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01
DEFINIZIOA1.

Basque CyberSecurity Centre – Zibersegurtasun Euskal Zentroa (BCSC) Enpresa Garapenerako Euskal 
Agentziaren (SPRI). barruko atala balitz bezala sortutako Herri mailako proiektua da. Zentroa 2017ko urrian 
abiarazi zen euskal enpresei laguntzeko asmoz, Zibersegurtasuneko teknologia eta zerbitzuen horniketari zein 
kontsumoari lotutako diziplina guzti-guztien jarduera ekonomikoa dinamizatzeaz gain.

BCSC ez da zibersegurtasunaren sektorean diharduten enpresen lehiakidea, ezta beste erakunde batzuen 
barruko azpiegitura inbaditu nahi duen eragilea ere. Haren asmoa ez da funts publikoekin ordaindu eta abian 
dauden zerbitzuak bikoiztea.

ESPARRU ESTRATEGIKOA

Eusko Jaurlaritzak gobernu-jarduera arduratsuaren alde hartutako konpromisoari erantzuten dio, industriak 
lehiatu eta berritzeko dituen gaitasunak zein herritarren eskubideak desafiatu eta mehatxatzen dituen egun-
go testuinguru berriaren harira.
Honen bitartez, Euskal Administrazio publikoak euskal industriaren lehiakortasun eta berrikuntza ahalmenari 
eutsi eta zibersegurtasunaren kultura bultzatu nahi du eremu publikoan nahiz pribatuan, gizartean gaitasun 
digitalak zabaltzeaz gain.
Ildo bertsukoak dira euskal Administrazioaren beste ekimen hauek ere: 
Espezializazio Adimenduneko Estrategia (RIS3 Euskadi), Fabrikazio Aurreratuko Estrategia (Basque Industry 
4.0), Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana (PCTI Euskadi 2020) eta Agenda Digitala  (Euskadi AD@2020).

BASQUE CYBER 
SECURITY CENTRE

https://www.basquecybersecurity.eus/eu/
http://www.spri.eus/
http://www.spri.eus/es/ris3-euskadi/
http://www.spri.eus/es/basque-industry/
http://www.spri.eus/es/basque-industry/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/pcti-2020/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/plan_programa_proyecto/46-agenda-digital-de-euskadi-2020/
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BASQUE CYBER SECURITY CENTRE01
EGINKIZUNA, IKUSPEGIA, BALIOAK2.

EGINKIZUNA

Euskal gizartean zibersegurtasunaren kultura sustatu eta garatzea, horri lotutako jarduera ekonomikoa dina-
mizatzea eta sektore profesionala indartzea. Horren ondorioz, Zibersegurtasunari buruzko euskarazko mate-
rialen sorkuntza bultzatuko da, pixkanaka-pixkanaka.
Era berean, BCSCek zibersegurtasunaren arloko gorabeherei erantzuteko lantaldetzat jardungo du, Euskadi-
ko enpresak eta herritarrak arriskuan jar ditzaketen egoerei erantzun globala eman ahal izateko.

IKUSPEGIA

Euskadi nazioarteko erreferentetzat posizionatzea zibersegurtasuneko teknologiak industrian aplikatzeari da-
gokionez.
Zibersegurtasunaren arloko bertako eskaintzaile eta eskatzaileen arteko topagunea izatea eta lankidetza 
publiko-pribatuko ekimenak lideratzea.
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileekin eta Eusko Jaurlaritzaren giltzarrizko eragile 
publikoekin (Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea - EJIE, Ertzaintza, Hezkuntza Saila) lerrokatzea.
 

BALIOAK

• Objektibotasuna.
• Efikazia, efizientzia eta gizarte-errentagarritasuna.
• Bete-beteko ardura, fede ona eta eredugarritasuna.
• Zorroztasuna eta zintzotasuna.
• Gardentasuna, irisgarritasuna eta konfidentzialtasuna.
• Etika, erantzukizuna eta lankidetza.

http://www.ejie.eus/hasiera/
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BASQUE CYBER SECURITY CENTRE01
BCSCEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK3.

CSIRT (ZIBERSEGURTASUNEKO GORABEHEREI ERANTZUTEKO TALDEA) BATEN SEGURTASUN ZERBITZU 
OROKORRAK

SEGURTASUN OHARRAK 

Espainiako Zibersegurtasunaren Institutu Nazionala, S.A. (INCIBE) delakoak lankidetza-akordioaren bitartez 
emandako feed-etan oinarrituta, bi motatakoak izan daitezke:

•  Ohar teknikoak: Ezaguera tekniko aurreratuak dituzten erabiltzaileei zuzendutakoak. Horien artekoak ditugu, 
esaterako, sistemen administratzaileak, segurtasun arloko gorabeherak prebenitzeko, horien aurka babeste-
ko eta ahalik eta bizkorren erantzuteko garrantzizko informazio praktikoa eskuratu behar dutenak.

• Kontrol industrialeko sistemei zuzendutako oharrak: Kontrol industrialeko sistemetan erabilitako hardwarean 

eta softwarean egon daitezkeen kalte-arriskuei buruzko informazioa biltzen dute.

GORABEHEREI ERANTZUTEA

Gorabeherak kudeatzeko nazioarteko jarraibideen arabera, zibersegurtasunaren arloko gorabehera da zi-
bersegurtasunean, segurtasun-politiketan, erabilera-politiketan nahiz ohiko segurtasun-praktiketan (zerbit-
zua ukatzeko erasoak, emailez jaso eta ekipoa edo sarea kutsa dezakeen malwareaz hornitutako fitxategien 
irekiera, obtención de informazio sentibera jaso izanari lotutako xantaia-mehatxua, …) gerta daitekeen zeinahi 
hauste edo mehatxu. 

Honelako egoerei aurre egiteko, BCSC ek zerbitzu hauek eskaintzen ditu:

• Gorabeheren azterketa: jasotako informazioaren eta honi lotutako ebidentzien balorazioa egiten da gora-
behera kategorizatzeko eta dagokion lehentasun-maila emateko, gorabehera isolatua edo beste batzuekin 
lotutakoa ote den zehazteko eta erarik eraginkorrenean ekiteko.

https://incibe.es/
https://www.basquecybersecurity.eus/eu/ohartarazpenak/teknikoak/
https://www.basquecybersecurity.eus/eu/ohartarazpenak/kontrol-industrialeko-sistemak/
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BASQUE CYBER SECURITY CENTRE01
BCSCEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK3.

• Gorabeherei erantzuten laguntzea: zibersegurtasunaren arloko gorabeheraren batek kalteturiko erabiltzai-
leei laguntza eta aholkularitza ematea.

Era berean, gorabeherei eman beharreko erantzuna koordinatzeko zerbitzua abiarazi da, Estatuan zein na-
zioartean dauden maila bereko beste erakunde batzuekiko etengabeko harreman zuzenaren bitartez.

KALTE-ARRISKUEN KUDEAKETA

Kalte-arriskua da informazio-sistemetan, sistemaren segurtasun-prozeduretan, barruko kontroletan nahiz 
inplementazioan antzeman eta edozein mehatxu gauzatzeko erabil daitekeen ahultasuna.

BCSCek kalte-arriskuak kudeatzeko zerbitzua eskaintzen du, aurkitzaileen eta fabrikatzaileen arteko bitarte-
kari lana eginez, komunikazioa ahalik eta arinena eta zintzoena izan dadin, hutsegitea aztertu eta konpontzen 
lagunduko duten neurriak hartzeko denbora nahikoarekin.

ALERTAK

Alerta edo Iragarkien zerbitzuak zerogarren eguneko (0-day) kalte-arriskuak, kontuan hartzeko moduko inpak-
tua duen malware kanpainak, informazio sentiberaren ihes masiboak, zibererasoak eta bestelakoak barne 
hartzen ditu, horietara mugatu gabe. Horien argitalpenaz, garrantzi berezia duten mekatxu eta arriskuen 
informazioa eta prebentzioa sustatzen da, horiek arintzen lagun dezaketen neurri egokien inplementaziorako 
denbora hartu ahal izateko.
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BASQUE CYBER SECURITY CENTRE01
BCSCEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK3.

BALIO ERANTSIKO ZERBITZUAK

• Euskal sare publikoen monitorizazioa: Interneten Euskadiko esparru publikoa monitorizatzen da mehatxuak 
identifikatzeko.
• Ertzaintzarekiko lankidetza ziberdelituen aurka borrokatzeko eta instalazio sentiberen babesa hobetzeko.
• Industria inguruneetan zibersegurtasunaren aldeko neurriak ezartzeko prozesua erraz dezaketen laguntzak 
sustatzea.
• Euskal eragile osagarriak sustatzea lankidetza bidezko proiektuak garatzeko.
• I+G+b arloko ekimenen koordinazioa.
• SPRIren menpeko Basque Digital Innovation Hub  (BDIH) deritzon fabrikazio aurreratuko aktibo eta zer-
bitzuen sare konektatuarekiko lankidetza. Enpresen eskura dagoen prestakuntza, ikerketa, saiakuntza eta 
balioztapenerako azpiegitura honek fabrikazio aditiboa, robotika malgua eta zibersegurtasunaren inguruko 
ezagutza eta zerbitzuak ere eskaintzen ditu. Nodoak elkarri lotutako bost laborategi eragile ditu dagoeneko 
(bi Bizkaian, bi Gipuzkoan eta bat Araban). 2019an Europako beste eskualde bateko Hubarekin konektatuko 
dela aurreikusi da.
• Zibersegurtasunaren arloko ekintzailetzari laguntza ematea, euskal startupei laguntzeko BIND 4.0 ekimena-
ren barruan.
• Zibersegurtasun arloko mehatxuak partekatzea: Zibererasoek gero eta maiztasun handiagoa eta gero eta 
sofistikazio handiagoa dute. Horiei era bateratuan eta koordinatuan aurre egitea da jokabiderik onena, BCS-
Cen iritziz. Mehatxuei buruzko Inteligentzia Trukatzeko Zerbitzuaren (Threat Intelligence Sharing) bitartez, in-
formazioa partekatzen du beste erantzun-talde batzuekin segurtasun informatikoari dagozkion larrialdiak 
edo gorabeherak (CERT eta CSIRT, ingelesezko siglen arabera) gertatzen direnean, baita fabrikatzaileekin, 
erakunde laguntzaileekin, Interneteko zerbitzuen hornitzaileekin eta abarrekin ere.
• Herritarren eskubideen babesa: Delituak izan daitezkeen gertaerak daudenean, BCSCk horien berri eman 
eta lankidetza estuan lan egiten du Ertzaintzarekin.

http://www.spri.eus/basque-industry-komunikazioa/basque-industry-4-0-digital-innovation-hub/
https://bind40.com/
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BASQUE CYBER SECURITY CENTRE01
HARREMANA4.

EGOITZA:

Gorabeheren aholkularitza eta jakinarazpena
900 104 891
incidencias@bcsc.eus  ·   arazoak@bcsc.eus

Arabako Teknologia Parkea, E7 Eraikina  ·   Albert Einstein 46, 3. solairua  ·  01510 Gasteiz
945 01 00 59          info@bcsc.eus

https://www.basquecybersecurity.eus  
Thttps://twitter.com/basquecscentre @basquecscentre #BCSC
https://www.linkedin.com/company/basque-cybersecurity-centre/
https://www.youtube.com/channel/UC1wRcPhYtN_7R8Vw0KQc58w

http://incidencias@bcsc.eus
http://arazoak@bcsc.eus
http://info@bcsc.eus
https://www.basquecybersecurity.eus/
https://twitter.com/basquecscentre
https://www.linkedin.com/company/basque-cybersecurity-centre/
https://www.youtube.com/channel/UC1wRcPhYtN_7R8Vw0KQc58w
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Basque CyberSecurity Centre (BCSC) Eusko Jaurlaritzako lau sailek bultzatutako zeharkako ekimena da, Zi-
bersegurtasunarekin lotuta dauden Euskadiko jarduera guztiak lerrokatzea helburu duena.

EUSKO JAURLARITZA

• Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila.
• Segurtasun Saila.
• Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila.
•  Hezkuntza Saila.

ZENTRO TEKNOLOGIKOAK

• Tecnalia.
• Vicomtech.
• IK4-Ikerlan.
• BCAM (Basque Center for Applied Mathematics).

PARTNERS/OTROS COLABORADORES

• ECSO (European Cyber Security Organisation).
• INCIBE CERTSI (Espainiako Zibersegurtasun Institutu Nazionala, Segurtasun eta Industria Zentroa).
• Siemens-CERT
• Zibersegurtasunaren arloko euskal industria.
• Euskadin zibersegurtasuna babesten laguntzen duten Euskadiko, Estatuko eta nazioarteko irabazi-asmorik 
gabeko elkarteak.
 

BAZKIDEAK

http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/segurtasun-saila/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/herri-administrazio-justizia-saila/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/herri-administrazio-justizia-saila/
https://www.tecnalia.com/es/
http://www.vicomtech.org/
https://www.ikerlan.es/
http://www.bcamath.org/es/
https://www.ecs-org.eu
http://www.incibe.es/
https://www.certsi.es
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INSTALAZIOAK

Arabako Teknologia Parkeko E7 Eraikinean duen 400 metro koadroko egoitza honako ekipamendu hauez ho-
nituta dago, besteak beste:

ERAGIKETA GELA

Hemen, zentroaren ohiko jardunari dagozkion ekintza guztiak egiten dira, CSIRT (Computer Security In-
cident Response Team, Zibergorabeherei Erantzuteko Taldea) bezala lan eginez. Gelak zortzi bistarat-
ze-pantailaz osatutako videowalla du, eta hau neurri handiko bi monitoretan zatika daiteke, jakinarazitako 
segurtasun informatikoko edozein gorabeheraren jarraipena egiteko. Atean, argi-kode batez hornitutako 
sarbide mugatuko kontrola du, eta argi-kodearen hiru koloreak detektaturiko segurtasun-alertaren mai-
laren arabera aktibatzen dira. Bertan, Interneten sartzeko Euskadiko sare publiko guztiak ere monitoriza 
daitezke.

GELA TEKNIKOA

Hemen kokatuta daude BCSCeko zerbitzariak eta Euskal Administrazio publikoko beste erakunde batzueki-
ko nahiz Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko kideekiko konektibitate-sistemak, zentroaren 
barruko azpiegiturarekin eta konektibitate-sistemekin batera. Ertzaintzarekiko nahiz zibersegurtasunaren 
arloan diharduten estatuko eta nazioarteko beste eragile batzuekiko funtsezko konexio-gunea da.

LABORATEGIA

BCSC lankide dituen ikerketa-proiektuak bistaratzeko egokituta dagoen gela honetan, ingurune kontrolatuko 
saiakuntzak egiteko aukera dago. Proiektuen emaitzak erakutsi eta frogatzeko gelatzat ere erabiliko da.

AZPIEGITURA
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PANTAILADUN GELA (FARADAYREN KAIOLA)

Elektromagnetikoki zigilatuta dagoen instalazio hau prozedura polizial eta judizialetarako erabiliko da nagu-
siki; adibidez, gailu mugikorren auzi-azterketak egiteko. Hemen ez dago urrutiko ezabatzerik egiterik. Horrez 
gain, zenbait jarduera egiteko isolamendu elektromagnetikoa nahitaezkoa duten ikerketa-proiektuetarako 
ere erabiliko da.

ERTZAINTZAREN GELA ISOLATUA, DELITU INFORMATIKOAK IKERTZEKO.

WAR ROOM EDO ZIBERSEGURTASUNAREN KRISI GELA.

Ohiko jardunean, bertan egiten dira BCSCeko Batzorde Iraunkorraren saioak eta zortzi kide edo gehiago-
rentzako lekua edo Bideokonferentzia behar duten bilerak.
Ezohiko egoeretan, bertan aztertuko da balizko zibererasoren batek eragindako krisiari buruzko informazio 
guztia, eta bertatik abiatuko da dagokion komunikazio-estrategia egokia.

AZPIEGITURA03
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PERTSONALA

• Zuzendari 1
• Zibersegurtasunean espezializatutako 3 ingeniari
• 8 ikertzaile (Vicomtech, Tecnalia, Ikerlan, BCAM)
• 2 ertzain
• EJIErekiko bitarteko 1
• Idazkaritza juridikoa (SPRI Taldea)
• Komunikazio Kabinetea (SPRI Taldea)
• Kontzientziazio Ekintzen Koordinazioa (SPRI Taldea)

AURREKONTUA: 

• 1,5 milioi euro urtean Zentroaren jarduerarako
• 0,6 milioi euro Zibersegurtasun Industrialeko Laguntza programarako.
• 1,5 milioiko aurrekontu gehigarria (estimazioa) Basque Digital Innovation Hub-eko Zibersegurtasun Nodorako.

AZPIEGITURA03
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NEGOZIO-AUKERAK ETA EKINTZAILETZA

Etengabeko bilakaeran dagoen merkatua izanik, Zibersegurtasunak askotariko aukerak eskaintzen ditu, enpre-
sa berrien sorkuntza sustatzen du eta egundoko aukera dakarkie ekintzaileei. BCSCek zibersegurtasunaren 
arloan ideia edo proiektu propioa garatu eta sustatzea xede duten ekimenak gauzatzen eta abian jartzen 
laguntzen du, errentagarritasuna lortu eta etorkizuneko proiekzioa izan dezaten. Orain arte bildu duen espe-
rientzia eta ezagutzaren araberako aholkularitza eskaintzen du, eta sinergiak bilatzen ditu Eusko Jaurlaritzako 
egungo zerbitzuen eta luze gabe abiaraziko diren beste zerbitzu batzuen artean, balizko lankidetza-esparruak 
identifikatu ahal izateko. Era berean, ekimen horien berri ematen die interesatuta egon daitezkeen eragileei. 
Lankidetzan dihardu zibersegurtasunaren arloko euskal industriarekin, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren 
Euskal Sareko eragileekina, Euskadin finkatuta dauden enpresa trakziogileekin eta giltzarrizko eragile publi-
koekin. Honela, BCSCk, zibersegurtasunaren arloko bertako eskaintzaile eta eskatzaileen arteko topagunea 
izateaz gain, lankidetza publiko-pribatuko maila desberdinetako ekimenak lideratzen ditu.
Era berean, BCSCek euskal enpresentzako bazkideen bilaketa aktiboan lan egiten du. Bilaketa honetan, te-
knologia edo zerbitzuak merkatu globaletara helarazteko sustapen-foroak, balizko inbertsiogileak, lankidet-
za-proiektuak eta kanalak identifikatzen ditu.
BCSCek lankidetzan dihardu hiru lurralde historikoetako enpresa-elkarteekin eta Kluster sektorialekin, baita 
ADEGI, SEA, CEBEK eta Merkataritza Ganberekin ere.

IKERKETA, GARAPENA ETA BERRIKUNTZA

BCSCek lurralde estrategia zehatz eta espezializatua eraikitzearen aldeko apustuari eusten dio, baina ez soilik 
ezaguera zientifiko eta teknologikoak bilduz, baita merkatuei buruzko eta ekintzailetza-gaitasunei buruzko eza-
guerak barne hartuz ere. Hauxe da estrategia honen lehentasuna: produktu berriak sortzen, material berriak 
txertatzen eta espezializazio-sektoreetako prozesuak zibersegurtasunaren ikuspegitik hobetzen laguntzea.

JARDUERAK 
ETA EKIMENAK4
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Estrategia honen barruan, Basque Cyber Security Testbed for Public Private Partnenrship (BCST-4P3) cde-
lakoa sortzen eta abian jartzen laguntzen ari da, era aktiboan lagundu ere, Euskadik Zientzia eta Teknolo-
giaren Euskal Sareko  (RVCTI) eragileak nahiz Zibersegurtasunean espezializatuta garatzen ari den euskal 
enpresen sektorea eta euskal industriaren zibersegurtasunaren arloko gaitasunak indartzen lagunduko dion 
azpiegitura egokia izan dezan. Interesatuta egon daitezkeen bertako eragile guztien partaidetza sustatu nahi 
duen ekimen hau Eusko Jaurlaritzaren eta Tecnalia, Vicomtech, IK4-Ikerlan eta BCAM zentro teknologikoen 
arteko lankidetzaren emaitza izan da.

HEZKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA

BCSCek, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekiko lankidetza estuan, gazteen karrera profesionala sektore 
teknologikora bideratzeko prestakuntza-ekintzak sortu eta sustatzeko lan egiten du, espezialisten egungo eta 
etorkizuneko eskariari erantzuteko asmoz. Erronka honi aurre egiteko, zibersegurtasunari buruzko ezaguera 
teknologikoak eta espezifikoak dituzten hezitzaileen sarea sortzen laguntzen ari da, horrelako gaiak egungo 
irakaskuntza arautuko zenbait modalitatetara hurbiltzen hasteko.
Era berean, pertsonen aro profesionaleko prestakuntza bultzatzen du, SPRIren Enpresa Digitala ekimenari 
atxikitako edukiak diseinatuz eta zabalduz.
2019. urtean aurreikusita dago simulazio-teknologien (Cyber Ranges) berrikuntza sustatzea, baita hainbat 
arlotan horien erabilera bultzatzea ere; besteak beste, hezkuntzan, zibersegurtasuneko profesionalak pres-
tatzeko lanean eta euskal erakunde publikoetako erantzun-lantaldeak entrenatzeko eginkizunean. Hori guztia 
lankidetza-proiektuen garapenaren bidez, egitasmo horietan enpresak, erakunde publikoak, hezkuntza arloko 
erakundeak eta ikerketa-zentroak partaide direla.

JARDUERAK ETA EKIMENAK04

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42342-gobierno-apoya-trabajo-conjunto-tecnalia-vicomtech-ik4-ikerlan-bcam-para-crear-activar-bcst-4p3-fortalecer-ciberseguridad-euskadi-consejo-gobierno-2017
http://www.spri.eus/euskadinnova/es/innovacion-tecnologica/vasca-ciencia-tecnologia-innovacion/168.aspx
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DOMEINUEN EUSKAL ESPARRUA ETA EGOVERNMENT

BCSCek lankidetza-hitzarmena sinatu du PuntuEus Fundazioarekn, erakunde publiko eta pribatuetan era-
biltzen diren “.eus” domeinuen babesaren hobekuntza bultzatzeko. Horrez gain, erreferentziazko Gobernu 
Elektronikorantz aurrera egiteko helburuarekin lerrokatu da beste euskal erakunde publiko batzuekin batera: 
CCASA, CIMUBISA, Datuak Babesteko Euskal Agentzia, EJIE, Lantik, Izenpe eta IZFE.

EKITALDIETAN PARTE HARTZEA

BCSCek sustatu eta babestutako ekintzen artean, honako hauek nabarmen daitezke:
• “Adingabeen aurkako Indarkeria Digitalari buruzko I. Biltzarra” Deustuko Unibertsitatean, STOP Violencia de 
Género Digital Elkartearen lankidetzaz.
• Zibersegurtasunaren arloko Estatuko Ikerketa Jardunaldiak, Donostian.
• Basque Cybersecurity Day deritzon nazioarteko topaketa azaroaren 5ean, Bilbon.

Epe laburreko aurreikuspenen arabera, Zentroak foro hauetan parte hartuko du:

• Euskal Encounterren, uztailaren amaieran, IT eta OTen artean dauden zibersegurtasunaren arloko des-
berdintasunei buruzko hitzaldi batez, kode seguruaren garapenean trebatutako adituen arteko panel bat 
moderatuz eta bulego barruko zibersegurtasunari buruzko tailer batean parte hartuz.
• Milanen irailean antolatuko den sustapen-ekitaldian, zibersegurtasunaren arloko zenbait euskal startupe-
kin batera.

JARDUERAK ETA EKIMENAK04
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EGINDAKO BESTE EKINTZA BATZUKO

• Zibersegurtasunari buruzko ikerketa egiten duten eragileen arteko koordinazio foroa sortu da BCSCren, lau 
unibertsitateen, bost zentro teknologikoren eta Unibertsitate eta Ikerketa Saliburuordetzaren parte-hartzeaz. 
• Zentroak lankidetzan dihardu 11 klusterrekin zibersegurtasunaren arloko lehiakortasun-inteligentziari buruzko 
mahaian.
• Zentroak zibersegurtasunari buruzko lankidetza bidezko proiektu batean parte hartu du Bretainia eskualde 
europarrarekin batera.

HURRENGO PAUSOAK

• Abuztuan, BCSC zibersegurtasuneko gorabeherei erantzuteko taldeak biltzen dituen FIRST nazioarteko 
erakundeko kide bihurtzeko ebaluazio-bisita egingo da, eta horrek, gorabeherei erantzun bateratua eta koor-
dinatua emateko aukera errazteaz gain, ikusgaitasun globala emango dio BCSCri eta, ondorioz, Euskadiri.

• Irailean, Lan Taldea abiaraziko da COTEC Berrikuntzaren aldeko Fundazioan, datu irekien segurtasunari 
buruzko ikerketa-proiektua gauzatzeko.

• Irailean, Zentroak ezagutzera emango du, 90 enpresa baino gehiagoren datuak biltzen dituen “Euskal In-
dustriaren Zibersegurtasunaren Egoera” izenburuko ikerlana, Industriako Zibersegurtasun Zentroaren (CCI), 
klusterren eta Euskadiko Segurtasun Pribatuko Profesionalen Elkartearen lankidetzaz landutakoa. Eta urrian, 
Zibersegurtasunaren arloko soluzio eta zerbitzuen Euskadiko eskaintzaileen katalogoa.

• 2019an, euskal enpresen artean zibersegurtasunari buruzko inkesta egitea aurreikusi da Eustaten lankidetzaz.

JARDUERAK ETA EKIMENAK04
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Euskal Autonomia Erkidegoan, 2017ko ekitaldian, enpresei egindako zibererasoek 840 milioi inguruko kalte 
ekonomikoa eragin dutela kalkulatu da.

120 konpainia inguruk osatzen dute zibersegurtasunaren sektorea Euskadin.

McAfee konpainiak egindako  “The Economic Impact of Cybercrime” azterlanaren arabera, ziberkrimenak 
munduko ekonomian duen inpaktua 600 bilioi dolarrekoa dela kalkulatu da, munduko BPGdaren % 0,8.

Symantec-en “Norton Cyber Security Insights Report” txostenaren arabera, ziberkrimenak 978 milioi pertso-
na baino gehiago kaltetu zituen 2017an.

PwC multinazionalak landutako Informazioaren Segurtasunaren Egoerari buruzko Munduko Inkestaren, ara-
bera, munduan enpresek zibersegurtasunari zuzentzen dioten batez besteko aurrekontua ia-ia bikoiztu da 
2012az geroztik, 2,8 milioitik 5,1 milioi dolarrera igo delarik. 

ENegozioetan oro har eta bereziki enpresetan zabaltzen ari den azken urteotako digitalizazio prozesu sakona 
da mundu osoan zibersegurtasunaren arloko inbertsioa bultzatu duen faktorea. Halaxe adierazi dute txos-
tenean elkarrizketatutako IT arloko arduradun eta kargudunen % 59k eta konpainia espainiarretako esparru 
horretako arduradun eta kargudunen % 62,9k.

Bestalde, Zibersegurtasuneko Institutu Nazionalak (INCIBE) zibersegurtasuneko 123.064 gorabehera kudea-
tu zituen joan den urtean. Ekonomia eta Enpresa Ministerioaren mende dago Institutu hori, Informazioaren 
Gizarterako eta Agenda Digitalerako Estatuko Idazkaritzaren (SESIAD) bidez. Guztizko kopuru horretatik, 
116.642 gorabehera enpresen eta herritarren aurkakoak izan ziren, 885 operadore estrategikoen kontrakoak 
eta 5.537 RedIRIS sareari eragindakoak. El Institutuak ransomware arloko 2.425 gorabehera konpondu, 18.111 
kalte-arrisku berri ezagutzera eman eta 491 segurtasun-ohar zabaldu zituen, hirugarrenei gorabeheren iker-
ketan eta konponketan parte hartzeko igorri zizkien 49.924 jakinarazpenez gain.

(Iturriak: PwC, “Encuesta Mundial sobre el Estado de la Seguridad de la Información 2017” / INCIBE, “Balance de Seguridad 
2017”/ BCSC)

ERANSKINA 
ZIBERSEGURTASUNA / 
DATZU BATZUK 

https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/reports/restricted/economic-impact-cybercrime.pdf
https://www.pwc.es/es/digital/encuesta-mundial-estado-seguridad-informacion-2017.html

