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Laburpen Exekutiboa  
Lurralde bateko egitura eta espezializazio sektorialaren azterketak, lurralde horren abantaila eta desabantaila 
konparatiboak non dauden jakiteko aukera ematen du, eta horietan oinarrituta, baita lurralde horren lehiatze eta 
garatze estrategia eraikitzeko ere. Aurrerapena gerta dadin hazkunde kuantitatiboa ez da nahikoa; egitura 
ekonomikoaren eraldaketa ere beharrezkoa da. Horregatik, lurralde baten garapen ekonomikoaren balorazioa ezin 
da egin haren egitura eta espezializazio sektorialek nola eboluzionatu duten kontuan hartu gabe. Gipuzkoaren 
enplegu guztia sei jarduera-multzo handitan banatzen bada, industria da haietan pisu erlatibo handiena (%24) eta 
EB27ekiko espezializazio indize garaiena (%150) daukana. Aldiz, azpiespezializaziorik nabarienak Nekazaritzan 
(%41), Merkataritzakoak ez diren zerbitzuetan (%89) eta Beste merkataritzako zerbitzuetan (%93) ematen dira.1 

Bilakaera aldetik begiratuta, industria sektoreak galera handia izan du (4 puntu portzentual . pp., 2008tik 2019ra 
bitartean). Galera hori azken urteetan moteldu bada ere, etorkizunean jarraitzea aurreikusten da. Eraikuntzak ere 
pisu-galera izan du (3 pp.). Aitzitik, Merkataritzakok ez diren zerbitzuek (4 pp.) eta Beste merkataritzako zerbitzuek 
pisua irabazi dute, eta etorkizunean haien goranzko joera biziak irautea espero da. 

Sei jarduera handi horietatik, Beste merkataritzako zerbitzuak eta Industriak dira produktibitaterik handiena 
dutenak: 84 mila € eta 79 mila €, hurrenez-hurren. Beraz, horiexek sortzen dute langile bakoitzeko balio eta 
aberastasun gehien. 

Sektoreen maila teknologiko eta jakintza intentsitateari dagokionez, Gipuzkoa oso espezializatuta dago teknologia 
handi eta ertain-handiko manufakturetan: Gipuzkoan enplegu guztitik %9 sektore horiei dagokie eta EB27n %5. 
Aldiz, atzeratuta samar aurkitzen da Gipuzkoa jakintzan intentsiboak diren sektoreetan: %32 Gipuzkoan eta %39 
EB27n. Azken hauetan salbuespenik aipagarriena I+Gko zerbitzuena da (Gipuzkoaren espezializazio-indizea 
EBrekiko %193 da). Industria 4.0-n duen eragin handiagatik, kezkagarria dira, Telekomunikazioetan (%29) eta 
Informatikan (%50) dauden espezializazio indize apalak, IKT osagaien sektore hornitzaile nagusiak izanik. Nolanahi 
ere, Gipuzkoak pisu erlatiborik handiena eta EBrekiko espezializazio indizerik garaienak teknologia ertain-apaleko 
manufakturetan dauzka (bereziki, Metalurgia eta metalezko produktuetan). 

Beste lurraldeetan bezalaxe, 2008tik 2019ra bitartean maila teknologiko eta jakintza intentsitate handiko jardueren 
pisua gehitu da Gipuzkoan, eta etorkizunerako antzeko bilakaera aurreikusten da. Gipuzkoan pisu gehitze hori 
jakintzan intentsiboak diren zerbitzuei (bai merkataritzakoak, bai ez-merkataritzakoak) zor izan zaie gehienbat, eta 
ez teknologia handi eta ertain-handiko manufakturei. Gutxitu da, bestalde, teknologia ertain-apaleko manufakturen 
pisua (Metalurgia eta metalezko produktuena, batez ere) eta baita teknologia apalekoa ere (Egurra, papera eta arte 
grafikoen jaitsieragatik). Eskuarki pisua irabazi ohi duten jakintza intentsitate handiko zerbitzuetan oso nabarmena 
izan da Finantza-jardueren enplegu-galera. Aldiz, dinamismo gutxiago izan ohi duten jakintza intentsitate txikiagoko 
zerbitzuetan, enplegua nabariki handitu da Ostalaritzan eta Enplegatzaile moduan izandako etxebizitzen 
jardueretan. 

Kanpo-merkataritzari dagokionez, Gipuzkoaren tamaina txikia izanik espero zitekeenez, esportazioen kontzentrazioa 
lau sektore esportatzaile handienetan oso handia da Gipuzkoan (%73). Haren espezializazio-profilak oso kontraste 
biziak ditu (espezializazio indize batzuk oso handiak eta beste batzuk oso txikiak), eta EB27ren esportazio 
egiturarekiko bereizte-indizean balio handiak. 

Gipuzkoaren kanpo-merkataritzaren azterketak, bai sektoreka eta bai jarduera-multzoka, hiru gauzari erreparatu 
die: esportazioen banaketari, esportazioen EBrekiko espezializazio-indizeei eta kanpo-merkataritzako saldo 
erlatiboei. Lehengoak agerian uzten du sektore eta jarduera-multzo bakoitzaren pisu erlatiboa esportazio guztien 
aldean; esportazioen espezializazioak eta kanpo-merkataritzaren saldo erlatiboak, aldiz, Gipuzkoaren abantaila 
konparatiboan zein sektore eta jardueretan ematen diren. Oro har, Gipuzkoako esportazio-egituran pisu gehien 

                                                      
1 Merkataritzakoak ez diren zerbitzuetan Administrazio publikoa, Hezkuntza, Osasun-zerbitzuak… sartzen dira, horiek denak 
jakintzan intentsiboak eta sektore publikoaren parte-hartze handikoak. Beste merkataritzako zerbitzuak hein handi batean 
jakintzan intentsiboak diren eta enpresei zuzenduta dauden zenbait zerbitzuk osatuak dira. 
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duten sektore eta jardueretan Gipuzkoak espezializazio indize eta merkataritzako saldo erlatibo positiboak eta 
handiak agertzen ditu (hots, abantaila konparatiboak ditu). Hori positiboa da, Gipuzkoaren kalteberatasuna 
gutxitzen duelako. 

Kanpo-merkataritzaren egituraren eta espezializazioaren egokitasuna baloratzeko, jardueren ezaugarriak ere 
kontuan hartu behar dira. Esportazioetan duten pisu handiagatik eta espezializazio-indize eta kanpo-merkataritzako 
saldo handiak eta positiboak izateagatik, Gipuzkoan ondorengo jarduerak nabarmentzen dira: 

• Sektoreak: Makineria eta ekipoak, Metalurgia eta metalezko produktuak, Beste garraio-materiala (bereziki, 
trenekoa) eta Ibilgailu motordunak. 

• Jarduera-multzoak: teknologia ertainekoak, ekipamendu-ondasunekoak, eskala ekonomian eta 
desberdintasunean intentsiboak direnak. 

Halaber, azpiespezializatuta egoteagatik edo merkataritzako saldo erlatibo negatiboak izateagatik, ondorengoak 
nabarmentzen dira Gipuzkoan: 

• Sektoreak; Kimika, Farmazia, Informatika eta elektronikako produktuak, lehenengo sektorea eta Energia. 
• Jarduera-multzoak: teknologia handikoak, kontsumo-ondasunak, eta zientzia-teknologian eta natura-

baliabideetan intentsiboak direnak. 

Aztertutako denboraldian, 2008-2013 urtealdian bereziki, Gipuzkoaren kanpo-merkataritzaren saldoa biziki hobetu 
da eta esportazioen egitura sakonki eraldatu. 

• Pisu erlatiboa handitu dute honako hauek: sektoreen artean, Beste garraio-materiala (eta neurri txikiago 
batean, Elikagaiak eta edariak); eta jarduera-multzoen artean, teknologia ertain-handikoak eta 
ekipamendu-ondasunekoak. 

• Pisu erlatiboa gutxitu dute honako hauek: sektoreen artean, Metalurgia eta metalezko produktuak (eta, 
neurri txikiago batean, Material eta ekipo elektrikoa); eta, jarduera-multzoen artean, teknologia handikoak 
eta zientzia-teknologian intentsiboak direnak. 

Oro har, Gipuzkoako ekonomiaren espezializazio industriala positiboa da. Baina abantaila hori hiru arrazoiengatik 
gutxitzen da: (i) industria pisua galduz doalako; (ii) teknologia handiko manufakturetan ahultasun handia 
dagoelako; eta (iii) produktibitatean oro har Gipuzkoak duen abantaila konparatiboa industria alorrean txikiagoa 
delako. Azkeneko horretan zerikusia izan dezake Gipuzkoa eskala-ekonomian intentsiboak diren ondasunen 
produkzioan espezializatuta egoteak eta, hain zuzen ere, Gipuzkoako enpresetan tamaina handikoak urri izateak.  

Aitzitik, jakintzan intentsiboak diren merkataritzako zerbitzuetan Gipuzkoako ekonomia azpiespezializatuta egotea 
negatiboa da. Izan ere, sektore horietan produktibitatea handiagoa izaten da eta hazkunde-aurreikuspen hobeak 
daude. Salbuespena I+Gko zerbitzuetan dago: horietan Gipuzkoak espezializazio handia dauka. Horrek agerian 
uzten du jakintza intentsitate handiko sektoreetan ere aurrera egin daitekeela, nahiz eta –Gipuzkoan bezala– 
hirigune handirik ez izan. Politika publikoek Industria Berriaren moduko kontzeptuekin lan egin beharko lukete, 
manufaktura-industria tradizionaletik harago doazenak, eta KIBSak (Jakintza Handiko Enpresa Zerbitzuak) I+G 
arloan soilik oinarritutakoetatik harago bultzatuz. Hori interesgarria izango litzateke, ez bakarrik sektore horietan 
sortuko liratekeen kalitatezko enpleguengatik, baita sektore horien jarduerak gainerako ekonomiaren 
lehiakortasunean izango lituzkeen ondorio positiboengatik ere. 



 

 

 

 

 


