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LABURPEN EXEKUTIBOA 

Mugikortasun sektorea inflexio puntu batean dago, eredu jasangarrirako bidean. Ibilgailu elektrikoa 

gakoa izango da bilakaera horretan, sistema elektrikoak eta salgaien eta pertsonen garraio sistemak lotuko 

baititu, karga adimendun eta bi noranzkokoari esker (V2G, V2H eta V2B). 

Ibilgailu elektrikoaren erabilera oraindik txikia izanik ere, bultzada handia izaten ari da, hainbat faktore dela 

eta. Aipatzekoak dira, besteak beste:  

• ibilgailu elektrikoari lotutako teknologien heldutasun gero eta handiagoa, horien artean, 

bateriak eta kargatzeko puntuak; 

• mugikortasunari lotutako joerak, sektorera eragile berriak hurbiltzea eta negozio ereduak 

berritzea errazten dutenak;  

• gobernuen ahalegina hirietako kutsadura murrizteko eta klima aldaketaren kontrako 

borrokari lotutako konpromisoak betetzeko.  

Mugikortasun pribatuari dagokionez, munduari orokortasunean begiratuta, askotariko erritmoak ikusten dira 

ibilgailu jasangarriagoak erostea hautatzen duten herritarren hazkundean eta beste alternatiba batzuk –esate 

baterako, hidrogenoa edo hibridazio arina– ere kontuan hartzen dituzten epe ertaineko sustapen estrategiak 

bideratzerakoan. Hala ere, argi ikusten da elektrifikazioaren aldeko apustua aurreko hamarkadakoa baino 

sendoagoa dela. Mugikortasun elektrikoa hiri ingurunearekin lotzen bada ere, automobilen industriak 

autonomia handiagoko modeloak ekoitzi nahi ditu, ohiko autoaren erabilera guztiei erantzuteko. 

Horretarako bi elementu behar dira: alde batetik, kargaguneak lurralde osoan zehar zabaltzea sustatzea eta 

azkartzea, eta hori datozen urteetan lortuko da; eta, beste alde batetik, ibilgailu gehienek karga potentzia 

teknologiaren ikuspegitik eredu aurreratuenen kargaguneetaraino handitzea. 

Baina ibilgailu elektrikoen hobekuntza teknologikoa, nagusiki ibilgailuen autonomia handitzeko eta 

karga potentzia areagotzeko, ez da nahikoa izango mugikortasunaren deskarbonizazio helburuak 

lortzeko. Beharrezkoa izango da erabiltzaileek eskatzen dituzten karga modalitate guztiak estaltzea 

(lotutako karga edo mantsoa, aukerako karga edo erdi-azkarra, eta karga azkarra), gas kutsatzaileen 

isuri txikiko ibilgailuen fabrikazioa eta erosketa bultzatzea, eta elektrizitateak prezio merkeagoa 

izatea lortzea. Mugikortasuneko joera berriak ere sustatu behar dira, horien artean, 

konektagarritasuna, mugikortasun autonomoa, partekatzea eta intermodalitatea. Sektorean eragile 

berriak sartzea, bereziki esparru digitalekoak, eta teknologikoaz bestelako berrikuntza gakoak izango 

dira aipatutako joera horien bidez lurraldeko lehiakortasuna hobetzea lortzeko eta bertako 

enpresentzako negozio eredu berriak sortzeko.  

Aldaketa horiek guztiak mugikortasun sektoreko lehia handitzen ari den bitartean ari 

dira gertatzen. Sektoreko lehia handitzen ari da Asiako hego-ekialdeko ibilgailu fabrikatzaile 

berriak sartzen ari direlako, baita sektore elektriko eta digitaleko eragileak ere. Sortutako 

balioa handitzeko, ibilgailuen fabrikatzaileak orain arte ohikoak izan ez dituzten arloetan 

sartzen hasi dira, esate baterako, energiaren hornikuntzan (kargaguneak) edo osagaien 

fabrikazioan (bateria zelulak). Horrek automobilaren industria laguntzailearen gaineko 

eskakizunak zorroztuko ditu eta negozio aukera berriak irekiko, besteak beste, balio kate 

osoaren jasangarritasunari lotutakoak.   

Politikari dagokionez, mugikortasun elektrikoa bultzatzea erronka handia da, askotariko eragileak eta 

hainbat mailatakoak elkarlanean aritzea eskatzen baitu. Lehenengo, erakundeen eta administrazioen 
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arteko elkarlaneko gobernantza hobetu behar da, ezinbestekoa baita administrazio eragozpenak murrizteko. 

Eta, gainera, garraio jasangarriaren erabilera masiboa bultzatzeko neurriak koordinatu behar dira eta 

mugikortasun mota desberdinak konbinatu, herritarren beharrei erantzuteko, baina ingurune osasungarria 

bermatuz. Bigarren, lankidetza publiko-pribatuaren potentzialetik eratorritako beste erronka batzuk ere 

badira, mugikortasun elektrikoak eskatzen dituen azpiegiturak zabaldu eta indartzeari eta mugikortasun 

jasangarriaren balio kate osoaren lehiakortasuna sendotzeari lotutakoak, jakinik balio kate horretara esparru 

berriak batuko direla, horien artean, bateriak, kargaguneak eta industria digitala.  

Lankidetza horrek etorkizuneko mugikortasun jasangarriko paradigma berri bat ekarri 

behar digu, oraindik definitu gabea. Garraio modu desberdinen erabilera eta negozio 

eredu berrien bideragarritasuna biztanleriaren ezaugarrien eta tokiko eta eskualdeko 

agintariek bultzatzen dituzten mugikortasun politiken araberakoa izango da, baita 

teknologiaren beraren bilakaeraren araberakoa ere. Ibilgailu elektrikoari dagokionez, horrek 

guztiak eragina izango du karga motetan eta jabetza eredu nagusietan, besteak beste.  

EAEren egoera 

Mugikortasun elektrikoa sustatzeari dagokionez, EAE erdiko tokietan dago Espainiako erkidego 

guztiak hartuta, baina maila kaskarragoa du Europari begiratuta. Erkidego aitzindaria da kargatzeko 

azpiegituretan eta kargagailu ultrazkarrak instalatzen, baina ibilgailu elektrikoak oraindik erabiltzaile gutxi 

ditu, antzeko biztanleko errenta duten Espainiako beste erkidego batzuekin alderatuta, Madril edo Katalunia, 

esate baterako. Bi erkidego horietan, automobil elektrikoen ehunekoa ibilgailu guztiekin alderatuta EAEkoa 

baino handiagoa da, nabarmen (% 0,6, Madrilen; % 0,2, Katalunian; % 0,1, EAEn). Europan, Alemanian 

hirukoiztu egin da, azken urtean, ibilgailu elektrikoen ehunekoa ibilgailu guztien kopuruarekiko (% 1,4) eta 

Frantzian, bikoiztu (% 1,0).   

CO2 eta garraioko beste osagai kutsagarri batzuen isuriak murrizteko helburuak lortzeak mugikortasun 

elektrikoaren garapena bizkortzea eskatzen du. Epe laburrera, Europako eta Espainiako arauketa eta 

araudiek mugikortasunaren deskarbonizazioa bultzatzen lagunduko dute, fabrikatzaileei igorpen 

mugak jarriz, isuri txikiko eremuak definituz eta kargaguneak gasolindegietan jartzera behartuz. Epe 

ertain eta luzera, ibilgailu elektrikoa energia baliabide banatu gisa erabiltzea izango da bere 

lehiakortasuna bermatzeko erronka nagusia, aurrerapen teknologiak ekarriko dituen karbono 

gutxiko beste mugikortasun aukera berrien aurrean.     

Garraioaren elektrifikazioak inbertsio handiak eta mugikortasun eredua aldatzea eskatzen ditu eta 

hori aukera bat da EAEko industriarako. Erkidegoko balio kateak eremu guztiak hartzen ditu barne, 

erreferentziazko energia konpainiak, ibilgailuen fabrikatzaileak, industria laguntzailea eta zentro 

teknologikoak. Eta produktu eta zerbitzu teknologikoetan (besteak beste, mugikortasunean, elektrizitatean, 

elektronikan, ibilgailu autonomoan eta biltegiratzean) duen berrikuntza eta merkaturatze gaitasuna indartu 

egingo da ibilgailu elektrikoen erabilera handitzen denean eta azpiegitura hobetzen denean. Euskal 

Autonomia Europako Errepide Sareko bi bide handi igarotzen dira, lurraldea Espainia eta Frantziaren arteko 

mugan dago, eta biztanleria dentsitate handia du. Hiru aldagai horiek aipatutako inbertsioen 

errentagarritasuna indartuko dute.  

EAEn 2030. urterako ibilgailu elektrikoak kargatzeko behar izango den azpiegitura aurreikusteko, Orkestrak 

hiri eremua eta hiriarteko eremua bereizten dituen metodologia bat erabili du. Metodologia horren arabera, 

hiri eremuan biztanleriaren banaketa hartu behar da kontuan karga azkarreko puntuak non jarri 
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erabakitzeko. Ikuspegi horretatik, eskualdea izango da erreferentzia unitatea, Frantziako antzeko ratioa 

lortzeko, horixe izango baita gure erreferentzia. Ereduak erakusten digu biztanleriaren % 89 estali daitekeela 

soilik 120 kargagune jarrita. Hiriarteko eremuari begiratuta, karga ultrazkarreko 8-10 puntu jarri beharko 

lirateke, modu estrategikoan kokatuta, autobide eta autopista nagusietan, hirien arteko sarea indartzeko. 

Nolanahi ere, mugikortasun elektrikoa benetan zabaltzeko kontuan hartu beharko dira norberaren 

aparkalekurik ez duten erabiltzaileak (lotutako karga), zerbitzuen sektorean momentuko karga eskainiko 

duten negozio ereduak, eta mugikortasun partekatuarekin eta intermodalitatearekin osagarri izatea. 

 

 

 



 

 

 

 

 


