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INDUSTRIA 4.0 TRANTSIZIORAKO EKINTZA PLANAK GIPUZKOAKO ENPRESA TXIKI ETA ERTAINETAN 

LABURPENA 

Txosten honek, Etorkizuna Eraikizeko Lurralde Garapenerako Laborategiaren baitan, 2019 eta 2020 urteetan 
Gipuzkoako 85 enpresa txiki eta ertainetan Industria 4.0 trantsizioa bultzatzeko definitu diren 
ekintza planen analisia jasotzen du.   

Ekintza planen definizioa, enpresa eta eskualdeko garapen agentzien arteko elkarlanaren bitartez egiten ari 
da.  Hori lortzeko oinarria, Lurralde Garapenerako Laborategiaren baitan ko-sorturiko metodologia 
izan da. Gipuzkoako Foru Aldundiak, eskualdeetako garapen agentziek eta Orkestrak parte hartu dute 
espazio horretan. Orkestra, ko-sortze prozesu hori fazilitatzeaz gain, txosten honetan jasotzen den analisian 
aritu da.  

 

RESUMEN 

Este informe recoge el análisis de los planes de acción para la transición 4.0 definidos en 85 pymes 
industriales de Gipuzkoa. Dichos planes se han definido en el marco del Laboratorio para el Desarrollo 
Territorial de Etorkizuna Eraikiz, durante el 2019 y 2020.  

Los planes han sido definidos por las propias empresas y mediante la facilitación de las agencias de desarrollo 
comarcal. La metodología para ello ha sido cogenerada en el espacio de facilitadores del 
Laboratorio de Desarrollo Territorial. Representantes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, agencias de 
desarrollo comarcal y Orkestra participan en dicho espacio. Orkestra, además de facilitar la cogeneración en 
el mismo, ha trabajado en la elaboración del análisis recogido en este informe. 

ABSTRACT 

This report contains the analysis of the action plans for the 4.0 transition defined in 85 industrial 
SMEs in Gipuzkoa. These plans have been defined within the framework of the Etorkizuna Eraikiz 
Territorial Development Laboratory during 2019 and 2020.  

The plans have been defined by the companies themselves and through the facilitation of the regional 
development agencies. The methodology for this has been co-generated in the facilitators' space 
of the Territorial Development Laboratory. Representatives of the Provincial Council of Gipuzkoa, 
regional development agencies and Orkestra participate in this space. Orkestra, in addition to facilitating 
cogeneration in the same, has worked on the elaboration of the analysis contained in this report.  
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LH  zentroa: Lanbide Heziketa zentroa 

ETE :Enpresa txiki eta ertain 

  



 INDUSTRIA 4.0 TRANTSIZIORAKO EKINTZA PLANAK GIPUZKOAKO ENPRESA TXIKI ETA ERTAINETAN 

5 
 

PROLOGOA 

Normalean, irakurtzen ditugun txosten ekonomiko gehienek makrojoera, enpresa-proiektu handi edo 
teknologia disruptiboak ezagutzen dugun errealitatea nola aldatzen ari diren  aipatzen digute. Hala ere, gure 
errealitate hurbilena enpresa txikiena da; horregatik, oraingo hau bezalako  txostenak garrantzitsuak dira, 
izan ere, enpresa horien benetako egoera ezagutarazten dute 

Datu estatistikoen azalpen zabalarekin batera, zenbait iruzkin eta azalpen gehitu dira, gure ETEen egoerari 
buruzko argazki errealista bat izateko aukera ematen digutenak, 2019ko emaitza onetatik COVID-19aren 
pandemiak markatutako 2020ra igarotzea bezalako garai zail batean. 

Aztertutako enpresen batez besteko tamaina 20 eta 49 langile artekoa da, eta metalen eraldaketan aritzen 
dira batez ere. Enpresa gehienek ez dute produktu propiorik, eta berrikuntza-proiektuak prozesua 
automatizatzera bideratuta daude; hala ere, gero eta gehiago erabiltzen dira datuak eta enpresako 
prozesuetan integratzen dira. Hau da, Industria 3.0 mailan dauden enpresak dira, baina, arrazoiaren berri 
izanda, datuen erabilera aurreratutik eta bezeroarekiko konexioaren hobekuntzatik abiatuta lehia-
eraldaketari aurre egiten diotenak. 

Txostena bereziki interesgarria da; izan ere, gure enpresek beren lehiakortasun-egokitzapenari nola heltzen 
dioten aztertzen du, bai teknologiaren aldetik, bai antolamenduaren aldetik; izan ere, lanak agerian uzten 
duenez, teknologia-arloko edozein eraldaketak antolaketa-ereduan aldaketak egin behar ditu, guztiz 
eraginkorra izan dadin. Merkatuak hobeto ezagutzeaz gain, trantsizio teknologikoko planei ekiteko beharra, 
antolaketa-ereduan aldaketak egitea eta, batez ere, erakundeko pertsonei arreta ematea dira landu dituzten 
lan-arlo nagusiak, eta beren hobekuntza-arlo nagusiak eta lehentasunak adierazten dizkigute. 

 Ikerketak, halaber, zenbait argibide ematen dizkigu gure berrikuntza ekosistemak duen aberastasunari 
buruz, bai eta garapen-agentziek enpresa txiki eta ertainekin duten harremanaren eraikuntzan duten rolari 
buruz ere. Eginkizun hori indartu egin behar da enpresa-berrikuntza bizkortzeko eta dagoen ezagutzari 
probetxua ateratzeko. Izan ere, ezagutza hori ez da beti enpresa txikietara iristen eta, hein batean, enpresa 
handienekin duten aldea, batez ere eremu digitalean, txikitzea beharrezkoa baita. Horri dagokionez, oso 
interesgarria da enpresen % 55ak baino gehiagok berrikuntzaren aldeko jarrera aktiboa edo oso aktiboa 
duela ikustea. Era berean, egindako azterketatik korrelazio positiboa antzeman da berrikuntzarako jarrera 
aktiboaren eta produktu propioa izateko edo enpresa traktoreengandik hurbilago egoteko aukeraren artean. 

Mirenek, Juan Pablok eta Amaiak lan bikaina egin dute, gure ETEak nolakoak diren eta haien etorkizuna nola 
jorratzen duten azalduz; ikerketak, gure enpresek, gaur egungoa bezalako garai zailetan ere, beren 
lehiakortasun-egoera hobetzeko lanean jarraitzen dutela frogatzen du.  

 

Jon Gurrutxaga Mongelos 

Berrikuntza eta Nazioartekotze zuzendaria, Gipuzkoako Forua Aldundia 
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LABURPEN EXEKUTIBOA 
Txosten honek, Etorkizuna Eraikizeko Lurralde Garapenerako Laborategiaren baitan, 2019 eta 2020 urteetan 
Gipuzkoako 85 enpresa txiki eta ertainetan Industria 4.0 trantsizioa bultzatzeko definitu diren 
ekintza planen analisia jasotzen du.   

Ekintza planen definizioa, enpresa eta eskualdeko garapen agentzien arteko elkarlanaren bitartez egiten ari 
da.  Hori lortzeko oinarria, Lurralde Garapenerako Laborategiaren baitan ko-sorturiko metodologia 
izan da. Gipuzkoako Foru Aldundiak, eskualdeetako garapen agentziek eta Orkestrak parte hartu dute 
espazio horretan. Orkestra, ko-sortze prozesu hori fazilitatzeaz gain, txosten honetan jasotzen den analisian 
aritu da.  

Jarraian azaltzen dira analisitik eratorritako ondorio nagusiak: 

• 85 enpresetan landu dira ekintza planak, guztiek 4.0 teknologien txertatzea bultzatu nahi 
dute eta horietatik 73k, 4.0 teknologien txertaketa ahalbidetzeko baldintza ez teknologikoak 
lantzea aurreikusten dute 

• Teknologia aukeratuena automotizazioa izan da, gertutik jarraitzen diote integrazio 
sistemak eta big data eta datuen analisirako teknologiek.  

• Teknologia txertatzearen helburu nagusienak fabrikazio-operazioen datu analisia edo 
datuen babesa hobetzea eta fabrikazio prozesuen kostu-egitura hobetzea dira. 
Teknologia hauen txertaketarako arlo nagusia produkzio prozesua bera da. 

• Garapen agentzien familia mediku rolaz gain, bidelagunak ezinbesteko dira. Nagusienak 
lanbide heziketa zentroak, zentro teknologikoak eta zerbitzu aurreratuetako enpresak (ingenieritzak 
eta aholkulariak) izan dira.  

• Ekintza plana martxan jartzeko ekintza nagusiena programa publiko eta diru laguntzak 
aurkitzea izan da.  

• Baldintza ez teknologikoek, normalean, Industria 4.0 trantsizioa erraztuko duen plana 
definitzea edota trantsizioa martxan jartzeko barne gaitasunak handitzearekin dute 
zerikusia (formazioa edota antolaketa ereduen moldaketa, kasu). 

• Zailtasunen artean, azpimarragarri dira, batez ere: baliabide ekonomiko falta, dirulaguntza 
programen konplexutasuna kudeatzeko gaitasun eza, enpresak denbora falta izatea edota 
lehentasunak aldatzea, bidelagunen bilaketa luzatu edota COVID-19aren krisiaren ondorioak. 

Nahiz eta oraindik definizio prozesuan egon asko, 2020an zehar definituriko ekintza planek eta dagozkion 
enpresek badituzte, 2019ko enpresa eta planekin alderatuta, zenbait ezaugarri azpimarragarri: (i) Enpresa 
txikiagoak eta gazteagoak dira (ii) Industria 4.0 trantsizioan balio kateko harremanen eraldaketan 
aurreratuago daude (iii) Zerbitzu aurreratuetako enpresekin (ingenieritza eta aholkulariekin) 
harremana ohikoagoa da, eta (iv) Enpresaren barne gaitasunetan foko handiagoa jartzen da ekintza 
planetan. 

Txosten honetan jasotzen den analisiak, ekintza planen analisi agregatuaz gain, Gipuzkoako ETEn 
lehiakortasuna sustatzen jarraitzeko ikasitakoaren sistematizazioa ahalbidetzen du. Ekintza planen 
definiziorako ikerketa ekintzako prozesu honek, ETEn eraldaketa bultzatzen jarraitzeko epe 
luzeko baldintzak sortzea ahalbidetu du: Industria 4.0ko trantsizioa bultzatzeko metodologia 
partekatua; garapen agentzien familia mediku rola indartu izana eta hauek berrikuntza sistemako 
eragileen arteko lankidetza bultzatzeko zubi izatea; ETEn lehiakortasuna sustatzeko politikak 
definitzeko prozesu hierarkikoak lidergo partekatuan oinarritzea; edota ikertzaileak ETEn 
lehiakortasuna xede duten lurralde garapeneko prozesuetan fazilitadore izatea, adibidez. 
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1. SARRERA 
Txosten honek Etorkizuna Eraikizeko Lurralde Garapeneko Laborategiaren (LG Laborategia) baitan 
Gipuzkoako 85 enpresa txiki eta ertainetan Industria 4.0 trantsiziorako definitu diren ekintza planen analisia 
jasotzen du.  

Dagoeneko definitu da zein teknologia eta enpresako zein prozesutan txertatuko den, baita teknologiaren 
txertaketa ahalbidetuko duen baldintza ez-teknologikoen beharrak (pertsonen gaitasunak, antolaketa, etab.) 
baina burutu beharreko ekintza zehatzak ez dira kasu guztietan zehaztu edota exekutatu, beraz, oraindik 
definizio fasea amaitu gabe dago kasu batzuetan. Gainera, COVID-19aren krisia edota beste arrazoi batzuk 
medio, badira ekintza planaren exekuzioa gelditu behar izan duten enpresak. Dena den, hauen jarraipena 
egiteko baldintzak ezarri dira garapen agentzien eskutik. 

Ekintza planen definizioa enpresa eta eskualdeko garapen agentzien arteko elkarlanaren bitartez egin da. 
Horretan, berrikuntza sistemako eragile ezberdinak ere (aholkulariak, LH zentroak, kasu) parte hartu dute 
maila batean edo bestean. Hala nola, LG Laborategiaren baitan, agentzietako fazilitadoreen espazioan ko-
sorturiko metodologia izan da definizio horretarako oinarri. Orkestrak fazilitatu eta 2018an ospaturiko ekintza 
ikerketako tailerretan ko-sortu zen aipaturiko metodologia. 

Txostenak ondorengo edukiak jasotzen ditu: ekintza planen definiziorako metodologia azaldu ostean, 
hirugarren atalak enpresen laginaren deskribapena jasotzen du. Ondoren, laugarren atalean, ekintza planen 
analisia aurkitzen da. Jarraian, ekintza plan hauen definizio eta exekuziorako zailtasunak zein diren azaltzen 
da. Amaierako hausnarketak jasotzen dira ondorioen atalean.  

  



 INDUSTRIA 4.0 TRANTSIZIORAKO EKINTZA PLANAK GIPUZKOAKO ENPRESA TXIKI ETA ERTAINETAN 

8 
 

2. EKINTZA PLANEN DEFINIZIORAKO METODOLOGIA 
Ekintza plana definitzeko metodologia, Industria 4.0ko fazilitadoreen ekintza ikerketa prozesuko 2017-2018 
epealdian definitu zen markoan oinarritzen da. Alde batetik, ekintza plan hauek, enpresa bakoitzean 
baldintza teknologiko bat garatzea bilatzen dute. Bestetik, baldintza teknologiko hori txertatzea erraztuko 
duten baldintza ez-teknologikoen garapena ahalbidetzen da. Hori horrela izanik, baldintza teknologiko nahiz 
ez-teknologiko bakoitzerako ekintza planerako antzeko egitura definitu zen baina atal bakoitzerako aukera 
ezberdinak ahalbidetuta (Ikus Eranskina). Aukera hauek definitzeak, ondoren, edukiak sistematizatu eta 
modu agregatuan aztertzea ahalbidetzen du. Ekintza planen egitura honakoa da: 

1. Informazio orokorra (enpresak balio katean duen posizionamendua txertatuta)  
2. Aukeraturiko 4.0 teknologia edo baldintza ez-teknologikoa 
3. Teknologia edo baldintza ez-teknologikoaren helburua eta helburuen adierazleak 
4. Bidelagunak 
5. Baldintzaren garapen maila eta aurrekontua 
6. Ekintzak 
7. Zailtasunak  

2019 eta 2020ko ekintza planak bi enpresa talde ezberdinekin landu dira. Txosten honetan jasotzen den 
planen analisia lagin osoarekin egiten da lehenik eta ondoren, bi urteetako planak alderatzen dira. Bi 
urteen arteko alderaketa ez da tendentzia edo eboluzio bat azaltzeko helburuaz egiten. Besterik gabe, bi 
urteetako enpresa taldeen arteko ezberdintasunak azalerazteko egin da. Gainera, azterturiko dimentsio 
batzuk (batez ere informazio orokorrean) 2020an batu ziren eta hori dela eta 2019ko enpresen kasuan, 
batzuetan, ez dago informazioa erabat osatuta. 

Orkestrak, agentziek ekintza planen edukiak jasotzeko aplikatiboa sortu zuen. 1. Irudian agertzen den 
irudian aplikatiboaren diseinua agertzen da. Metodologia testatu eta garatzen joan den heinean, 
aplikatiboan ere aldaketak txertatu dira. 

 

Iturria: elaborazio propioa 

  

1. Irudia: Planen edukiak jasotzeko aplikatiboa 
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3. LAGINAREN DESKRIBAPENA 
85 enpresek osatzen dute ekintza planen analisiko lagina. Gipuzkoakoak dira eta garapen agentzia bakoitzak, 
gutxienez, 8 enpresekin egin du lan. 2019an 43 enpresa baziren, 2020an 42 enpresekin aritu dira agentziak 
ekintza planen definizioan lanean. 

85 enpresetako ekintza planek Industria 4.0ko teknologia bat txertatzea jasotzen dute. Aldiz, 73 enpresa 
dira, teknologiaren txertaketaz gain, gutxienez baldintza ez-teknologiko baten garapenean lan egin nahi 
dutenak. 

Jarraian, 85 enpresen ezaugarriak deskribatzen dira: 

Tamaina: ETE ertainak. Enpresen %60a inguru 2-10M€ko fakturazioa eta 20-49 langile artean dituzten 
enpresak dira. Honek, enpresen gehiengoa eta Gipuzkoako bataz bestekoak kontuan izanda, erdibideko 
tamainako enpresak direla erakusten du. 

Adina: heltze bidean. Enpresen ia erdiak 20-39 urteko adina dauka nahiz eta ia %30a diren 20 urtetik behera 
dutenak eta %20 inguru 40 eta 59 urte bitartekoak.  

2. Irudia: Enpresa laginaren deskribapena (2019-2020) 

 
Iturria: elaborazio propioa 

3. Irudia : Langile kopurua-salmentak- (2019-2020) 

 
Iturria: elaborazio propioa 

Jarduera/sektorea: oinarrizko metal eta produktu metalikoen ekoizpena nagusi. Gehiengo handi bat 
oinarrizko metal eta produktu metalikoen ekoizpenean aritzen dela ikus liteke (86 enpresatik 36). Hurrengo 
jarduera ohikoena makineria eta ekipoen ekoizpena da. 
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4. Irudia: Enpresa laginaren deskribapena (2019-2020) (ii) 

 
Iturria: elaborazio propioa 

Berrikuntzarekiko jarrera: gogotsu. Enpresen %55ak baina gehiagok berrikuntzarekiko jarrera gogotsua edo 
oso gogotsua dute. Honek ekintza plan hauetan parte hartzeko motibazioa isla dezake. 

5. Irudia: Berrikuntzarako jarrera (2019-2020) 

 
Iturria: elaborazio propioa 

Eskaintzen duten zerbitzua: gehiengoa prozesuen manufakturan aritzen da baina produktu propioa dutenak 
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aritzen da set txikietan. Jarraian, %22ko portzentaiean, set txikien osagarrien ekoizleak daude eta %8 dira, 
set txikietan baita ere, osagarriz osaturiko sistema konplexuen ekoizpenean aritzen direnak.  
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6. Irudia: Enpresak eskainitako zerbitzuak (2019-2020) 

Iturria: elaborazio propioa 

Balio kateko posizionamendua: lagin sakabanatua. Enpresen gehiengoa (%37) TIER21 enpresak dira baina 
%31 dira TIER12 enpresak eta %22 TIER33ak.  

7. Irudia: Balio kateko posizionamendua (2019-2020) 

  

Iturria: elaborazio propioa 
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8. Irudia: Bezeroarekiko dibertsifikazio maila (2019-2020) 

 
Iturria: elaborazio propioa 

Enpresaren lagina deskribatzen duten adierazle hauen artean korrelazio positiboko harremanak identifikatu 
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9. Irudia: 4.0 teknologiak (2019-2020) 

 
Iturria: elaborazio propioa 
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2020ko urteko ekintza planak 2019koekin alderatuz gero, sentsorika eta sistema enbebidoak lantzen ari 
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eta integrazio sistema horizontal eta bertikalen nagusitasuna eta eskualde bakoitzean aukeratu diren 
teknologien aniztasun maila mantentzen dela ikus liteke. 
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10. Irudia: 4.0 Teknologiak urteka 

 
Iturria: elaborazio propioa 
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11. Irudia: 4.0 teknologia txertatzearen helburuak (2019-2020) 

 
Iturria: elaborazio propioa 
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Lehen bi helburuak gailentzea 2019 eta 2020 urteetan gertatu da eta enpresa hauen ezaugarriekin bat dator. 
Gehienak prozesuen manufakturan ibiltzen dira eta ez dute produktu propiorik, beraz teknologiaren 
txertaketak ekoizpen prozesuak hobetzea edota ekoizpen prozesuen efizientzia hobetu edo handitzea 
bilatzen dute.  

2020an, 2019arekiko alderatuta, bezeroen portaera ezagutu eta bezeroarekin harremana hobetzeko 
helburuak ohikoagoak bilakatu dira eta aldiz, kalitateari buruzko datu analisiak egitearen xedeak behera egin 
du. 

12. Irudia: 4.0 teknologia txertatzearen helburuak urteka 

 
Iturria: elaborazio propioa 

4.1.3. 4.0 teknologien txertaketaren enpresako arloetan 
Teknologiaren txertaketa aurreikusten den arloari buruz, helburu nagusia (alde handiarekin) enpresen 
ekoizpen prozesuetan eragitea edo hobetzea bilatzen dela agerikoa da. Horrez gain, dagoeneko 
ezberdintasunarekin, produktuan txertatzea edota bezeroekiko duten harremana hobetzea eta hauek 
enpresako prozesuetan integratzea bilatzen da ere.  
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13. Irudia: 4.0 teknologien txertaketa enpresako arloetan (2019-2020) 

 
Iturria: elaborazio propioa 
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enpresak teknologiaren hornitzaile diren enpresak baina ohikoagoak bilakatu dira nahiz eta aldaketa 
txikiarekin eman den noranzko aldaketa hori. Hala nola, unibertsitatea bidelagun izatea ohikoagoa da 2019ko 
enpresetan 2020koetan baino. 

15. Irudia: Teknologiaren txertaketarako bidelagunak (2019-2020) 

 
Iturria: elaborazio propioa 

 

16. Irudia: Teknologiaren txertaketarako bidelagunak urteka 
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dela ikus liteke. Hori horrela, eragile mota honekin lanean aritzeko arrazoia, harreman horiek eraikitzeko 
gaitasuna duten enpresa-buruak edo garapen agentzietako arduradunak izatea dela berretsi da. 

4.1.5. Teknologiaren txertaketarako ekintzak 
Teknologien txertaketarako definitu diren ekintzak denetarikoak dira baina batez ere, teknologiaren 
txertaketa ahalbidetzen duten programa publikoetarako eskaerak egitea da gehien errepikatzen den ekintza 
mota. Garapen agentzia bakoitzaren fazilitazio lana aztertuta, batean izan ezik, agentzia guztietan programa 
publikoetara bideratzea da ekintza errepikatuena. 

17. Irudia: 4.0 teknologiaren txertaketarako ekintzak (2019-2020) 

 
Iturria: elaborazio propioa 
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errepikatuena, programa publiko eta diru-laguntzak aurkitzearena izan da. Teknologiaren txertaketarako 
baldintzak sortzeko ekintzak bultzatzea ohikoagoa izan zen 2019an. 2020an, aldiz, enpresa gehiago izan 
ziren formazio planen diseinuan aritu zirenak. 
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18. Irudia: 4.0 teknologiaren txertaketarako ekintzak urteka 

 
Iturria: elaborazio propioa 

 

4.2. Baldintza ez-teknologikoak 
4.2.1. Baldintza ez-teknologikoak garatzearen helburuak 

Industria 4.0ko teknologikoen txertaketa baliagarria izan dadin, teknologikoak ez diren beste baldintzak 
garatu behar dituzte maiz enpresek. Hori dela eta, ekintza plan hauetan, 4.0ko teknologiak aukeratzeaz 
gain, zein baldintza ez-teknologiko garatu beharko litzatekeen jaso da.  

Baldintza ez-teknologikoak garatzeko helburu edo behar nagusia 4.0ko trantsizio prozesua hastea eta 
horretarako pertsona gaituak izatea da. Hauen atzetik merkatuaren ezagutza handitu beharra ageri da. 

19. Irudia : Baldintza ez-teknologikoen helburuak ( 2019-2020)  

 
Iturria: elaborazio propioa 
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Aipaturiko helburu horiekin bat eginda, gehien errepikatzen diren baldintza ez-teknologikoak, Industria 4.0 
trantsiziorako plana definitzearena eta trantsizio horretarako eta teknologiaren txertaketarako enpresaren 
antolaketa eredua moldatzea dira. 

20. Irudian ikus litekeen, hain zuzen, plana definitzeak, enpresaren baitan 4.0 transizioa hastea du 
normalean helburu. Antolaketa ereduen moldatzeak, berriz, helburu anitzak dituela ikus genezake. Horien 
artean daude, prozesuen optimizazio eta etengabeko hobekuntza edota enpresaren sail ezberdinen arteko 
lankidetza hobetzea. 

20. Irudia: Baldintza ez-teknologikoen helburuak (2019-2020) (ii) 

 
Iturria: elaborazio propioa 
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bultzatzeko helburuak gailentzen dira. Hala nola, merkatu dibertsifikazioa bultzatu nahiak ere pisu handiagoa 
hartzen du. 

21. Irudia : Baldintza ez-teknologikoen helburuak urteka 

 
Iturria: elaborazio propioa 
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Ondorioz, 2020an plana definitzea ez da gehiengoa eta aldiz antolaketa ereduen moldaketan jardutea 
ohikoagoa da. Azken honek ahalbidetuko du prozesuen optimizazioa edota, lehen aipatu bezala, enpresaren 
sail ezberdinen arteko lankidetza. Serbitizazioak edota aliantzen garapenek atzean egoten jarraitzen dute. 

22. Irudia: Baldintza ez-teknologikoen helburuak urteka (ii) 

 
Iturria: elaborazio propioa 
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23. Irudia: Baldintza ez-teknologikoak garatzeko bidelagunak (2019-2020) 

 
Iturria: elaborazio propioa 
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baldintzaren garapena finantzatu eta fazilitatzeko programa publikoetara bideratzea dira. Hauen atzetik eta 
diferentzia handiarekin jada, pertsonen gaitasunen garapena edo funtzioen aldaketa aurkitzen dira. 

25. Irudia: Baldintza ez-teknologikoak garatzeko ekintzak (2019-2020) 

 
Iturria: elaborazio propioa 
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Iturria: elaborazio propioa 

0

5

10

15

20

25

30

Total

Ekintza_1. Baldintzak / plana garatzea
ahalbidetuko duen lantaldea sortzea

Ekintza_2. Programa publikoetan parte hartu
edo diru-laguntzak eskatu / aurrekontuak
onartu

Ekintza_3. Beste enpresen kasuak ezagutu

Ekintza_4. Adituen eskutik ezagutza eta bisioa
zabaltzea

Ekintza_5. Gaitasunen garapenerako
formazioa parte hartzea edo enpresako
langileen funtzioen aldaketak

Ekintza_6. Hornitzaile, lehiakide edo
bezeroekin elkarlana handitzea edo
kontratazio berriak egitea

Ekintza_7. Jarraipen bilera

Ekintza_n Beste bat

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

01/01/2019 01/01/2020

Ekintza_1. Baldintzak / plana garatzea
ahalbidetuko duen lantaldea sortzea

Ekintza_2. Programa publikoetan parte hartu
edo diru-laguntzak eskatu / aurrekontuak
onartu

Ekintza_3. Beste enpresen kasuak ezagutu

Ekintza_4. Adituen eskutik ezagutza eta bisioa
zabaltzea

Ekintza_5. Gaitasunen garapenerako
formazioa parte hartzea edo enpresako
langileen funtzioen aldaketak

Ekintza_6. Hornitzaile, lehiakide edo
bezeroekin elkarlana handitzea edo
kontratazio berriak egitea

Ekintza_7. Jarraipen bilera

Ekintza_n Beste bat

2019 2020



 INDUSTRIA 4.0 TRANTSIZIORAKO EKINTZA PLANAK GIPUZKOAKO ENPRESA TXIKI ETA ERTAINETAN 

24 
 

5. ZAILTASUNAK  
Atal honetan ekintza planen definizio prozesuan nahiz hauen exekuziorako topaturiko zailtasunak aztertzen 
dira. Zenbait kasuetan, ekintza planen definizio prozesua eteteko erabakia hartu da zailtasun hauek direla 
eta. 27. irudian azaltzen den moduan, gehien errepikatu diren zailtasunak sei esparrutan sailka daitezke.  

27. Irudia: Ekintza planen definizio eta exekuziorako zailtasunak (2019-2020) 

 
Iturria: elaborazio propioa 
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Aipaturiko zailtasunak baldintza teknologikoak eta baldintza ez teknologikoak amankomunean 
dituztenak dira. Hala ere, bi baldintzen artean desberdintasunak ere agertu dira. Baldintza teknologikoen 
kasuan, badira gailendu diren bi zailtasun: hornitzailerik ez aurkitzea eta teknologiaren prezio altua. 
Baldintza ez teknologikoetan aldiz, pertsonen aurrejoera eta enpresa kultura eta antolaketa ereduaren 
inguruko zailtasunak dira azpimarragarri.  
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6. ONDORIOAK 
85 enpresa txiki eta ertainen Industria 4.0ko trantsiziorako ekintza planen analisiak ondorio ezberdinak 
azpimarratzea ahalbidetzen du: 

• Enpresen gehiengoa oinarrizko metal eta metalezko produktuen sektorekoa da (%45,5), 20-
49 langile artean dituzte (%59,4a) eta 2-10 milioi bitarteko salmenta kopurua dute (%62a). 
Berrikuntzarako jarrera gogotsukoak dira gehiengoa. Prozesuen manufakturan ibiltzen dira baina 
produktu propioa dutenak ere badira nahiz eta osagarri zehatzak eta set txikietan ekoiztu 
normalean. Balio katean posizionamendu sakabanatua dute eta dibertsifikazio maila altua. 

• Gehien aukeraturiko 4.0 teknologiak, hurrenez hurren, honakoak dira: automatizazioarako 
teknologiak, integrazio sistema horizontal eta bertikalerako teknologiak, big data eta datu 
analisirako teknologiak eta gauzen internet industriala.  

• Agentzia bakoitzak teknologia ezberdinak landu ditu enpresa bakoitzean. Dibertsitate horrek 
agentzien ikasketa aberastu du. 

• 4.0 teknologien txertaketarako nagusitu diren helburuak honakoak dira: i) fabrikazio-operazioen 
datu analisia edo datuen babesa hobetzea eta ii) fabrikazio prozesuen kostu-egitura 
hobetzea.  

• Batez ere enpresaren produkzio prozesuan txertatzen dira 4.0 teknologiak.  
• Teknologien txertaketarako bidelagunen artean, batez ere lanbide heziketa zentroak daude. 

Ondoren, zentro teknologikoak eta zerbitzu aurreratuetako enpresak (ingenieritzak edo aholkulari 
teknologikoak) izan dira ohikoenak. 

• Zentro teknologiko eta unibertsitateekin lanen ari diren enpresen ezaugarriak (sektorea, 
tamaina, adina) bataz bestekoaren oso antzekoak dira. Agentzia eta enpresek eragile mota 
horiekin dituzten harremanak dira erabakiorrak. 

• Baldintza ez teknologikoen garapenerako ekintza planetan definizio maila baxuagoa aurkitu den 
arren, helburu teknologikoekin bat datoz: Industria 4.0 teknologien integrazioa erraztea 
dute helburu baldintza ez-teknologikoek 

• Baldintza ez teknologiko aukeratuenen artean honakoak daude, hurrenez hurren: Industria 4.0 
plana definitzea eta idaztea, antolaketa eredua egokitzea, merkatuak Industria 4.0ko 
aplikazioak onartzen dituen aztertzea eta pertsona kualifikatuak izatea 

• Baldintza ez-teknologikoak garatzearen helburu nagusiak Industria 4.0an enpresaren eraldaketa 
estrategia bultzatu, barne gaitasunak garatu eta antolaketa moldatzea dira. 

• Zerbitzu aurreratuko enpresak  dira bidelagunik aukeratuenak baldintza ez-teknologikoen 
kasuan baina lanbide heziketak ere badu presentzia. Bidelagunik ez duten enpresa kopurua ere 
altua da batez ere 2020an, ekintza planen definizioa bizirik dagoenaren seinale.  

• Zailtasunen artean, azpimarragarri dira, batez ere: baliabide ekonomiko falta, dirulaguntza 
programen konplexutasuna kudeatzeko gaitasun eza, enpresak denbora falta izatea edota 
lehentasunak aldatzea, bidelagunen bilaketa luzatu edota COVID-19aren krisiaren ondorioak. 

Nahiz eta oraindik definizio prozesuan egon asko, 2020an zehar definituriko ekintza planek eta dagozkion 
enpresek badituzte, 2019ko enpresa eta planekin alderatuta, zenbait ezaugarri azpimarragarri: 

1. Enpresa txikiagoak eta gazteagoak dira 
2. Industria 4.0 trantsizioan balio kateko harremanen eraldaketan aurreratuago daude. 

Barneko ekoizpen prozesuaren eraldaketan dago xede nagusia baina hornitzaile eta bezeroekin 
harremantzea aldatzeko baldintzak gehiago lantzen dira. Barne eraldaketa ez ezik, balio katea 
edota ekosistemaren bitartez burutzen diren eraldaketak bilatzen dira 2020ko ekintza planen 
bitartez. 

3. Zerbitzu aurreratuetako enpresekin (ingenieritza eta aholkulariekin) harremana ohikoagoa da 
4. Enpresaren barne gaitasunetan foko handiagoa: pertsonen formazioa, prozesuen 

optimizazioa, sail ezberdinen arteko lankidetza eta orokorrean, antolaketa ereduen moldaketa 

Hala nola, analisi honek enpresa txiki eta ertainetan Industria 4.0 trantsizioan laguntzeko ekosistemaren 
inguruko zenbait ikasketa eta gogoeta dakarzkigu. Horien artean azpimarragarria da, ekintza planen 
definiziorako metodologiaren atzean dagoen Industria 4.0 ereduaren baliozkotasuna. Ekintza planek 
erakutsi dute Industria 4.0 teknologikoen txertaketak baldintza ez-teknologikoen garapena 
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eskatzen duela sarritan. Are gehiago ETEetan Industria 4.0 trantsizioa bultzatu nahi dugunean. Eraldaketa 
prozesua ez da 4.0 teknologien txertaketara mugatzen baizik eta enpresaren eraldaketa orokorragoa 
ahalbidetzen duten arlo ez-teknologikoak garatzea giltzarri da. Muturreko eraldaketa, negozio ereduen 
eraldaketa litzateke (serbitizazioa kasu). 

Hala nola, ETE industrialek, teknologiaren txertaketarako bidelagunak behar dituzte. Inbertsioen finantzazioa 
laguntzeaz gain, programa publikoek berrikuntza sistemako eragileen gaitasunak garatu eta euren 
arteko lankidetza bultzatu behar dute. EAE mailako berrikuntza sistema osatzen duten eragileen 
arteko saretzea ahalbidetu dute ekintza plan hauek eta horretan, gitzarri da agentziek ‘familia 
mediku’ papera betetzea. Txosteneko atal ezberdinen baitan agerian geratzen da, sentsibilizazio 
fasetik haratago, garapen agentziak Industria 4.0 trantsizioak eskatzen duen eraldaketa hasteko 
gaitasuna dutela enpresengan. Horren baitan eta gai zehatzetan adituak izan ez arren, diagnostiko 
orokorrak egin eta dagokion aditura bideratzeko gaitasuna dute eta ondoren, jarraipena egiten diote 
eraldaketa prozesuari. Mediku familiaren rol horrek, besteak beste, honako esparrutan lan egitea eskatzen 
du: (i) kultura eta jarreren eraldaketa, (ii) bidelagun sarearen osaketa, (iii) enpresen arteko ikasketaren 
sustapena, eta (iv) programa publikoekin lotura.   

Txosten honetan jasotzen den analisiak, maila agregatuan analisiak errazteaz haratago, ETEn lehiakortasuna 
sustatzen jarraitzeko ikasitakoaren sistematizazioa ahalbidetzen du. Lurralde Garapeneko Laborategiaren 
baitan garatu den ikerketa ekintzako prozesu honek ETEn eraldaketa ahalbidetu du eta 
horretarako giltzarri izan dira: 

• Gipuzkoako Foru Aldundi, Garapen agentzia eta gainerako bidelagunen rolak hasieratik 
eztabaidatu eta definitzea  

• Rol horiek praktikan jarri eta garatzeko espazioak instituzionalizatzea 
• ETEn lehiakortasuna sustatzeko politika egiteko prozesu hierarkikoak lidergo partekatuan 

oinarritzea 
• Epe luzeko ikuspegia garatzea 
• Ikertzaileak ETEn lehiakortasuna xede duten lurralde garapeneko prozesuetan fazilitadore 

izatea 
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7. ERANSKINA. Baldintza ez teknologikoak eta teknologikoak garatzeko ekintza planen 
aukerak 

 

INDUSTRIA 4.0 PLANA EGITEA 

 

Helburuak (bat baina gehiago aukera daitezke) 

• Industria 4.0an eraldaketa hastea 
• Industria 4.0an hasitako eraldaketa formalizatu, ordenatu eta indartzea 
• Enpresaren plan estrategikoarekin bat etortzea, osatzea eta bertan txertatzea 
• Enpresaren plan estrategikoa berritzea 
• Besteak (zehaztu zein) 

Helburuen adierazleak  

- Industria 4.0 plana izatea 

-Industria 4.0 plana exekutatzea 

(adierazleei loturiko helburuak-kasu honetan epeak zehazteko testu kuadroak txertatu) 

Baldintzak garatzeko zailtasunak 

-Bidelagun egokirik ez aurkitzea 

-Baliabide ekonomiko mugatuak 

-Ezagutza falta 

-Ardura duten eta parte hartzen duten pertsonen arteko desadostasunak 

-Enpresaren plan kopuru handia eta lotzeko ezintasuna 

-Aurreikusitako txertaketarako baldintzak ez ematea (zehaztu zein) 
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ENPRESAREN ESTRATEGIA LANTZEA 

 

Helburuak (bat baina gehiago aukera daitezke) 

• Enpresaren estrategia adostua definitzea 
• Enpresaren plan estrategikoa berritzea 
• Industria 4.0 transizioa laguntzea 
• Besteak (zehaztu zein) 

Helburuen adierazleak  

-Estrategia dokumentu batean jasotzea 

-Enpresaren arloen gehiengoa edo guztiak txertatzea edo eragitea 

 (adierazleei loturiko helburuak-zenbatekoak adibidez edo kualitatiboak- nahiz epeak zehazteko testu kuadroak txertatu) 

Baldintzak garatzeko zailtasunak 

-Bidelagun egokirik ez aurkitzea 

-Baliabide ekonomiko mugatuak 

-Ezagutza falta 

-Ardura duten edo parte hartzen duten pertsonen arteko desadostasunak 

-Aurreikusitako txertaketarako baldintzak ez ematea (zehaztu zein) 
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MERKATUAREN INDUSTRIA 4.0 ONARPENA 

(lehiakideen onarpena barne) 

Helburuak (bat baina gehiago aukera daitezke) 

• Enpresa Industria 4.0 arloan egiten ari dena lehiakortasunerako abantaila bilakatzea 
• Lehiakideengandik ezberdintzea 
• Merkatuan Industria 4.0aren arloa indartzea 
• Merkatuaren ezagutza areagotzea 
• Besteak (zehaztu zein) 

Helburuen adierazleak  

2-3-4 helburuen adierazleak bai/ez izan daitezke 

1. helburuari loturiko adierazleak. Industria 4.0 arloan arituz gero eta honek merkatuan duen onarpena bermatuta, 
enpresak, azken emaitza modura lehiakortasunaren hobekuntza bilatuko luke: 

-Produktu edo zerbitzuen salmentatik eratortzen den fakturazio-ehunekoa handitzea 

-Egungo bezeroen atxikipena 

-Bezero berrien erakartzea 

-Produktu-merkatu berrietara sarrera 

-Merkatu geografiko berrietara sarrera 

-Salmenta maila handitzea 

-Lehiakortasuna handitzea 

(adierazleei loturiko helburuak-zenbatekoak adibidez edo kualitatiboak- nahiz epeak zehazteko testu kuadroak txertatu) 

Baldintzak garatzeko zailtasunak 

-Bidelagun egokirik ez aurkitzea (adituak nahiz enpresak) 

-Baliabide ekonomiko mugatuak 

-Ezagutza edo informazio-iturri falta 

-Ardura duten eta parte hartzen duten pertsonen arteko desadostasunak 

-Besteak (zehaztu zein) 
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SERBITIZAZIOA ETA NEGOZIO EREDUEN ERALDAKETA 

Helburuak (bat baina gehiago aukera daitezke) 

• Produktu/prozesuez gain, zerbitzu berriak garatzea 
• Zerbitzuen salmentatik eratorrita diru-sarrerak eta lehiakortasuna handitzea 
• Zerbitzu adimendunak garatzea, negozio eredu edo tarifikazioan berrikuntzak txertatuta 
• Besteak (zehaztu zein) 

Helburuen adierazleak  

-Eskaintzen den zerbitzu kopurua handitzea 

-Zerbitzuen salmenta maila handitzea 

-Zerbitzuen salmentatik eratortzen den fakturazio-ehunekoa handitzea 

-Zerbitzu berriak eskaintzeko denbora epeak murriztea 

-Zerbitzu berrien diseinu-prozesuak hobetzea 

-Zerbitzu berrien kalitaterako datuen analisia hobetzea 

-Egungo bezeroen atxikipena 

-Bezero berrien erakartzea 

-Produktu-merkatu berrietara sarrera 

-Merkatu geografiko berrietara sarrera 

-Lehiakortasuna handitzea 

(adierazleei loturiko helburuak-zenbatekoak adibidez edo kualitatiboak- nahiz epeak zehazteko testu kuadroak txertatu) 

Baldintzak garatzeko zailtasunak 

-Bidelagun egokirik ez aurkitzea (adituak nahiz enpresak) 

-Baliabide ekonomiko mugatuak 

-Merkatuan onarpenik ez izatea 

-Ezagutza edo informazio-iturri falta 

-Ardura duten eta parte hartzen duten pertsonen arteko desadostasunak 

-Besteak (zehaztu zein) 

 

  



 INDUSTRIA 4.0 TRANTSIZIORAKO EKINTZA PLANAK GIPUZKOAKO ENPRESA TXIKI ETA ERTAINETAN 

V 
 

EFIZIENTZIA ETA INBERTSIOEN ERRENTAGARRITASUNA 

Helburuak (bat baina gehiago aukera daitezke) 

• Industria 4.0 arloan egindako inbertsioen errentagarritasuna lortzea 
• Industria 4.0 arloan egindako inbertsioen bideragarritasuna neurtu ahal izatea 
• Besteak (zehaztu zein) 

Helburuen adierazleak  

Errentagarritasun ratioak: 

-Aktiboaren errentagarritasuna (ROA total; ustiapenaren emaitza garbia*100/aktiboa) 

-Eragiketaren errentagarritasuna (ROA de operaciones; ustiapenaren emaitza garbia*100/eragiketen aktiboa) 

-Ondarearen errentagarritasuna (ROE; ekitaldiaren emaitza*100/ondare garbia) 

 (adierazleei loturiko helburuak-zenbatekoak adibidez edo kualitatiboak- nahiz epeak zehazteko testu kuadroak txertatu) 

Baldintzak garatzeko zailtasunak 

-Baldintza garatzeko bidelagun egokirik ez aurkitzea  

-Efizientzia eta errentagarritasuna neurtzen duten pertsonen gaitasun eza 

-Besteak (zehaztu zein) 
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PERTSONA KUALIFIKATUAK 

Helburuak (bat baina gehiago aukera daitezke) 

• Industria 4.0 transiziorako pertsona gaituak izatea 
• Industria 4.0 transiziorako formazio plana definitzea, enpresako pertsonekin adostua eta lanerako ingurune 

egokia ahalbidetzen duena 
• Besteak (zehaztu zein) 

Helburuen adierazleak  

- Industria 4.0 transiziorako gainerako baldintzak garatzeko ardura duten pertsonen egokitasuna 
- Formazio plan eguneratua eta Industria 4.0 transizioa ahalbidetuko duena 
- Enpresako pertsonekin adostua (definizioan parte hartu duten pertsonen %) 

 (adierazleei loturiko helburuak-zenbatekoak adibidez edo kualitatiboak- nahiz epeak zehazteko testu kuadroak txertatu) 

Baldintzak garatzeko zailtasunak 

-Baldintza garatzeko bidelagun egokirik ez aurkitzea  

-Pertsona eza (kontratazio berrietarako barne) 

-Besteak (zehaztu zein) 
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BALIABIDE FINANTZIEROAK 

Helburuak (bat baina gehiago aukera daitezke) 

• Industria 4.0 transiziorako baliabide finantzieroak izatea 
• Gaitasun finantzieroa handitzea 
• Besteak (zehaztu zein) 

Helburuen adierazleak  

Ratio finatzieroak: 

-Aktiboarekiko zorra (zorra*100/aktibo totala) 

-Ustiapen emaitza garbiarekiko zorra (zorra/ustiapen emaitza garbia) 

-Finantza-zama (gastu finantzieroa*100(ustiapen emaitza garbia+sarrera finantzieroak)) 

 (adierazleei loturiko helburuak-zenbatekoak adibidez edo kualitatiboak- nahiz epeak zehazteko testu kuadroak txertatu) 

Baldintzak garatzeko zailtasunak 

-Baldintza garatzeko bidelagun egokirik ez aurkitzea  

-Baliabide finantzieroak edo inbertsio gaitasuna bermatzeko ardura duten pertsonen gaitasun eza 

-Besteak (zehaztu zein) 
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ALIANTZAK ETA LANKIDETZAN ARITZEA 

Helburuak (bat baina gehiago aukera daitezke) 

• Industria 4.0 transiziorako gaitasunak handitzea 
• Enpresaren lankidetza kultura handitzea 
• Besteak (zehaztu zein) 

Helburuen adierazleak  

- Kanpoko eragileekin garatzen diren proiektu kopurua 
- Lankidetzan aritzen diren kanpoko eragile kopurua 
- Lankidetzan aritzen diren kanpoko eragile mota (zenbatekoa) 
- Lankidetzaren maiztasuna (proiektu guztien %) 
- Lankidetza proiektuetan diseinu fasetik parte hartzea (lankidetza proiektu guztien %) 

(adierazleei loturiko helburuak-zenbatekoak adibidez edo kualitatiboak- nahiz epeak zehazteko testu kuadroak txertatu) 

Baldintzak garatzeko zailtasunak 

-Enpresaren lankidetzarako kultura falta edo itxitasuna 

-Lankidetza gauzatzeko baliabide falta (ekonomikoa, denbora, etab.) 

-Besteak (zehaztu zein) 

Bidelagunak (kasu honetan, ez dauka zentzurik) 
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ANTOLAKETA EREDUA MOLDATZEA 

Helburuak (bat baina gehiago aukera daitezke) 

• Industria 4.0 transizioa ahalbidetuko duen antolaketa eredua definitzea 
• Enpresaren sail ezberdinen arteko lankidetza erraztea 
• Besteak (zehaztu zein) 

Helburuen adierazleak  

- Industria 4.0 transiziorako antolaketa eredua definitzen duen dokumentua sortzea 
- Sail ezberdinetako pertsonekin osaturiko lantaldeak (Industria 4.0ari loturiko proiektuei lotuta) 
- Sail ezberdinetako pertsonekin osaturiko lantaldeen bilerak 

 (adierazleei loturiko helburuak-zenbatekoak adibidez edo kualitatiboak- nahiz epeak zehazteko testu kuadroak txertatu) 

Baldintzak garatzeko zailtasunak 

-Baldintza garatzeko bidelagun egokirik ez aurkitzea  

-Enpresaren aurreko antolaketa ereduaren itxitasuna, enpresa kultura kontrajarria 

-Baliabide ekonomiko eza 

-Besteak (zehaztu zein) 
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INDUSTRIA 4.0 TEKNOLOGIEN TXERTAKETA 

Baldintza teknologikoa 

Deskriptiboan 4.0 teknologia ezberdinen artean aukeratu beharko dute. Honakoak agertu beharko dira desplegablean: 
simulazioa, fabrikazio gehigarria, integrazio sistema horizontal eta bertikalak (produkzioaz gain aurre produkzio eta 
post produkzioari garrantzia emanaz, adib. trazabilidadea, logistika…), zibersegurtasuna, errealitate areagotua, bisio 
artifiziala, 3D inspekzioa eta neurtze aurreratua, lainoko konputazioa, robot aurreratuak, gauzen internet industriala, 
sentsoreak eta sistema enbebidoak, urruneko mantenua, big data eta datuen analisia, social media teknologiak, 
mugikortasuna eta geolokalizazioa. 

Helburuak1 

4.0 teknologien txertaketak honako helburuak ditu enpresarentzat: 

-Fabrikazio-operazioen datu analisia edo datuen babesa hobetzea  

-Ikasketa automatikorako aukerak hobetzea (machine learning) 

-Urruneko kontrolerako sistemak ezartzea produktuen jarraipenerako (mantenua barne) 

-Fabrikazio prozesuen kostu-egitura hobetzea 

-Hornitzaileekiko entrega denborak hobetzea 

-Produktuen pertsonalizazioa hobetzea 

-Produktu edo zerbitzuaren kalitateari buruzko datu-analisia hobetzea 

-Produktu edo zerbitzuen diseinu-prozesuen exekuzioa hobetzea 

-Produktu edo zerbitzu berriak garatzen laguntzea edota horretarako denbora murriztea 

-Bezeroen portaera eta lehentasunen inguruko ezagutza handitzea edo bezeroekiko harremana hobetzea 

-Zerbitzu adimendunak garatzea (Negozio eredu edo tarifikazioan berrikuntzak txertatzea barne) 

-Balio-katearen kudeaketan laguntzea 

Helburuak 2 

Enpresako zein arlotan txertatu nahi da teknologia? 

- Produktuan 

-Produkzioan 

-Hornitzaileekin harremana kudeatzeko 

-Bezeroekin harremana kudeatzeko 

-Langilegoarekin harremana kudeatzeko 

 

Helburuen adierazleak 

4.0 teknologien txertaketak enpresaren honako arloan izango du eragina: 

-Produktu edo zerbitzuen salmentatik eratortzen den fakturazio-ehunekoa handitzea 
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-Hornitzaileen aukeraketan 

-Egungo bezeroen atxikipena 

-Bezero berrien erakartzea 

-Produktu-merkatu berrietara sarrera 

-Merkatu geografiko berrietara sarrera 

-Salmenta maila handitzea 

-Lehiakortasuna handitzea 

(adierazleei loturiko helburuak-zenbatekoak adibidez edo kualitatiboak- nahiz epeak zehazteko testu kuadroak txertatu) 

Baldintzak garatzeko zailtasunak 

-Teknologia garestia izatea  

-Baliabide ekonomiko mugatuak 

-Teknologia-hornitzailerik ez aurkitzea 

-Bidelagun egokirik ez aurkitzea 

-Aurreikusitako txertaketarako baldintzak ez ematea (zehaztu zein) 

-Beste bat ( zehaztu zein)  
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