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Euskadiko industria-politikaren esparru historikoa 

2017-2020ko aldirako Industrializazio Plana Eusko Jaurlaritzak 1980ko hamarkada hasieratik aplikatu duen politika 

industrialaren jarraipena da. 
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Ingurunearen joera nagusiak 

Industria 4.0 (laugarren industria-iraultza) 

Big data 
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produkzioaren 

automatizazioa 

Eskariaren 

araberako lana / 
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Internet 
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ziberfisikoak 

Garapen 

jasangarria 

Enpleguaren 

gaineko eragina 

Enpresen 

heriotza-tasa 

handitzea 

Kapital-

jabetzaren 

globalizazioa 

Garatzen ari 

diren ekonomia 

berriak 

Aldaketa 

demografikoak: 

zahartzea, 

kultura-

aniztasuna... 

Eraldaketa eta 

hibridatze 

soziala 

Fabrikazio 

aditiboa 

Ikusmen 

artifiziala 

Cloud 

computing / 

birtualizazioa 

Zibersegurtasu

na 

Zerbitizazioa 

Errealitate 

areagotua 

Simulazioa 
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2014-2016ko aldirako Industrializazio Plana - Lorpen nagusiak 

1. ARDATZA. ETEen 

finantzaketa eta 

berregituraketa 

• Enpresa askok aurrera egitea (eta milaka lanpostu ez galtzea) 

• Finantzen Euskal Institutua martxan jartzea 

2. ARDATZA. Industria-

proiektu estrategikoak 

bultzatzea 

• Kluster-politikaren antolamendua. 

• EnergiBasqueko proiektu zentral batzuetako inbertsioaren etapa amaitzea 

(Bidelek eta Bimep). 

• Ekintzailetza-politikaren bilakaera (erakundearteko koordinazioa, 

barnekintzailetzaren sustapena, Bind 4.0, Basque Fondo, BICen arkitekturaren 

antolamendua, etab.) 

• Espezializazio adimendunaren lehentasunen (RIS3) definizioa eta aplikazioa. 

3. ARDATZA. Industria 

aurreratua sendotzea 

• Teknologiako gastu publikoaren berrantolaketa. 

• «Basque Industry 4.0» kontzeptua eta marka. 

• Fabrikazio aurreratuko bi zentro martxan jartzea: Windbox eta Fabrikazio 

Aeronautiko Aurreratuko Zentroa (CFAA). 

• Gobernuak enpresen partaidetzaren alde egin duen apustua abiaraztea. 

• Fabrikazio aurreratuko pilotatze-taldea martxan jartzea. 

• Enpresen nazioartekotze-politikaren fokalizazioa eta beste erakundeekiko 

koordinazioa handitzea (Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoa). 

• «Invest in Euskadi» martxan jartzea. 

4. ARDATZA. 

Lehiakortasuna ezaugarri 

duen industria- eta 

energia-testuingurua 

sortzea 

• Hitzarmenak Industria eta Energia Ministerioarekin, sare elektrikora sartzeko 

bidesari berrien eragin ekonomikoa murrizteko. 

• Aurrerapauso berriak energia-efizientzian. 
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2014-2016ko aldirako Industrializazio Plana - Egiteko dauden erronkak 

1. ARDATZA. ETEen 

finantzaketa eta 

berregituraketa 

• Enpresa txikiei arreta areagotu 

2. ARDATZA. Industria-

proiektu estrategikoak 

bultzatzea 

• Enpresen eta sektoreen arteko lankidetza. 

• Energiaren eta industriaren alorreko inbertsioetan balio handiagoa sortzeko beharra 

edo aukera (hidrokarburoen esplorazioa, Ibil, Bidelek, Bimep). 

• «Egin beharrekoak egin» dituzten eta nolabaiteko maila lortu duten enpresei 

laguntzeko zailtasunak. 

3. ARDATZA. Industria 

aurreratua sendotzea 

• Transferentzia teknologikoa. 

• Inbertsio pribatua, enpresa bakoitzaren estrategia teknologiko propioarekin. 

• Oraindik hasi berria den digitalizazioa. 

• Lurzoru industrialaren politika berraktibatzeko beharra. 

• Euskal gazteriaren ekintzailetzarako grina. 

• Hazteko gaitasuna duten startupak. 

• Oinarrizko kudeaketa- eta prestakuntza-beharrak enpresa txiki askotan. 

• Pertsonen partaidetza-programen eskari eskasa. 

4. ARDATZA. 

Lehiakortasuna ezaugarri 

duen industria- eta 

energia-testuingurua 

sortzea 

• Energiaren kostua. 

• Hobetzeko alderdi ugari enpresen energia-kudeaketa aurreratuaren alorrean. 
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Euskal industriaren DAFO 

Indarguneak Ahuleziak 

• Hazten ari den industria, aldeko 

testuinguru ekonomiko batean. 

• Esportazioen hazkundea azken urteetan, 

barne-eskariaren beherakadari erantzunez. 

• Euskadiren erakargarritasuna atzerriko 

inbertsioentzat. 

• Industriak ekonomiari egiten dion 

ekarpena oso nabarmena da, azken 

hamarkadako beherakada gorabehera. 

• Basque Industry 4.0 marka. 

• Industria-ekosistema osoa. 

• Enpresen konpromisoa.  

• Gaitasun handiko giza kapitala. 

• Desparekotasun sozial txikia, 

Estatuarekin eta Europarekin alderatuta. 

• Langabezia-tasa handia oraindik; industriako 

enplegua 2016ra arte ez da hasi berreskuratzen. 

• Ekoizpen-profil tradizionala, zerbitzu aurreratuen 

garapen eskasekoa 

• I+G alorreko inbertsio pribatuaren beherakada. 

• Lan- eta energia-kostu handiak munduan lehiakorrak 

izateko. 

• Nahiko finantza-egoera saneatua, baina oraindik ere 

egoera ahulean dagoena, azken urteetan 

errentagarritasun negatiboak edo txikiak izanda. 

• Behar diren profil profesionalak aurkitzeko 

zailtasunak. 

• Enpresa-dimentsio txikia, nazioartean lehiatzea 

zailtzen duena. 

• Egoera ahula balio-kateetan (bezeroen negoziazio-

indarra hazten ari da eta, kasu askotan, baita 

hornitzaileena ere). 

• Oinarrizko kudeaketa- eta prestakuntza-beharrak 

enpresa txiki askotan. 

• Enpresen eta sektoreen arteko lankidetza txikia. 



-9- 

Euskal industriaren DAFO 

• Europako egoera ekonomikoaren hobekuntza, 

baina hazkunde arinekin eta ziurgabetasunarekin. 

• Garapen-esparru zabala Industria 4.0ren inguruan, 

industriarekin lotutako jarduera ugari bultzatzeko 

gaitasunarekin. 

• Hazteko potentzial global handia Euskadin 

ezarrita dauden sektoreetan (automobilgintza, 

energia eta beste batzuk). 

• Finantzaketa-baldintza onak. 

• Bakearen kontsolidazioa, ekonomia eta 

enpresentzako oinarrizko aktiboa baita. 

• Gaitasun zientifiko eta teknologikoen 

erabilgarritasuna, industria arloan ustiatzeko.  

• Euskal enpresentzako garrantzitsuak diren eta 

hazten ari diren merkatu batzuk moteltzea, eta 

hazten ari diren ekonomia berrien urruntasuna. 

• Ziurgabetasun politiko-ekonomiko handia 

munduan. 

• Erabaki-zentroak galtzeko arriskua, kapital-

jabetzaren globalizazioaren ondorioz. 

• Euskal enpresen merkatu naturaletan nazioarteko 

lehiakide berriak sortzea. 

• Enpleguaren digitalizazioaren eta 

automatizazioaren inguruko ziurgabetasuna. 

Aukerak Mehatxuak 



-10- 

    2017-2020 Industrializazio Planaren adierazle estrategikoak 

Helburua Adierazlea 
Egungo egoera 

(erregistratutako azken urtea) 
Iturria 

 

 

 

 

Industria 

gehiago 

Manufaktura-industriaren pisua euskal ekonomiaren 

guztizko BEGari dagokionez 

% 23,95 (2015) 
Eustat 

Industria Produkzioaren Adierazlea (2010eko oinarria) 101,3 (2016) 
Eustat 

Industria-sektorean okupatutako pertsona kopurua 164.200 (2016, urteko bataz bestekoa 
Eustat 

Aldi horretan finkatutako enplegua, Jaurlaritzak 

zailtasunak dituzten enpresei laguntzeko egindako 

esku-hartzeei esker  

22.400 

(2013-2016 denboraldiko guztizkoa) 

 

EGLS 

Aldi horretan sortu edo finkatutako enplegua, 

Jaurlaritzak proiektu industrial estrategikoei laguntzeko 

egindako esku-hartzeei esker 

Adierazlea ez dago erabilgarri. 

2017-2020 denboraldian neurketa egiteko helburua ezarri da 

 

Manufaktura-industriaren eta lotutako zerbitzuen pisua 

euskal ekonomiaren guztizko BEGari dagokionez 

 

Adierazleak ez daude erabilgarri. 

2017-2020 aldian neurketa egiteko helburua ezarri da, EGLS-Eustaten proiektu 

bateratu batean, Eurostaten antzeko ekimenekiko koordinazioa bilatuta  

 

 

 

Industria hobea 

4.0 Industriaren paradigman euskal industriaren 

heldutasun-maila 

Unibertsitate eta LH mailako prestakuntzan titulazio 

teknikoetan matrikula egin duten  pertsonen kopurua 
Ez dago erabilgarri Hezkuntza Saila 

I+G arloko gastu pribatua BPGari dagokionez 
% 1,84 (2015) Eustat 

Industria esportatzeko joera (industria-esportazioen 

balioa industriaren BPGari dagokionez) 
% 155 (2015) Eustat 

Manufaktura-industriaren ageriko produktibitatea (puntu 

portzentualen ezberdintasuna Alemaniarekin alderatuta) 
9,1 (2013) Eustat eta Eurostat 

Industria-enpresa berritzaileen %, 10 langile edo 

gehiagoko industria-enpresen guztizkoari dagokionez 
% 41,3 (2013-2015) Eustat 

 Gaur, inoiz baino gehiago, industria ekoizpenetik eta teknologiatik haratago doa  
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   Euskal industriaren lehiakortasunerako 10 erronka nagusiak 
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Helburu estrategikoak 

Industria gehiago Industria Euskadiko ekonomiaren BPGd-aren % 25era iristea. 

Industria hobea 

2017-2020ko aldirako lehentasunak: 

• Industria 4.0ren paradigmako estadio berri batera heltzea. 

• Euskal enpresak nazioartean zabaltzeari eta lehiakortasunari 

dagokionez, aurrerapauso kualitatibo bat sustatzea. 

• Lehiakortasunaren hobekuntza orokor bat lortzea, enpresa, 

sektore eta lurraldeen tipologiari dagokionez (inor ez dadila 

atzean geratu). 

• Enpresen beharrak eta profil profesionalen 

eskuragarritasuna bat etortzea euskal industriaren 

lehiakortasunaren faktoreetako bat izateko oinarriak ezartzea. 

Politika industrial 

eraginkorra 

Gobernuaren politika industriala modernizatzen eta hobetzen 

jarraitzea, programa aurreratuekin eta baliabide publikoen erabilera 

gero eta eraginkorragoarekin. 
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   6 ardatz nagusi eta orokor 1 
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1. Arazoak dituzten ETEei eta enpresei laguntzea 

 Arazoak dituzten enpresentzako laguntza sendotzea 

 Finantzaketa-tresnak sustatzea eta testuinguru ekonomiko berrira egokitzea 

 ETEen zuzendaritzako prestakuntza sustatzea, enpresa txikiei arreta berezia emanez 

 Pertsonek enpresaren jabegoan duten parte-hartzea sustatzea 
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2. Industria-proiektu estrategikoak 

 Bultzatzeko gaitasuna duten proiektuen garapena erraztea, kasu bakoitzerako finantza-laguntza egokiena 

eskainiz. 

 Garapen industriala eta teknologikoa sustatzea etorkizuneko energia-esparruetan. 

 Industria 4.0ren euskal ekosistema indartzea, bultzatzeko eta lankidetzarako gaitasuna duten eragile berriekin. 

 Garapen industrialeko aukerak sortzea 4i estrategian aurreikusitako inbertsio-proiektu estrategikoetan. 

 Kanpotik datorren eta enplegua sortzen duen inbertsioa erakarri eta bertan mantentzeko politika indartzea, 

SPRIren Invest in the Basque Country ekimenaren bidez. 

 Enpresei lehiatzeko gutxieneko tamaina eraginkorra lortzen laguntzea, metaketa edo aliantza egokiak 

sustatuz, kluster-politikaren bidez, gobernuaren laguntza-lanaren bitartez eta egun martxan diren laguntza-

programak aplikatuz. 

 Enpresa handi eta ertainek sustatutako negozio-lerro berrien garapena babestea, barnekintzailetza sustatzeko 

ekimenen bidez (programa nagusia: Barnekintzaile). 
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3. Teknologia, berrikuntza, industria aurreratua 

 I+G-ri beste bultzada bat ematea, hauekin bat etorriz: RIS3, ZTBP 2020 eta aurreko legealdian abiarazitako 

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarea berrantolatzeko prozesua. 

 Euskal industriaren digitalizazioa indartzea, teknologiei eta negozio-ereduei dagokienez. 

 Berrikuntza ez-teknologikoko gaitasunak indartzea euskal industrian. 

 Erabakimenez indartzea enpresen eta sektoreen arteko lankidetza, 2015-2020ko aldirako Euskadiko kluster-

politika berriarekin bat etorriz. 

 Euskadi ekiteko lurralde erakargarri gisa kokatzea, Erakundearteko Ekintzailetza Planaren bidez (UpEuskadi 

estrategia). 

 Antolaketa-eredu parte-hartzaileak sustatzea Innobideak-Pertsonak programaren bidez. 
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4. Enpresak nazioartekotzea 

 Balio erantsiko zerbitzu espezializatuetan oinarritutako laguntza-eredu bat garatzea, hainbat profiletako 

enpresetarako. 

 Adimen lehiakorreko gaitasunak garatzea, Euskadiko enpresek eta administrazio publikoek erabiltzeko. 

 Eusko Jaurlaritzaren nazioarteko sarea indartzea, nazioartekotzerako aktibo estrategiko gisa. 

 Enpresen nazioartekotzean espezializatutako pertsona gaituen integrazioa sustatzea. 

 Enpresen beharrei egokitutako finantzaketa-tresnak sortzea nazioartekotze-jardueretarako. 

 Nazioartekotzeko aktiboen berrantolaketa instituzionala burutzea. 

 Nazioartekotzerako euskal sistemaren koordinazioa bultzatzea. 

 Nazioartekotzearen inguruan marka, irudia eta komunikazioa sortzeko ekintzak indartzea. 
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5. Lehiakortasunerako testuingurua 

 Euskal industriaren lehiakortasuna sustatzea 3E2030 Estrategian jasotako energia-politikaren bidez. 

 Enpresentzako azpiegituren eskaintza garatzea (teknologia-parkeak eta lurzoru industriala). 

 Trenbideetako, portuetako, aireportuetako eta logistikako azpiegiturak garatzen jarraitzea, gure industriaren 

lehiakortasunean eragina izango duten eta 2020tik aurrera sektore logistikoa garatzea erraztuko duten garapen 

moteleko proiektuen bidez. 

 Sektore industrial eta logistikoen arteko lankidetzarako aukera berriak sortzea, Mugikortasun eta Logistika 

Kluster sortu berria dinamizatuz. 

 Administrazio industrialaren lana indartzea ikuskaritzaren eta baimendutako kontrol-organismoen kontrolaren 

alorrean, eta enpresekiko harremana modernizatzea. 

 Erlatiboki ahulagoak diren eremuen aldeko diskriminazio positiboko ekimenak abiaraztea, enplegua sortzen 

duten enpresa-inbertsioak bultzatuz. 
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6. Prestatutako pertsonak eta kalitateko enplegua 

 Politika industrialaren bidez ekarpena egitea industriako lan-profilen eskariaren eta eskaintzaren artean oreka 

hobea bilatzeko (Industria Sailburuordetzaren ardura) 

 Prestakuntza-eskaintza espezializatuagoa eta lehiakortasun- eta enplegagarritasun-eskakizun berrietara 

egokitutakoa garatzea (Industria Sailburuordetzaren ardura) 

 Ikas-ekinezko erregimeneko prestakuntza duala indartzea (LHko Sailburuordetzaren eta Unibertsitate 

Sailburuordetzaren ardura) 

 Euskal enpresei laguntzea haien nazioartekotze-prozesuetan, atzerriko Lanbide Heziketako premiei erantzuna 

emanez (LHko Sailburuordetzaren ardura) 

 Bokazio industrialak sustatzea bigarren hezkuntzako ikastetxeetan (bai eta lehen mailakoetan ere), 

orientatzaileei prestakuntza emanda eta guraso-elkarteekin bilduta (Hezkuntza Sailburuordetzaren ardura) 

 Herrialde guztiaren apustua egitea etengabeko ikaskuntzaren alde, 2020rako Euskal Enplegu Estrategian 

ezarritakoaren arabera 

 Politika industrialaren eta hezkuntza eta enpleguko politiken arteko lankidetza indartzea, koordinaziorako 

mekanismo berrien bidez (ardura partekatua) 
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Zeharkako ardatza: Industria 4.0 

Ardatza

k 
Lerro eta ekimen zehatzak 

1. 

ARDATZ

A 

• ETEak Industria 4.0ren eta TEIC sarearen potentzialaren inguruan sentsibilizatzea, SPRI Enpresa 

Digitala eta Industry 4.0 Barnetegi Teknologikoaren bidez. 

2. 

ARDATZ

A 

• Garapen industriala eta teknologikoa sustatzea etorkizuneko energia-esparruetan. 

• Industria 4.0ren euskal ekosistema indartzea, bultzatzeko eta lankidetzan aritzeko gaitasuna duten 

eragile berriekin (fabrikazio aurreratuko zentro berriak, Basque Security Operation Center, Industria 

4.0ren esparruarekin lankidetzan landutako proiektu enpresarial berria, teknologia berrien inguruko 

jarduera berri finantza-zerbitzuei aplikatuak...) 

• Kanpoko inbertsioa erakarri eta bertan mantentzeko politika areagotzea, batik bat Industria 4.0ren 

esparruko teknologia giltzarrietan gaitasunak dituzten zentroak erakartzen saiatuz. 

3. 

ARDATZ

A 

• Basque Digital Innovation Hub, azpiegitura teknologikoen sarea martxan jartzea. 

• Euskadiko industriaren digitalizazioa sustatzea, teknologiei eta negozio-ereduei dagokienez: Basque 

Industry 4.0 programa (enpresak eta balio-kateak digitalizatzea), Industria 4.0rekin lotutako zerbitzu 

aurreratuekin lotutako profil profesionalak, Industrie 4.0 estrategiarekiko "bat-egitea", Hada eta Activa 

4.0 programetarako sarbidea, Industria Digitala programa, zibersegurtasun industrialeko jardun 

egokiak... 

• Klusterren arteko lankidetza sustatzea Industria 4.0ren inguruan. 

• Ekintzailetza aurreratuko Bind 4.0 programa. 

6. 

ARDATZ

A 

• Gazteen artean (neskak zein mutilak) bokazio industrialak sustatu dituen diskurtso bat sortzea, 

Industria 4.0ren ezaugarriak baliatuta. 

• Prestakuntza-eskaintza espezializatuago eta egokituago bat garatzea. 
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Ekimen nagusiak 

 Enpresen nazioartekotzeko salto kualitatiboa, plan honetan bere «ardatz» propioa izango duena. 

 Finantza-tresnak enpresen behar berriei eta lehentasun berriei doitzea, Euskadiko enpresen hazkundearen eta 

sustraitzearen sustapena barne (funts berria). 

 I+G-ko aurrekontua % 5 igotzea urtero. 

 Inbertsioak erakarri eta bertan mantentzeko estrategia indartzea (SPRIren Invest in the Basque Country). 

 Mugikortasun elektrikoari lotutako sustapen industrialeko plana. 

 Erreferentziazko beste proiektu industrial bat sustatzea gutxienez Industria 4.0ren esparruan. 

 Agente teknologikoen rola sendotzea Euskadiko industriaren garapenean. 

 Digitalizazioko balio-kateen proiektuak sustatzea (enpresa bultzatzailea + hornitzaileak) ETEen eten digitalaren 

aurka egiteko, printzipioz Basque Industry 4.0 programaren egokitzapen baten bidez. 

 Akordioak lortzea puntako eskualdeekin: Alemania (Industrie 4.0) eta Eskandinavia. 

 Enpresen eta sektoreen arteko lankidetza sustatzea. 

 Arazoak dituzten enpresentzako laguntza sendotzea. 

 Eskuragarri dagoen lurzoru industriala handitzea, inguruneko aldaketei egokitutako ikuspuntu berri baten bidez. 

 Sustapen energetiko eta industrialeko plan sektorialak energia eolikoan, biomasan, geotermian, 

autokontsumoan (eguzki-energia fotovoltaikoa barne) eta ozeanoko energietan. 

 Lan-eskaintzaren eta -eskariaren arteko oreka sustatzea, politika industrialaren, hezkuntza-politikaren eta 

enplegu-politikaren arteko jarduketa koordinatuaren bidez.  
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Sail arteko koordinazioa 

Eje transversal. INDUSTRIA 4.0 (una apuesta estratégica)

4 INTERNACIONALIZACIÓN

1. Servicios de valor 
añadido

2. Inteligencia competitiva

3. Red exterior

4. Capacitación personas

5. Financiación

6. Reorganización 
institucional

7. Coordinación sistema 
vasco

8. Imagen y comunicación

5 CONTEXTO

1. Política energética 
(3E2030)

2. Infraestructuras 
empresariales

3. Infraestructuras 
logísticas

4. Colaboración 
intersectorial

5. Administración industrial

6. Zonas desfavorecidas

7. Fiscalidad

6 PERSONAS FORMADAS Y 
EMPLEO DE CALIDAD

1. Contribución de la 
política industrial

2. Oferta especializada y 
adaptada

3. Formación dual

4. Internacionalización

5. Vocaciones

6. Coordinación 
interdepartamental

PYMES1

1. Apoyo a empresas en 
dificultades

2. Instrumentos de 
financiación

3. Formación directiva

4. Participación en 
propiedad

2 PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS

1. Apoyo financiero

2. Proyectos energéticos

3. Nuevos actores para la 
Industria 4.0

4. Proyectos de inversión

5. Atracción de inversiones

6. Concentraciones y 
alianzas

7. Intraemprendimiento

3 TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

1. I+D empresarial

2. Digitalización

3. Innovación no 
tecnológica

4. Cooperación

5. Emprendimiento 
(UpEuskadi)

6. Modelos participativos

Ogasunarekin koordinatzea 

finantzaketa-tresnei dagokienez 

Ogasunarekin koordinatzea 

finantzaketa-tresnei dagokienez 
Ogasunarekin 

koordinatzea 

finantzaketa-tresnei 

dagokienez 

Teknologia, Berrikuntza 

eta Lehiakortasun 

Sailburuordetzaren 

lidergoa gai hauetan: 

• Berrikuntza teknologikoa 

eta ez-teknologikoa 

• Ekintzailetza 

• Enpresen digitalizazioa 

Lanarekin 

koordinatzea bi gairi 

dagokienez: 

• Arazoak dituzten 

enpresentzako 

laguntza. 

• Partaidetutako 

enpresen 

sustapenaren eta 

ekonomia sozialaren 

promozioaren arteko 

koordinazioa (2017-

2020ko aldirako 

Enplegu Plan 

Estrategikoa) 2017-2020 Enpresak 

Nazioartekotzeko 

Planaren bidez 

martxan jartzea Garraio Sailburuordetzaren lidergoa garraio- 

eta logistika-azpiegituren garapenean 

Hainbat sailekin 

koordinatzea garapen 

industrialeko aukerak 

sortzeko 4i estrategian 

aurreikusitako 40 proiektu 

estrategikoetan. 

Hezkuntza Sailaren 

lidergoa eta, hein txikiago 

batean, Enplegu 

Sailarena 
Euskadiko 2030 Energia 

Estrategiaren bidez martxan 

jartzea 

Euskadiko 2030 

Energia 

Estrategiaren bidez 

martxan jartzea 
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Industriaren kontzepzio zabala 

Competitividad de la industria

Desarrollo de cadenas de 

valor relacionadas 

(diversificación bajo los 

principios de la 

clusterización y la 

especialización inteligente)

3ª revolución industrial

Alto impacto en competitividad, impacto medio en 

actividades conexas a la industria

4ª revolución industrial

Alto impacto en competitividad y en 

actividades conexas a la industria

Sector TIC 

“convencional”

Ingeniería de 

automatización

Sector TIC “avanzado” (analítica de 

datos, ciberseguridad, realidad virtual…)

Servicios de O&M

Diseño industrial, diseño de servicios

Servicios financieros

…
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    2017-2020 Industrializazio Planaren Aurrekontu ekonomikoa 

            ARDATZA                            2017ko Aurrekontua              Aurrekontu-zuzkiduraren partida nagusiak 

                                                              (milaka eurotan) 

1. ARDATZA. ETEei 

garapen eta 

lehiakortasunerako 

laguntza ematea. 

 

 

75.349 

Renove maquinaria, Gauzatu, Bideratu, 

enpresentzako kredituen programa, 

inbertsiorako finantza-laguntzak, Euskal 

Finantza Erakundeari ekarpenak 

ETEak finantzatzeko, etab. 

 

 

 

 
 

EGLS, SPRI 

Taldea eta 

EEE Taldeko 

langile eta 

funtzionamend

uaren gastuak 

2. ARDATZA. Industria-

proiektu estrategikoak 

3. ARDATZA. Teknologia, 

berrikuntza, industria 

aurreratua 

 

 

115.756 

Enpresen I+G babesteko programak, 

berrikuntza babesteko programak, 

ekintzailetza programak, arrisku-

kapitaleko fondoentzako ekarpenak 

proiektu estrategikoak finantzatzeko, 

etab. 

4. ARDATZA. Enpresen 

nazioartekotzea 

 

24.610 

Enpresak nazioartekotzeko laguntzak, 

beka programak, SPRIren kanpo-sarea, 

etab. 

5. ARDATZA. 

Lehiakortasunerako 

testuingurua 

 

80.235 

Politika energetikoa, teknologia 

parkeen eta industria-lurzoruaren 

sustapena, Industria Administrazioa, 

logistika-azpiegiturak, etab. 

INDUSTRIALIZAZIO PLANA 

GUZTIRA 
295.950 

2017-2020 1.225.000 



2017-2020 Industrializazio Plana  
“Basque Industry 4.0” 


