ekonomiko gisa 

• Zailtasun koiunturalak dituzten enpresak babestea: Bideratu, finantza-tresnak, inbertitzaileak… 

• Gardentasuna eta enpresa osatzen duten pertsonei —enpresaburuak eta langileak— balioa ematea 

Azpimarratu beharreko ekintzak: 

• Indartu programa sendotzea eta bere hedapena beste jarduketa mota batzuekin analizatzea, baita zailtasunak 

izan arren EBak babesgabe gisa sailkatu ez dituen zonatan  ere (legebiltzarraren txostenaren eraketa). 

• Enpresa estrategikoen finantzazioa eta hauetan parte hartzeko eta euren errotzea errazteko inbertsio-funts berria 

sortzea: enpresa-taldeen hazkuntzan inbertitzeko eta Mid-Cap enpresa ertainen garapena bermatzeko helburua 
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Industria. Energia 
Helburua: Energia berriztagarri gehiago sortzeko eta kontsumitzeko iragate-energia gisa erabiltzea gasa. 

                   Baliabideen erabilera maximizatzea 

Testuinguru estrategikoa eta arauemailea: 

• Dagozkien planak onartzea ekarriko duen 2030 Estrategia Energetikoa:  

     Euskadiko Plan Eolikoa; - Biomasa Plana; - Plan Fotovoltaikoa; - Plan Geotermikoa; - Itsas Energien Plana 

• Eusko Jaurlaritzaren Jasangarritasun Energetikoari buruzko Dekretuaren garapena 

• Energia Iraunkortasunari buruzko Legea 

• Mugikortasun Elektrikoaren Plan Integrala 2020 

Lan-ildoak eta Ekimenak:  

• Gasaren aldeko apustua, trantsizio-energia gisa 

• Iturri berriztagarriak erabiltzeko babes teknologikoa  

• BIMEP finkatzea, proiektu estrategiko gisa, itsasoko energien garapen teknologikoaren                                               

eta industrialaren aldeko apustuan 

• Diru-laguntzen eta/edo finantziazio bidez energia-eraginkortasuneko proiektuak sustatzea 

• Ministerioaren aurrean industriaren energia-gainkostuak ezabatzeko eskatzea eta defendatzea 

• Mugikortasun iraunkorra sustatzea: garraioan gasolioa pixkanaka ezabatzea, garraioaren                                

(lehorrekoa eta itsasokoa) gasifikazioa eta ibilgailu elektrikoaren erabilera sustatuz. 

Azpimarratu beharreko ekintzak: 

• Distribuituriko energiaren esperientzia pilotua (Smart Grid) 

• Erosketa Sistema Bateratua eratzea 

• Energia-eraginkortasunaren bitartez industria-poligonoak modernizatzea, aldaketa-motor gisa 
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Nazioartekotzea 
Helburua: Euskadi aktore global gisa kokatzea eta nazioartean presentzia handitzea,  

                   aukera ekonomikoak eta enpleguari lotutakoak sortzeko 

Testuinguru estrategikoa eta arauemailea: 

• Basque Country 2020 estrategia 

• Enpresak Nazioartekotzeko Plana 2017-2020 (egiteko) 

Lan-ildoak eta Ekimenak:  

• Basque Consortium-a finkatzea eta nazioarteko arloaren berregituratzean aurrera egitea 

• Spri-ren kanpo-sarea indartzea: euskal enpresarentzako leku interesgarritan irekitze berriak 

• Adimen Lehiakorreko Unitatea nazioartekotze-estrategia ebaluatzeko, analizatzeko eta definitzeko 

• Basque Country marka euskal industriari lotuta sustatzea 

• Giza kapitala eta talentua: Global Training eta Nazioartekotzeko bekak 

Azpimarratu beharreko ekintzak: 

• 2017an bulego berria zabaltzea Londresen 

• Basque Consortium-eko erakundeen leihatila bakarra 

• BC lizitazioen plataforma sortzea 
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Teknologia eta berrikuntza teknologikoa 

Helburua: I+G+b emaitzetara bideratzea bikaintasun, espezializazio eta merkatuarekiko hurbiltasun gisa, eta bere inpaktua neurtzea 

Testuinguru estrategikoa eta arauemailea: 

• Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Plana, 2020 

• RIS 3 Espezializazio Adimenduneko Estrategiaren gainean lan egiten dugu 

Lan-ildoak eta Ekimenak :  

• Agenteak berrantolatu ondoren, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarearen estatus berria finkatzea  

• Diru-laguntzen programen arkitektura berria mantentzea:  Emaitek+, Elkartek, Hazitek, Berrikertu 

• I+G+b-aren finantziazio publiko eta pribatuko tresna berriak analizatzea.   

• Monitorizazioa: emaitzen eta sortutako inpaktuaren arabera inbertitutako baliabideen etengabeko ebaluazioa 

• Manumix Program Interreg, I+Gko euskal sistema osoaren eraginkortasun-maila analizatzeko. 

• Energia eta fabrikazio aurreratuko pilotatze-taldeen ondoriozko ekimen estrategikoak ezartzea 

Azpimarratu beharreko ekintzak: 

• 2020 arteko legealdian I+G+b-ko programetara zuzendutako Eusko Jaurlaritzaren inbertsioa urtean % 5 haztea 

• Finantziazio-tresna berrien bitartez I+G+b-n inbertsio pribatua sustatzea  

• Patenteak bultzatzeko euskal estrategia 

• Enpresetan doktoreak sar daitezen laguntzea (goi mailako kualifikazioko langileak) 

• Herrialdeko 100 ikerketa-proiektu estrategiko eta ―bultzatzaile‖ babestea 
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Agenda Digitala 

Helburua: Europako erreferente bihurtzea, Elektronika, Informatika eta Komunikazio Teknologiak industria-esparruan aplikatzean 

Euskal industrian manufakturatik haratago balio erantsi handiko produktu eta zerbitzu berriak sortzea 

Autonomia Erkidego osora banda zabal ultra-azkarra zabaltzea 

Testuinguru estrategikoa eta arauemailea: 

• 2020ko Agenda Digitala  

Lan-ildoak eta Ekimenak:  

• I+Gtik hasiz, teknologia eta zerbitzuak garatu arte, TEIC teknologia berriak erabiltzea sektore estrategikotan. 

• Industria adimenduna (etorkizuneko fabrika) sustatzea (Basque Industry 4.0 programa)  

• Industriako enpresa txiki eta ertainei laguntzea 4.0 industriarako bidean (Industria Digitala programa) 

• Fabrikazio aurreratuko pilotatze-taldearen ondoriozko ekimen estrategikoak ezartzea: 4.0. plataforma 

• Elektronika, Informatika eta Komunikazio Teknologia berriak hedatzeko jardunaldiak (SPRI-Enpresa Digitala ekimena). 

Azpimarratu beharreko ekintzak: 

• PEBA Euskadi: Euskadin banda zabal ultra-azkarreko luzapena,                                                                                  

bereziki jarduera ekonomikoko zonetan eta zona periferikoetan 

• Urtean industriako 350 enpresa txiki eta ertaini babesa ematea 4.0. industriara egiten ari diren bidean. 

• Zibersegurtasuneko euskal zentro publiko-pribatua sortzea. 

• IV. Basque Industry 4.0. jardunaldia. 
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Ekintzailetza 
Helburua: Ideia berritzaileak kalitatezko enplegua sortuko duten produktu eta zerbitzu berri bihur daitezen lortzea                                                     

                   Euskadi erreferentea eta erakargarria 4.0 Industriaren ekimen berriak garatzeko 

Testuinguru estrategikoa eta arauemailea: 

• Pertsona ekintzaileei babesa emateko erakundearteko plana 2017-2020 (egiteko) 

• Enplegua Sustatzeko Plan Integrala 2017-2020 (egiteko) 

Lan-ildoak eta Ekimenak:  

• Ekintzailetzaren kultura eta balioak sustatzea, eta ekintzailetza sozialki aitortzea                                                                                      

(pertsona ekintzaileak / enpresaburuak) 

• Ekintzailetza industrial, berritzaile eta teknologikoaren eta intraekimenaren aldeko apustua indartzea. 

• Ekintzailetzaren euskal ekosistema sustatzea, gaur egungo tresnak (Ekintzaile, BasqueFondo, BIND 4.0…) indartuz                         

eta tresna berriak diseinatuz. 

• Ekintzailetza babesteko formula berriak aztertzea: funts publiko-pribatuak, zerga-sistema, administrazio-izapideak…  

• BIC’en irudi berria finkatzea eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko agenteekin duten erlazioa sustatzea, baita 

ekintzailetza babesteko agente pribatuekin ere. 

• Euskadi industria eta teknologiako ekintzailetza erakargarriko ekosistema gisa kokatzea nazioartean. 

Azpimarratu beharreko ekintzak: 

• BIND 4.0ren deialdiak sustatzea, 4.0 Industriaren esparruan startup-ak erakartzeko eta sortzeko,                      

Euskadi erreferente bihurtzeko  

• Urtean oinarri teknologikoa duten eta berritzaileak diren 150 enpresa                                                                           

sortzen, hazten eta merkaturatzen laguntzea 
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Berrikuntza ez-teknologikoa 
Helburua: Kudeaketa Aurreratuko eredua euskal enpresetan zabaltzea hauek lehiakorragoak egiteko. 

                   Pertsonen parte-hartze eredu berriak ezartzea enpresan  

Testuinguru estrategikoa eta arauemailea: 

• Innobideak estrategia: Kudeabide, Lehiabide eta Pertsonak programak 

Lan-ildoak eta Ekimenak:  

• Kudeaketa aurreratua: Euskal industria-enpresei babesa ematea euren enpresa-kudeaketa hobetzeko (Innobideak-Kudeabide). 

• Euskal industria-enpresei babesa ematea euren negozioak dibertsifikatzeko (Innobideak-Lehiabide). 

• Euskal industria-enpresei babesa ematea bertako langileen parte-hartzea bultzatzeko (Innobideak-Pertsonak). 

• Euskalit-en Kudeaketa Aurreratuko eredua eguneratzea eta etengabe enpresa-errealitatera egokitzea                                            

(adibidez: jabetza intelektualaren/industrialaren kudeaketa erantsiz) 

Azpimarratu beharreko ekintzak: 

• Digitalizaziorako bidean, industriako enpresa txiki eta ertainen berrikuntza babesteko ekimen berria 

• Esparru ez teknologikotan berritzeko urtean industriako > 300 enpresa txiki eta ertainei babesa. 
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Landa-itsasertzeko garapena, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza 
Helburua: Landa-zonetako eta itsasertzeko garapen sozioekonomikoa mantentzea lehen sektoreari babesa emanez,  

                   eta hiri-ingurunearen pareko bizitza-baldintzak bermatzea 

Testuinguru estrategikoa eta arauemailea: 
• Nekazaritza-sektorea babesteko plan integrala 2014-2020 
• Gaztenek 2020 nekazari gazteentzako plana (Foru Aldundiekin ekintzak) 
• Emakume Nekazariaren Estatutuaren garapena 
• Nekazaritza Ekologikoaren planaren garapena 
• Euskadi 2020 Arrantza eta Akuikulturaren Planaren garapena 
• Landa-garapeneko 10/98 Legea aztertzea eta aldatzea  

Lan-ildoak eta Ekimenak:  

• Landa eta itsasertzeko zona guztietan Banda Zabala ezartzea (Foru Aldundiekin batera jardutea) 

• Landako eta itsasertzeko ekimena, prestakuntza eta sustapen ekonomikoa (programa espezifikoak) 

• Lehen sektorea gazteagotzea: Gaztenek, Itsasoratu bekak, prestakuntza-eskaintze arautu gabea gazteak sartzeko 

• Lehen sektoreko enpresa-proiektutarako Sendotu finantza-tresna handitzea 

• Lehen sektorearen aktibazio eta landa-itsasertzeko ingurunearen eraberritzea bultzatzeko NIREA programa gauzatzea 
 

Nekazaritza: 

• Nekazaritza Politika Bateratua kudeatzea; behi-aziendari, esne-sektoreari eta erremolatxari arreta berezia eskainiz 

• Nekazaritza ekologikoaren garapena babestea, baita industria eraldatzailean ere 

• Nekazarientzako lurzoru-politikak 
 

Arrantza: 

• Arrantza-kuotak: antxoa- eta hegaluze-kuoten banaketa-kudeaketa Ministerioaren aurrean erreklamatzea 

• Arrantzako Erakunde Ordaintzailea sortzea 

• Lonjak kudeatzeko jarduketa-plana 
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Kalitatea eta Elikadura industriak / Gastroelikadura 
Helburua: produktuen eta gastronomiaren kalitateagatik eta berrikuntzagatik, elika-katea osotasunean nazioarteko erreferente  

                   bilakatzea, aberastasuna eta enplegua sortzeko helburuarekin 

Testuinguru estrategikoa eta arauemailea: 

• Gastroelikaduraren Plan Estrategikoa (garatzen) 

Lan-ildoak eta Ekimenak:  

• Elikaduraren eta gastronomiaren sektorera zuzendutako balio-kate osoa indartzeko zeharkako neurriak ezartzea, 

aukera handiak eskaintzen dituen sektorea delako. 

• Nekazaritzako elikagaien enpresa txiki eta ertainak + ekoizleen kooperatibak sortzen laguntzea. 

• Nekazaritzako elikagaien industriako adituen prestakuntza. 

• Jatorri Izendapen berriak abian jartzea eta sustatzea (Arabako Errioxa ardoa, Euskal Sagardoa…). 

• Bertako eta kanpoko azoketan kalitatezko marka berriak sustatzea. 

• Nazioarte mailan elikadura-ekosistema sustatzea (Basque Culinary Center). 

• I+G+b: produktu eta proiektu berriak (Neiker, Azti). 

• Elikagaien balio-katea osatzen duten agente ezberdinekin berrikuntza proiektuak sustatzea                               

(sektorea + industria eraldatzailea + gastronomia) 

Azpimarratu beharreko ekintzak: 

• Basque Culinary World Award. 

• KIC Eit Food. 

[12/16] 
[Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak] 



Garraioak eta Mugikortasun iraunkorra 
Helburua: Euskadin garraio-eredu iraunkor, seguru eta eraginkorra eskaintzea, garraio publikoa eta intermodalitatea indartuz, 

                   garraio-sare integratu eta koordinatu baten bitartez 

Testuinguru estrategikoa eta arauemailea: 

• Garraio Iraunkorraren Plan Zuzentzailea Euskadi 2030 (eszenatoki berria) 

• Mugikortasun Elektrikoaren Plan Integrala (berria) 

• 5/2003 Legea, Euskadiko Garraio Agintaritzarena. 

• 4/2004 Legea, Bidaiarien Errepideko Garraioari buruzkoa.  

• Mugikortasun Iraunkorreko Legea (berria) 

Lan-ildoak eta Ekimenak:  

• Irisgarritasun jasangarria, adimenduna eta eraginkorra bermatzea ahalbidetuko duen garraio-sisteman aurrera egitea. 

• Garraio publikoa eta intermodalitatea sustatzea. 

• Garraio modu iraunkorrenak sustatzea, bereziki trenbide-garraioa. 

• Euskadik Europan duen posizioa indartzea. 

• Tarifa-integrazioko sistema finkatzea, ordaintzeko modu berriekin. 

• Euskadiko Garraioaren Agintaritzaren bitartez, garraioaren koordinazio eta plangintza integratua sustatzea. 

• Garraioaren berrikuntza sustatzea. 

• Autonomia Erkidegoaz gaindiko garraio-politikak garatzea. 

Azpimarratu beharreko ekintzak: 

• Garraioaren Agintaritzen garapena. 

• Txartel bakarra: Ordaintzeko modu bakarra eta gailu adimendunen erabilera. 

• Nafarroarekin eta Akitaniarekin elkarlana. 

• Pass-Bask eta Pass-Eusk garraio-txartel konbinatua (Eusko Tren/SCNF/Autobusak). 
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Garraioaren plangintza eta azpiegiturak 
Helburua: Euskadin garraio-azpiegitura modernoak eta lehiakorrak ezartzea, garraio modu iraunkorrena eta errentagarritasun  

                   handiena duten garraioetarako azpiegiturak, ingurumenaren ikuspegitik, ikuspegi sozialetik eta ekonomikotik 

Testuinguru estrategikoa eta arauemailea: 

• TEN-T Europa barruko garraio-sarea.  

• Garraio Iraunkorraren Plan Zuzentzailea Euskadi 2030 (eszenatoki berria) 

• 5/2003 Legea, Euskadiko Garraio Agintaritzarena. 

• Portuen Legea 

Lan-ildoak eta Ekimenak:  

• Zorroztasuna azpiegitura proiektuen plangintzan eta garapenean. 

• Euskal trenbide-sare berriaren garapena (Europa mailako sarea). 

• Aireportuen eta aldirietako trenaren (Renfe) transferentzia. 

• Pasaiako eta Bilboko portuen kudeaketaren transferentzia 

• Bikaintasunean oinarritzen den euskal portu- eta logistika-sistema garatzea. 

• Enpresen lehiakortasuna sustatuko duten azpiegiturak eta zerbitzuak garatzea. 

Azpimarratu beharreko ekintzak: 

• Trenbide-sare berria eraikitzea Gasteiz,  Ezkio, Donostia, Bilbo eta Irungo geltokiekin. 

• Loiolako Erriberako ―interaldagailua‖ eta geltokia. 

• 3. linea abian jartzea. 

• Donostialdeko Metroaren Lugaritz – Easo konexio berria eraikitzea. 

• Gasteizko (Unibertsitatea eta Salburua) eta Bilboko (Zabalburu – Plaza zirkularra) tranbia-sareak luzatzea. 

• Loiuko aireportura trenbide-konexio bat diseinatzea. 

• Industriaren eta herriaren zerbitzurako trenbide- eta portu-konexioak hobetzea 

• Autobus elektrikoa Donostian eta Gasteizen  

• Ondarroako lonja // Donostiako ―hegazkin-ontzia‖ 
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Europa gehiago 

Nazioarteko foroetan gure presentzia eta elkarrizketarako ahalmena handitzea 

 

 

Bruselarekin elkarrizketa zuzena sendotzea 

 

 

Kanpoko herrialdeek eta eskualdeek parte hartuko duten nazioarte mailako proiektuak lideratzea 

 

 

 

Euskadik beste estatu eta eskualdeekin elkarbanatzen dituen ekimen europarrak 

VANGUARD iniciative: www.s3vanguardinitiative.eu 

  
MANUMIX: Innovation policy-mix learning for advanced manufacturing in European regions 

  

Energy Transition Platform-The Climate Group (ONU) 

  
REGAL: Gastronomiaren eskualde europarren sarea 

KIC Eit Food 
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