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Eskertzak 

Azterketa hau Euskaltel Taldearen babes eta laguntzari esker egin ahal izan dugu. Hain zuzen ere, 
Euskaltel Orkestrako Ekonomia Digitaleko Labaren bazkide bultzatzailea da. 
 

Azterketa honetan, hainbat lantalde eta pertsonak hartu dute parte. Bereziki aitortu nahi dugu 
erakunde hauen laguntza: Bizkaiko Foru Aldundia, Gipuzkoako Foru Aldundia, Arabako Foru 
Aldundia, Donostiako Udala, Gasteizko Udala, Bilboko Udala, eta Herri Arduralaritzaren Euskal 
Erakundea (IVAP). 

Era berean, eta bigarren urtez, balio handikoa izan zaigu Anna Armengolen laguntza. Armengol 
DESIren Espainiako ordezkaria da, Europako Batzordeko Komunikazio, Sare, Eduki eta 
Teknologiaren Zuzendaritza Nagusian. Gainera, Eusko Jaurlaritzako Ana Isabel Vitoricaren laguntza 
ezinbestekoa izan da herritarren gaitasun digitalak aztertzeko. 
 
Azkenik, Javier Porruak eta Aitziber Agirrek egin duten lana ere eskertu nahi dugu, biak Orkestrako 
Ekonomia Digitaleko Labeko laguntzaileak. 
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Resumen 

Este trabajo presenta los resultados del indicador para la economía y la sociedad digitales, DESI 
(Digital Economy and Society Index) para el País Vasco en 2018. Analiza, en primer lugar, la 
comparativa de la realidad vasca en relación con los países de la Unión Europea y, posteriormente, 
estudia la evolución comparada en el último ejercicio. Para ello incorpora las novedades 
metodológicas introducidas en 2018 por la Comisión Europea. 

 

Laburpena 

Lan honek ekonomia eta gizarte digitalerako adierazlearen (DESI-Digital Economy and Society Index) 
2018ko emaitzak aurkezten ditu, Euskal Autonomia Erkidegorako. Lehenengo, Euskal Autonomia 
Erkidegoko errealitatea Europar Batasuneko herrialdeen errealitatearekin alderatzen du eta, 
ondoren, azken ekitaldiko bilakaera alderatua aztertzen du. Horretarako, 2018an Europako 
Batzordeak erabaki dituen berrikuntza metodologikoak hartu ditu kontuan. 

 

Summary 

This paper presents the results of the indicator for the digital economy and society, DESI (Digital 
Economy and Society Index) for the Basque Country in 2018. It first analyzes the comparison of the 
Basque reality in relation to the countries of the European Union and later it studies the evolution 
compared in the last exercise. To do so, it incorporates the methodological novelties incorporated 
in 2018 by the European Commission.  
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1. Aurkezpena 
Euskal Autonomia Erkidegoko 2018ko DESI txostena joan den urtean hasitako lanaren jarraipena da, 
iaz aurkeztu baikenuen lehenengo aldiz Europako adierazle hori EAEko errealitatera egokituta. 
Aurten, azterketa txosten laburrago batean aurkezten dugu, emaitzak modu sintetikoagoan 
erakusten ahalegindu baikara. Gainera, iaz ez bezala, aurten aurreko urteko datu alderagarriak 
baditugu eta, horrenbestez, interesgarria da bi urte hauetan gertatu den bilakaera aztertzea. 

DESI edo Ekonomia eta Gizarte Digitalen Indizeak (Digital Economy and Society Index) lurralde baten 
digitalizazio maila neurtzeko aukera ematen du eta denboran izan duen bilakaeraren jarraipena egin 
daiteke horrela. 34 adierazlek osatzen dute, 5 dimentsiotan multzokatuta: konektagarritasuna, giza 
kapitala, interneteko zerbitzuen erabilera, teknologiaren integrazioa, eta zerbitzu publiko digitalak. 
Dimentsioen eta adierazleen artean, tarteko beste maila bat dago, azpidimentsioen maila. 
Adierazlearen balio absolutua abiapuntu hartuta, normalizazio eta haztapen prozesu batzuk egiten 
dira, DESIren azken adierazlea lortzeko. 

DESI Europar Batasuneko estatu kideen digitalizazioa neurtzeko sortu da; beraz, estatu mailako 
datuak erabiltzen ditu. Horrek hainbat mugapen jartzen ditu eskualdeetara egokitzeko orduan, bai 
estatistikako iturriei dagokienez eta bai adierazle zehatzak lortzeari dagokionez, horien artean, 
Administrazioaren zerbitzuekin lotutakoak.  

Beste zailtasun batek metodologia aldaketekin du zerikusia (DESI 2018. Digital Economy Society 
Index. Methodological note, May 2018), aurreko urteetako DESIetan doikuntzak egitea eskatzen baitu 
(2017ko DESIan, Euskal Autonomia Erkidegorako). Izan ere, urte batetik bestera adierazle berriak 
sartzen badira edo adierazleetako batzuk kentzen badira, aurreko urteetako DESIak eguneratu egin 
behar dira, alderapenak baliozkoak izan daitezen. Horrenbestez, Euskal Autonomia Erkidegoko 
2017ko DESIa eguneratzeko orduan, adierazle berriak lortu behar izan ditugu (2018ko DESIan 
daudenak), hasierako kalkuluetan sartu ez zirenak. Horrek arazoak sortzen ditu kasu jakin 
batzuetarako, esate baterako lehen mailako informazio iturrietatik lortzen diren datuetarako (eta 
horixe da zerbitzu publiko digitalei lotutako adierazle gehienen kasua), beraz, zenbatetsi egin behar 
izan ditugu. Txosten hau 2018ko azaroko datu libreen arabera landu egin da. 

Euskal Autonomia Erkidegoko 2018ko DESIaren analisia bi ataletan banatu dugu. Lehenengoan, 
aurtengo emaitzak aurkeztuko ditugu, mailaz maila. Alegia, lehenengo DESIaren balio orokorrak 
azalduko ditugu, ondoren dimentsioak deskribatuko ditugu, azpidimentsioak eta, azkenik, 
adierazleak. Grafikoek Euskal Autonomia Erkidegoa EB-28ko herrialdeekin alderatzea ahalbidetzen 
digute. Azpidimentsioetan eta adierazleetan, emaitzak taula moduan aurkeztu ditugu, informazioa 
laburbiltzeko helburuarekin. Hiru balio hartzen dira erreferentziatzat: Espainiakoa, herrialde 
liderrarena eta EB-28ko batezbestekoa. 

Bigarren atalean, laburpen taula bat erantsi dugu, 2018. urteko emaitzak eta 2017.ekoak alderatzeko, 
adierazleetan, azpidimentsioetan eta dimentsioetan. Emaitzak balio absolutuetan ematen dira (eta 
haztatuta, azpidimentsioetan eta dimentsioetan). Aldi berean, Euskal Autonomia Erkidegoak EB-
28ko herrialdeen multzoarekin alderatuta duen kokapen erlatiboa ere erakusten da. Ehuneko 
aldakuntzak ere kalkulatzen dira. 
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2. Euskal Autonomia Erkidegoko digitalizazioa 2018an 
2.1 2018ko DESI adierazlea 

Euskal Autonomia Erkidegoko gizartearen eta ekonomiaren digitalizazioa DESI adierazlearen bidez 
neurtu dugu. Adierazle horrek % 62,99ko balioa du Euskal Autonomia Erkidegoan eta, horrenbestez, 
bosgarren tokian dago. Balio hori EB-28ko batezbestekoa (% 53,98) baino handiagoa da.  

1. grafikoan ikus daitekeen bezala, herrialde liderrak Europako Iparraldekoak dira: Danimarka (% 
71,73), Suedia (% 70,45), Finlandia (% 70,11) eta Herbehereak (% 69,87). Horien atzetik, baina ez horren 
gertu, Euskal Autonomia Erkidegoa dago eta, ondoren, Luxenburgo (% 62,79), Irlanda (% 61,26), 
Erresuma Batua (% 61,21) edo Belgika (% 60,73).  

1. grafikoa. 2018ko DESI (%) 

 

Iturria: EUROSTAT 

2.2 Dimentsioak 

DESI adierazlea bost dimentsiok osatzen dute: konektagarritasuna, giza kapitala, interneteko 
zerbitzuen erabilera etxeetan, teknologiaren integrazioa enpresetan, eta zerbitzu publiko digitalak. 
Hurrengo ataletan, dimentsio horietako bakoitzaren digitalizazio maila azalduko dugu. 

2. grafikoan ikus daitekeen bezala, Euskal Autonomia Erkidegoa ez da lehenengo tokian azaltzen 
dimentsio horietan, baina EB-28ko batezbestekoaren gainetik dago, familien interneteko erabileran 
izan ezik, horretan aldea baitago. Herrialde liderrengana hurbiltzen ari garela nabarmentzen da 
gainerako dimentsioetan. Hala, emaitzak oso positiboak dira konektagarritasunean, giza kapitalean, 
teknologia digitala negozioetan integratzean eta zerbitzu publiko digitaletan.  
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2. grafikoa. Euskal Autonomia Erkidegoko 2018ko DESIaren dimentsioak (%) 

 

Iturria: EUROSTAT, Espainiako Estatistika Institutua, EUSTAT 

Jarraian, bost dimentsioetako bakoitza zehaztuko dugu, baita dagozkien azpidimentsioak ere, 
aztergai ditugun herrialdeen multzorako. Euskal Autonomia Erkidegoa zein tokitan kokatzen den 
adieraziko dugu. Dimentsio bakoitzean, EB-28ko batez besteko balioa ere erantsi dugu.  

2.2.1 Konektagarritasuna  

Konektagarritasunari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoa laugarren tokian dago: % 77,67ko 
balioa du adierazleak dimentsio honetan eta, horrela, EB-28ko batezbestekoaren gainetik dago, 
nabarmen (% 62,58 da batezbestekoa). Beraz, Euskal Autonomia Erkidegoa herrialde liderren artean 
dago. Aurretik hiru herrialde besterik ez ditu: Herbehereak (% 81,13), Luxenburgo (% 80,05) eta 
Danimarka (% 78,48). Azpimarratzekoa da, gainera, konektagarritasunaren dimentsioan duela Euskal 
Autonomia Erkidegoak dimentsio guztietan kokapenik onena. 
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3. grafikoa. Konektagarritasuna (%) 

 

Iturria: EUROSTAT, Merkatuen eta Lehiaren Espainiako Batzordea, Ekonomia eta Enpresa Ministerioa, 
Espainiako Estatistika Institutua 

Konektagarritasunak 5 azpidimentsio hartzen ditu barne: banda zabal finkoa, mugikorra, azkarra, 
ultra azkarra1 eta banda zabalaren prezioaren indizea, banda zabala edukitzeko ordaindu behar dena 
neurtzen duena. DESIren 2018ko edizioan, lehenengo aldiz aztertu da banda zabal ultra azkarraren 
konektagarritasuna eta baztertu egin da irrati maiztasunaren espektroaren merkaturatze maila.  

2.2.2 Giza kapitala 

Euskal Autonomia Erkidegoak % 67,19ko balioa lortzen du digitalizaziorako giza kapitalean. 
Herrialdeen artean zazpigarren tokian dago. Sailkapeneko lehenengo tokietan daude Finlandia (% 
79,24), Herbehereak (% 74,25) eta Suedia (% 74,23). Berriro ere, Euskal Autonomia Erkidegoa EB-28ko 
batezbestekoaren gainetik dago (% 56,48), herrialde liderren multzorako trantsizioan, nolabait. 

                                                            
1 Dimentsio honetan, azpidimentsio berri bat erantsi da: banda zabal ultra azkarra (1.d). Bi adierazle ditu: banda zabal ultra 
azkarraren estaldura (100.d.1), banda zabal ultra azkarraren (alegia, 1 Mbps baino handiagoa) estaldura duten etxeen 
proportzioa neurtzen duena, eta banda zabal ultra azkarraren barneratzea (1.d.2), etxe guztien artean, banda zabal ultra 
azkarreko harpidetzen proportzioa neurtzen duena. 
Argibide gehiagorako, ikus 5. Metodologia oharra eta 6. Eranskina – Adierazleak eta definizioak. 
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4. grafikoa. Giza kapitala (%) 

 

Iturria: EUROSTAT, Espainiako Estatistika Institutua, EUSTAT, IKANOS 

Giza kapitalak 2 azpidimentsio hartzen ditu barne: oinarrizko trebetasunak eta erabilera, eta 
trebetasun aurreratuak eta garapena. Lehenengoak herritarrek produktu eta zerbitzu digitalak 
erabiltzeko duten gaitasuna jaso nahi du; bigarrenak, berriz, ondasun eta zerbitzu horiek ekoizteko 
gaitasuna. 

2.2.3 Interneteko zerbitzuen erabilera 

Etxeetan Interneteko zerbitzuen erabilera aztertzen duen dimentsioan, Euskal Autonomia Erkidegoa 
EB-28ko batezbestekoaren azpitik dago: EAEko balioa % 44,73 da eta batezbestekoarena, berriz, % 
50,49. Horregatik, sailkapenaren azken postuetan dago, 24. tokian. Herrialde liderren artean, 
Danimarka (% 75,09) eta Suedia (% 73,37) aipatu behar dira. 
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5. grafikoa. Interneteko zerbitzuen erabilera (%) 

 

Iturria: EUROSTAT, Espainiako Estatistika Institutua, EUSTAT 

Dimentsio horrek 3 azpidimentsio hartzen ditu barne, Interneten erabiltzera neurtzeko kontuan 
hartzen diren jarduera motak aztertzeko: edukiak, komunikazioa eta transakzioak.  

2.2.4 Teknologia digitalaren integrazioa 

Teknologia digitalak enpresetan duen integrazioa aztertzeko dimentsioari dagokionez, Euskal 
Autonomia Erkidegoaren balioa % 50,30 da. Sailkapeneko zazpigarren tokian dago, Europako 
batezbestekoaren gainetik (batezbestekoaren balioa % 40,09 da). Danimarkak (% 61,28), Finlandiak 
(% 60,88) eta Irlandak (% 60,02) dute integrazio teknologikoaren mailarik handiena, Euskal Autonomia 
Erkidegoak baino 10 puntu portzentual handiagoa. 
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6. grafikoa. Teknologia digitalaren integrazioa (%) 

 

Iturria: EUROSTAT, Espainiako Estatistika Institutua, EUSTAT 

Dimentsio horrek 2 azpidimentsio hartzen ditu barne: negozioen digitalizazioa eta merkataritza 
elektronikoa. Negozioen digitalizazioak teknologia jakin batzuen erabilera neurtzen du eta 
merkataritza elektronikoak, berriz, enpresa txiki eta ertainek online egiten dituzten salmentak. 
Lehenengoan du Euskal Autonomia Erkidegoak abantaila argia, gainerako herrialdeekin alderatuta. 

2.2.5 Zerbitzu publiko digitalak 

Administrazioaren digitalizazioa eta zerbitzu publiko digitalen eskaintza2 neurtuz gero, Euskal 
Autonomia Erkidegoak EB-28ko batezbestekoak baino pixka bat handiagoa du: % 66,68 EAEk eta % 
57,48 EB-28k. Hala, zortzigarren tokian dago. Lehenengo tokietan Finlandia (% 78,64) eta Estonia (% 
78,10) daude. 

                                                            
 2 Dimentsio honetan, adierazi berri bat erantsi da: enpresentzako zerbitzu publiko digitalak (5.a.4), negozio bat abian jartzeko 
edo negozio baten ohiko eragiketak aurrera eramateko behar diren zerbitzu publikoetatik, online zenbat dauden eskuragarri 
neurtzen du, herrialdeko erabiltzaileentzat zein atzerritarrentzat.  
Azpidimentsio berri bat ere erantsi da: osasun elektronikoa (5.b), adierazle bakarrarekin (5.b.1): ospitalera edo kontsultara joan 
gabe, online eskaintzen diren osasun zerbitzuak erabili dituzten pertsonen ehunekoa neurtzen du. 
Argibide gehiagorako, ikus 5. Metodologia oharra eta 6. Eranskina – Adierazleak eta definizioak. 
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7. grafikoa. Zerbitzu publiko digitalak (%) 

 

Iturria: EUROSTAT, Espainiako Estatistika Institutua, geuk egina 

Administrazio publikoen digitalizazioak bi azpidimentsio hartzen ditu kontuan: gobernu elektronikoa 
eta osasun elektronikoa. Lehenengoak pisu handiagoa du, bigarrenarekin alderatuta. 

2.3 Azpidimentsioak eta adierazleak 

Hurrengo ataletan, dimentsio bakoitzaren azpidimentsioak eta adierazleak aurkeztuko ditugu. 
Analisi horretan, azpidimentsioak edo adierazleak Euskal Autonomia Erkidegoan duen balioa 
azalduko dugu, sailkapenean hartzen duen tokiarekin batera. Era berean, Espainiako balioak, 
emaitza onena duen herrialdearenak eta EB-28arenak ere emango ditugu. 

2.3.1 Konektagarritasuna 

Banda zabalari lotutako azpidimentsio guztiek bi adierazle dituzte, teknologia horietako bakoitzaren 
estaldura eta bereganatze maila neurtzeko. Prezioaren indizeak adierazle bakarra du: banda 
zabaleko konexioa kontratatzeko soldata gordinaren zein ehuneko erabiltzen den neurtzen du.  

1. taulak konektagarritasunaren dimentsioari dagozkion azpidimentsioetako bakoitzaren balioak eta 
kokapena aurkezten ditu. 
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1. taula. Konektagarritasunaren azpidimentsioen alderapena 

1. dimentsioa - Konektagarritasuna 

Euskal Autonomia 
Erkidegoa Espainia Liderra  EB-28 

Balioa Kokapena 

1.a – Banda zabal finkoa 84,05 5 62,50 97,63 68,99 

1.b – Banda zabal mugikorra 85,86 7 72,84 97,70 71,47 

1.c - Banda zabal azkarra 76,75 3 64,00 85,43 56,77 

1.d – Banda zabal ultra azkarra  59,14 6 49,84 69,36 36,58 

1.e – Banda zabalaren prezioaren indizea  79,30 21 74,31 94,40 86,67 

Iturria: Geuk egina 

Euskal Autonomia Erkidegoaren emaitzak onak dira azpidimentsio guztietan, prezioari dagokionean 
izan ezik. Gainerakoetan, sailkapenean toki ona hartzen du, batez ere banda zabal ultra azkarrean, 
2018ko DESIan lehenengo aldiz neurtzen den azpidimentsioan.  

2. taulan konektagarritasunaren 5 dimentsioen adierazleen emaitzak aurkeztu ditugu3.  

2. taula. Konektagarritasunaren adierazleen alderapena 

 
Euskal Autonomia 

Erkidegoa Espainia Liderra EB-28 

 Balioa Kokapena 

1.a azpidimentsioa – Banda zabal finkoa           

     1.a.1 – Banda zabal finkoaren estaldura 99,1 13 95,67 100 97,41 

     1.a.2 – Banda zabal finkoaren barneratzea 86,3 5 73,32 97,63 75,47 

1.b azpidimentsioa – Banda zabal mugikorra           

     1.b.1 – Banda zabal mugikorraren estaldura 99 5 92,25 99,97 90,77 

     1.a.2 – Banda zabal finkoaren barneratzea 115,9 7 91,79 146,34 90,22 

1.c azpidimentsioa – Banda zabal azkarra           

     1.c.1 – Banda zabal azkarraren estaldura 94,5 7 85,03 99,95 80,06 

     1.c.2 – Banda zabal azkarraren barneratzea 58,99 3 42,97 72,57 33,49 

1.d azpidimentsioa – Banda zabal ultra azkarra            

      1.d.1 – Banda zabal ultra azkarraren estaldura 93,6 5 83,64 99,95 57,77 

      1.d.2 – Banda zabal ultra azkarraren barneratzea 24,67 9 17,60 47,54 15,39 

1.e azpidimentsioa – Banda zabalaren prezioaren indizea            

     1.e.1 – Banda zabalaren prezioaren indizea  79,3 21 74,31 94,40 86,67 

Iturria: Geuk egina 

Euskal Autonomia Erkidegoa EB-28ko batezbestekoaren gainetik dago, konektagarritasunaren 
dimentsioari lotutako ia adierazle guztietan. Estalduraren datuak, balio absolutuetan, nahiko altuak 
dira. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoaren kokapena, gainerako herrialdeekin alderatuta, 
nahiko ona da adierazle guztietan, baita barneratze mailari lotutakoetan ere. Azpimarratzekoa da 
banda zabal azkarreko (segundoko 30 megabit edo gehiagoko abiadurako) barneratzean hirugarren 
tokian dagoela eta banda zabal ultra azkarrean ere (segundoko 100 megabit edo gehiagoko 
abiadura) emaitzak onak direla. 

                                                            
3 Iaztik, aldatu egin da 1.c.2 adierazlea kalkulatzeko modua: gutxienez 16 eta 74 urte arteko kide bat duten etxe guztien 
gainean kalkulatzen da, banda zabaleko harpidetza guztien gainean kalkulatu beharrean. 1.d.2 adierazlearekin ere berdin 
jokatzen da. 
Argibide gehiago behar izanez gero, ikus 5. Metodologia oharra. 
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Salbuespena banda zabalaren prezioaren adierazlean aurkituko dugu, Euskal Autonomia 
Erkidegoko prezioak EB-28ko batezbestekoan ikusitakoak baino handiagoak baitira4. 

2.3.2 Giza kapitala 

Giza kapitala aztertzeko bi azpidimentsio hartzen dira kontuan: oinarrizko trebetasunak eta erabilera, 
eta trebetasun aurreratuak eta garapena. 3. taulak bi azpidimentsio horien balioak eta kokapena 
aurkezten ditu. 

3. taula. Giza kapitalaren bi azpidimentsioen alderapena 

2. dimentsioa – Giza kapitala 

Euskal Autonomia 
Erkidegoa Espainia Liderra  EB-28 

Balioa Kokapena 

2.a – Oinarrizko trebetasunak eta erabilera 69,88 9 60,73 89,58 62,66 

2.b – Trebetasun aurreratuak eta garapena 64,49 2 43,39 74,30 48,5 

Iturria: Geuk egina 

Bi azpidimentsio horiek bi adierazle hartzen dituzte kontuan: alde batetik, herritarren trebetasun 
digitalak neurtzen dira eta, bestetik, lan indarrarenak. Azpimarratzekoa da Euskal Autonomia 
Erkidegoa bigarren tokian dagoela, trebetasun aurreratuetan. Oinarrizko trebetasunetan ere, 
emaitzak positiboak dira. 

4. taulak giza kapitalari lotutako adierazleen emaitzak erakusten dizkigu. 

4. taula. Giza kapitalaren adierazleen alderapena 

 
Euskal Autonomia 

Erkidegoa Espainia Liderra EB-28 

 Balioa Kokapena 

2.a azpidimentsioa – Oinarrizko trebetasunak eta 
erabilera           

      2.a.1 – Interneteko erabiltzaileak 81,8 11 80,01 96,40 80,88 

      2.a.2 – Gutxienez oinarrizko trebetasun digitalak 70,1 7 54,77 85,18 57,18 

2.b azpidimentsioa – Trebetasun aurreratuak eta 
garapena           

      2.b.1 – IKTetako espezialistak 2,44 24 3 6,6 3,70 

      2.b.2 – STEM5 gradudunak 37,65 1 21,60 37,65 19,1 

Iturria: Geuk egina 

Oinarrizko trebetasunen adierazleen emaitzak egokiak dira, EB-28ko batezbestekoaren gainetik 
gaude. Baina trebetasun aurreratuetan, emaitzak askotarikoak dira: STEM gradudunen kasuan, 
Euskal Autonomia Erkidegoa sailkapeneko lehenengo tokian dago; IKTetako espezialistetan6, ordea, 
azken tokietan.  

 

 

 

                                                            
4 Adierazlea Espainiako datutik abiatuta zenbatetsi da. 
5 Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza eta Matematika adierazten ditu (Science, Technology, Engineering and Mathematics). 
6 Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (Information and Communication Technology). 
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2.3.3 Interneteko zerbitzuen erabilera 

Familien Interneteko erabilera neurtzeko, eskaintzen diren hainbat zerbitzu aztertzen dira, 3 
azpidimentsiotan: edukia, komunikazioa eta transakzioak. 5. taulak etxeetako Internet zerbitzuen 
erabileraren dimentsioaren barne sartzen diren hiru azpidimentsioen balioak eta kokapena azaltzen 
dizkigu. 

5. taula. Interneteko zerbitzuen erabileraren azpidimentsioen alderapena 

3. dimentsioa - Interneteko zerbitzuen erabilera 

Euskal Autonomia 
Erkidegoa Espainia Liderra  EB-28 

Balioa Kokapena 

3.a  – Edukia  54,38 11 59,20 81,69 49,86 

3.b – Komunikazioa  20,54 28 32,51 73,07 37,14 

3.c – Transakzioak 59,27 18 56,58 87,69 64,49 

Iturria: Geuk egina 

Edukien azpidimentsioan hiru adierazle hartzen dira kontuan, Interneten erabilera aisialdiko 
zerbitzuetan neurtzeko. Komunikazioan, beste erabiltzaile batzuekin elkarreraginean aritzea 
neurtzen da. Eta, azkenik, salerosketetan, banka edo merkataritza elektronikoko eragiketak neurtzen 
dira, eta bi adierazle hartzen dira kontuan kasuetako bakoitzean. 

Euskal Autonomia Erkidegoko emaitzak ez dira onak esparru horretan, hala, azpidimentsio 
bakarrean dago EB-28ko batezbestekoaren gainetik: edukietan. Daturik onena salerosketen 
azpidimentsioak erakusten du. 

Jarraian, Interneten erabilera neurtzen duten adierazleak zehaztuko ditugu7. 

6. taula. Interneteko zerbitzuen erabileraren adierazleen alderapena 

 

 

Iturria: Geuk egina 

                                                            
7 3.a.3 adierazlea kalkulatzeko, “ordaindutako telebista”ren datua erabili da. 

 Euskal Autonomia 
Erkidegoa Espainia Liderra EB-28 

 Balioa Kokapena 

3.a azpidimentsioa - Edukiak      

3.a.1 - Albisteak 80,5 13 77,50 93,02 72,50 

3.a.2 - Musika, bideoak eta jokoak 70,06 25 83,12 90,88 78,09 

3.a.3 - Eskaripeko bideoa 31,27 6 26,96 49,04 20,67 

3.b azpidimentsioa - Komunikazioa      

3.b.1 - Bideo deiak 30,6 29 35,25 85,23 46,22 

3.b.2 - Gizarte sareak 56,7 27 67,58 86,83 64,89 

3.c. azpidimentsioa - Transakzioak      

3.c.1 - Banku zerbitzuak 57,3 18 54,58 93,31 61,41 

3.c.2 - Erosketak 61,24 16 58,58 86,23 67,56 
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Interneteko zerbitzuen erabileran du kokapenik okerrena Euskal Autonomia Erkidegoak eta hori 
dimentsioa osatzen duten adierazle gehienetan islatzen da. Edukiei lotutako bi adierazletan izan ezik 
–albisteak eta eskaripeko bideoak–, balioak EB-28ko batezbestekoaren azpitik geratzen dira. Are 
gehiago, kokapena oraindik kaxkarragoa da komunikazioei lotutako adierazleak aztertuz gero. 

2.3.4 Teknologia digitalaren integrazioa 

Enpresetan teknologia digitala nola dagoen integratuta aztertzeko, bi azpidimentsio erabiltzen dira, 
enpresetako digitalizazio maila alde batetik eta enpresa txiki eta ertainen onlineko merkataritza 
beste alde batetik. Lehenengoa neurtzeko bost adierazle erabiltzen dira eta bigarrena neurtzeko, 
hiru.  

7. taulak Euskal Autonomia Erkidegoaren balioak eta kokapena erakusten dizkigu, azpidimentsio 
horietako bakoitzean. 

7. taula. Teknologiaren integrazioaren azpidimentsioen alderapena 

4. Dimentsioa - Teknologia digitalaren integrazioa  

Euskal Autonomia 
Erkidegoa Espainia Liderra  EB-28 

Balioa Kokapena 

4.a – Enpresen digitalizazioa 69,16 1 45,34 69,16 36,57 

4.b – Merkataritza elektronikoa  22 25 39,45 75,37 38,86 

Iturria: Geuk egina 

Euskal Autonomia Erkidegoa liderra da enpresen digitalizazioan: sailkapenaren lehenengo tokian 
dago. Baina EAEko enpresa txiki eta ertainen merkataritza elektronikoko emaitzak ez dira hain onak, 
gaur egun 25. tokian baitago. 

8. taulak adierazleen emaitzak erakusten dizkigu.  

8. taula. Teknologiaren integrazioaren adierazleen alderapena 

 

Euskal Autonomia 
Erkidegoa Espainia Liderra EB-28 

  Balioa Kokapena 

4.a azpidimentsioa - Enpresen digitalizazioa           

4.a.1 – Informazio truke elektronikoa 56,55 1 45,97 56,55 33,76 

4.a.2 - RFID 8,71 2 7,81 9,18 4,19 

4.a.3 - Gizarte sareak 41,3 2 27,87 42,43 21,42 

4.a.4 – Faktura elektronikoa 35,87 4 24,99 71,82 17,72 

4.a.5 - Hodeia 19,57 8 12,95 40,39 13,51 

4.b azpidimentsioa – Merkataritza elektronikoa            
4.b.1 – Salmenta elektronikoak egiten dituzten enpresa 
txiki eta ertainak 

10,6 23 19,56 29,51 17,15 

4.b.2 – e-commercearen negozio bolumena 4,98 24 10,14 22,93 10,26 

4.b.3 – Mugaz gaindiko salmenta elektronikoak 4,7 26 7,09 16,80 8,38 

 

Iturria: Geuk egina 

Enpresetan teknologia ezartzeari lotutako adierazleak aztertuta, azpidimentsioetan ikusi dugun 
egoera bera errepikatzen da. Alde batetik, enpresen digitalizazioari lotutako bost adierazleetan, 
Euskal Autonomia Erkidegoa lehenengo tokietan dago. Zehazki, liderra da informazioaren truke 
elektronikoan (ERP) eta bigarrena irrati maiztasunaren bidezko identifikazioan (RFID) eta gizarte 
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sareen erabileran (gutxienez, haietako bitan). Aitzitik, merkataritza elektronikoaren erabilera oso 
mugatua da EAEko enpresa txiki eta ertainen artean, baita nazioarteko esparruan ere. Horrek 
salmenta mota horren fakturazio txikia ekartzen du. 

2.3.5 Zerbitzu publiko digitalak 

Zerbitzu publikoen digitalizazioa aztertzeko, bi alderdi hartzen dira kontuan: gobernu elektronikoa, 
Administrazio Publikoaren zerbitzuetan teknologiaren erabilera neurtzen duena, eta osasun digitala, 
osasun arloko onlineko zerbitzuen erabilera neurtzen duena. 9. taulak bi azpidimentsio horien 
balioak eta kokapena aurkezten ditu.  

9. taula. Zerbitzu publiko digitalen azpidimentsioen alderapena 

5. dimentsioa – Zerbitzu publiko digitalak 

Euskal Autonomia 
Erkidegoa Espainia Liderra  EB-28 

Balioa Kokapena 

5.a – Gobernu elektronikoa  76,13 11 83,2 86,05 67,34 

5.b – Osasun elektronikoa  28,87 6 29 49 18 

Iturria: Geuk egina 

Gobernu elektronikoari dagokionez, EAEko administrazio publikoek kokapen nahiko ona dute, 
Europako batezbestekoaren gainetik daude. Osasun elektronikoan, Euskal Autonomia Erkidegoaren 
kokapena hobea da.  

Jarraian, gobernu eta osasun elektronikoari lotutako adierazleak zehaztuko ditugu8. 

10. taula. Zerbitzu publiko digitalen adierazleen alderapena 

 Euskal Autonomia 
Erkidegoa Espainia Liderra EB 

 Balioa Kokapena 

5.a azpidimentsioa – Gobernu elektronikoa       

     5.a.1 – Gobernu elektronikoaren erabiltzaileak 59,87 15 67,24 96,11 58,49 

     5.a.2 – Aldez aurretik betetako formularioak 72,63 9 71,71 100,00 53,32 

     5.a.3 – Onlineko zerbitzuak osatzea 87,57 13 93,88 98,625 84,38 

     5.a.4 – Enpresentzako zerbitzu publiko digitalak 93,5 5 94,61 100,00 82,75 

     5.a.5 – Datu irekiak 0,77 12 0,94 0,96 0,73 

5.b azpidimentsioa – Osasun elektronikoa       

      5.b.1 – Osasun elektronikoko zerbitzuak 28,9 6 29 49 18 

Iturria: Geuk egina 

Zerbitzu publiko digitaletako lehenengo azpidimentsioari lotutako adierazleetan, emaitzak egokiak 
dira. Kokapena oso ona da enpresentzako zerbitzu publiko digitaletan eta, horren ondoren, aldez 
aurretik betetako formularioetan. Adierazle guztietan, Euskal Autonomia Erkidegoko emaitzak 
Europako batezbestekoaren gainetik daude. 

                                                            
8 Iaztik, aldatu egin da 5.a.1 adierazlea kalkulatzeko modua: azken 12 hilabeteetan administrazioari aldez aurretik betetako 
formularioak bidali behar izan dizkioten pertsonen kopuru osoarekiko neurtzen da, azken 12 hilabeteetako Interneteko 
erabiltzaile guztiekiko neurtu beharrean. 
5.a.5 adierazlea kalkulatzeko erabili den galdesorta iazkoaz bestelakoa da. 
Argibide gehiago behar izanez gero, ikus 5. Metodologia oharra. 
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Bigarren azpidimentsioan, osasun arloko zerbitzu elektronikoak neurtzen dituenean, adierazle 
bakarra dago, eta, horretan, Euskal Autonomia Erkidegoaren kokapena ona da. 

2.4 Emaitzen analisia  

Konektagarritasunari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoa laugarren tokian dago, kokapena 
ona da eta 4 puntuko aldea besterik ez du best-performerarekiko. Dimentsio horretan, emaitza 
positiboak lortzen ditu azpidimentsio eta adierazle guztietan, konektagarritasuneko zerbitzuen 
prezioan izan ezik. Emaitza on horien barne daude, halaber, banda zabal ultra azkarreko sareei 
lotutakoak. 

Giza kapitalari begiratuta, Euskal Autonomia Erkidegoa zazpigarren tokian dago. Horrek esan nahi 
du oinarrizko trebetasunetan egoera hobetu daitekeela; trebetasun aurreratuetan, berriz, bigarren 
tokian dago. Baina bigarren toki horren atzean kontraste handia dago: zientzia eta teknologiako 
esparruko (STEM) gradudunen ehunekoa handia da, baina lan merkatuan IKTetako espezialisten 
ehunekoa, berriz, txikia. Horregatik, 12 puntuko aldea dugu giza kapitalean emaitzarik onenak dituen 
herrialdearekin. 

Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoak emaitza oso kaskarrak lortzen ditu etxean Interneteko 
zerbitzuen erabileran, Europako batezbestekoaren azpitik gelditzen baita, nabarmen. Izan ere, 
komunikazio zerbitzuen eta edukien erabilera eskasa da; egoera hobea da Internet bidezko 
salerosketetan. 

Euskal enpresetan, teknologia digitala ongi integratuta dago, nahiz eta 10 puntuko aldea izan 
herrialde liderrekin. Kokapen nahiko positibo horren atzean, ordea, askotariko portaerak daude. Alde 
batetik, euskal enpresak liderrak dira enpresen digitalizazioan, hau da, teknologia negozioan 
txertatzerakoan. Baina enpresa txiki eta ertainetan teknologia merkataritza elektronikoan 
erabiltzerakoan, apala da erabilera hori hainbat merkatutan, baita guztizko fakturazioari egiten dion 
ekarpenean ere. 

Euskal Autonomia Erkidegoko zerbitzu publikoen digitalizazioari begiratuta, EAEko administrazio 
publikoak hamaikagarren tokian daude, Europako batezbestekoaren gainetik, baina herrialde 
digitalizatuenetik 18 puntura. Hala, gobernu elektronikoaren garapenean erdi mailako kokapen 
erlatiboa du (maila ertaina du ia adierazle guztietan, nahiz eta enpresentzako zerbitzu publikoen 
eskaintza oso mugatua den) eta osasun elektronikoan, ordea, kokapena ona da, seigarren tokian 
baitago. 
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3. Euskal Autonomia Erkidegoko DESIren bilakaera 2017-2018 

2017 eta 2018 urteen arteko bilakaera alderatua aurkeztu aurretik, adierazi behar dugu DESI 
adierazlea kalkulatzeko modua aldatu egin dela 2018. urte honetarako eta, datuak alderagarriak izan 
daitezen, aurreko urteko adierazlea eguneratu egin behar izan dugula. DESI 2018ko9 adierazle 
berriak sartuz, ordezkatuz eta eguneratuz, DESI 2017ko dimentsioak, azpidimentsioak eta adierazle 
sintetikoa berriro kalkulatu behar izan dira.  

Jarraian, 2017ko eta 2018ko DESIaren emaitzak alderatzeko taula aurkezten dugu, balioak eta 
kokapena zehaztuz. 

11. taula. Analisi alderatua (2017-2018) 

  Balioa Kokapena 

  2018 2017 ∆ 2018 2017 ∆ 

DESI 62,99 60,09 % 4,81 5 6 +1 

              

1. dimentsioa - Konektagarritasuna 77,67 74,49 % 4,27 4 4 = 

1.a azpidimentsioa – Banda zabal finkoa 84,05 79,20 % 6,12 5 8 +3 

1.a.1 – Banda zabal finkoaren estaldura 99,10 98,80 % 0,30 13 15 +2 

1.a.2 – Banda zabal finkoaren barneratzea 86,30 82,20 % 4,99 5 6 +1 

1.b azpidimentsioa – Banda zabal mugikorra 85,86 85,55 % 0,36 7 4 -3 

1.b.1 – Banda zabal mugikorraren estaldura 99,00 97,90 % 1,12 5 4 -1 

1.a.2 – Banda zabal finkoaren barneratzea 115,90 116,50  - % 0,52 7 4 -3 

1.c azpidimentsioa – Banda zabal azkarra 76,75 68,71 % 11,69 3 6 +3 

1.c.1 – Banda zabal azkarraren estaldura 94,50 92,5 % 2,16 7 7 = 

1.c.2 – Banda zabal azkarraren barneratzea 58,99 44,92 % 31,32 3 6 +3 

1.d azpidimentsioa – Banda zabal ultra azkarra  59,14 58,12 % 1,75 6 5 -1 

1.d.1 – Banda zabal ultra azkarraren estaldura 93,60 91,70 % 2,07 5 5 = 

1.d.2 – Banda zabal ultra azkarraren barneratzea 24,67 24,54 % 0,53 9 7 -2 

1.e azpidimentsioa – Banda zabalaren prezioaren 
indizea  79,30 76,20 % 4,07 21 21 = 

1.e.1 – Banda zabalaren prezioaren indizea  79,30 76,20 % 4,07 21 21 = 

              

2. dimentsioa – Giza kapitala 67,19 64,30 % 4,48 7 7 = 

2.a azpidimentsioa – Oinarrizko trebetasunak eta 
erabilera 69,88 71,97 -% 2,89 9 7 -2 

2.a.1 – Interneteko erabiltzaileak 81,80 81,60 % 0,25 11 12 +1 

2.a.2 – Gutxienez oinarrizko trebetasun digitalak 70,10 74,60 -% 6,03 7 4 -3 

2.b azpidimentsioa – Trebetasun aurreratuak eta 
garapena 64,49 56,64 % 13,86 2 7 +5 

2.b.1 – IKTetako espezialistak 2,44 2,12 % 15,09 24 26 +2 

2.b.2 – STEM gradudunak 37,65 33,20 % 13,40 1 1 = 

              

3. dimentsioa - Interneteko zerbitzuen erabilera 44,73 43,66 % 2,45 24 21 -3 

3.a azpidimentsioa – Edukiak 54,38 58,86 -% 7,61 11 10 -1 

                                                            
9 2017an existitzen ez diren adierazleen artean, bi kasutan ezin izan dira lortu urte horretako datuak: 5.a.4 adierazlea Espainiako 
2017ko datua abiapuntu hartuta zenbatetsi da. 5.b.1 adierazlea berdin utzi dugu, informazio gehiago ez genuelako. 
Argibide gehiagorako, ikus 5. Metodologia oharra eta 6. Eranskina – Adierazleak eta definizioak. 
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3.a.1 – Albisteak 80,50 81,30 -% 0,98 13 11 -2 

3.a.2 – Musika, bideoak eta jokoak 70,06 85,08 -% 17,65 25 9 -16 

3.a.3 – Eskaripeko bideoa 31,27 20,60 % 51,80 6 12 +6 

3.b azpidimentsioa – Komunikazioa  20,54 14,40 % 42,69 28 28 = 

3.b.1 – Bideo deiak  30,60 24,90 % 22,89 29 29 = 

3.b.2 – Gizarte sareak 56,70 53,60 % 5,78 27 27 = 

3.c azpidimentsioa – Transakzioak 59,27 57,72 % 2,68 18 18 = 

3.c.1 – Banku zerbitzuak 57,30 54,80 % 4,56 18 18 = 

3.c.2 – Erosketak 61,24 60,64 % 0,98 16 14 -2 

              

4. dimentsioa – Teknologia digitalaren integrazioa  50,30 44,49 % 13,06 7 8 +1 

4.a azpidimentsioa – Enpresen digitalizazioa 69,16 60,06 % 15,15 1 3 +2 

4.a.1 – Informazio truke elektronikoa 56,55 60,20 -% 6,06 1 1 = 

4.a.2 – RFID 8,71 5,80 % 50,17 2 7 +5 

4.a.3 – Gizarte sareak 41,30 35,50 % 16,34 2 4 +2 

4.a.4 – Faktura elektronikoak 35,87 27,10 % 32,36 4 6 +2 

4.a.5 – Hodeia 19,57 18,05 % 8,42 8 8 = 

4.b azpidimentsioa – Merkataritza elektronikoa  22,00 21,13 % 4,13 25 24 -1 

4.b.1 – Salmenta elektronikoak egiten dituzten 
enpresa txiki eta ertainak 

10,60 10,20 % 3,92 23 22 -1 

4.b.2 – Merkataritza elektronikoaren negozio 
bolumena 

4,98 4,78 % 4,18 24 23 -1 

4.b.3 – Mugaz gaindiko salmenta elektronikoak 4,70 4,50 % 4,44 26 23 -3 

              

5. dimentsioa – Zerbitzu publiko digitalak 66,68 66,33 % 0,53 8 7 -1 

5.a azpidimentsioa – Gobernu elektronikoa  76,13 75,7 % 0,58 11 8 -3 

5.a.1 – Gobernu elektronikoaren erabiltzaileak 59,87 69,60 -% 13,98 15 10 -5 

5.a.2 – Aldez aurretik betetako formularioak 72,63 71,40 % 1,72 9 8 -1 

5.a.3 – Onlineko zerbitzuak osatzea 87,57 86,10 % 1,71 13 14 +1 

5.a.4 – Enpresentzako zerbitzu publiko digitalak 93,50 87,37 % 7,01 5 13 +8 

5.a.5 – Datu irekiak 77,00 76,43 % 0,75 12 7 -5 

5.b azpidimentsioa – Osasun elektronikoa  28,87 28,87 % 0,00 6 6 = 

5.b.1 – Osasun elektronikoko zerbitzuak 28,87 28,87 % 0,00 6 6 = 

Iturria: Geuk egina 

2017-2018 aldian, Euskal Autonomia Erkidegoko DESI adierazlea ia 5 puntu hobetu da 2017ko 
datuekin alderatuta. Zehazki, % 60,09tik % 62,99ra10 igaro da eta, horrela, seigarren tokitik 
bosgarrenera igo da. Era berean, sailkapeneko lehenengo tokietan dauden herrialdeekiko aldea 
aztertuz, lau herrialde liderren talderantz hurbiltzen ari garela ikusten da, haiekiko aldea 2,26 puntu 
gutxitu baita (2017an 14,24koa zen eta 2018an, berriz, 11,98koa). 

                                                            
10 Taulari lotutako oharra: 5.b.1 adierazlea ez zen DESI 2o17an sartzen eta ezin izan dugu zenbatetsi urte horretarako. 
Horregatik, 2018ko balio berbera eman zaio. 
5.a.4 adierazlea ere ez zegoen DESI 2017an, baina Espainiako datua abiapuntu hartuta zenbatetsi dugu, gainerako 
herrialdeekin alderatu ahal izateko. 
Gauza bera gertatu da 1.d.2 adierazlearekin ere.2. 1.d.1 adierazlea Ekonomia eta Enpresa Ministeriotik eskuratu dugu, 
zuzenean, estaldurari lotutako gainerako adierazleak bezala. 
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Dimentsio guztietan, emaitzak aurreko urtekoak baino hobeak dira. Enpresetan teknologia 
digitalaren integrazioa neurtzen duen aldagaian ikusi da bilakaerarik onena, % 13,1eko hazkundea 
izan baitu. Horren atzetik datoz giza kapitala, konektagarritasuna eta zerbitzu digitalen erabilera, % 
4,5, % 4,3 eta % 2,5eko hazkundea izan baitute, hurrenez hurren. Zerbitzu publiko digitalen 
erabileraren hazkundea % 0,5etik gorakoa izan da. 

Baina hobekuntza horiek ez dute ia aukerarik eman gainerako herrialdeekiko kokapena hobetzeko. 
Konektagarritasunean eta giza kapitalean izandako hobekuntza erlatiboei esker, lehenengo tokiari 
eutsi ahal izan zaio. Aitzitik, zerbitzuen erabileran hobekuntza izan arren, 3 postu egiten da atzera, 
eta gauza bera gertatzen da zerbitzu publikoen digitalizazioan ere. Azkenik, teknologiaren 
integrazioan hobekuntza % 13,1ekoa izan da eta Europako herrialdeen multzoan toki bat aurrera 
egitea ekarri du horrek.  

Datuek erakusten dute herrialde guztiak oso dinamikoak ari direla izaten ekonomiaren eta 
gizartearen digitalizazioan, eta, gainera, prozesu hori aldakorra eta arina dela, eta bilakaera beste 
herrialdeekin alderatuta balioetsi nahi izateak dagoeneko garrantzitsuak diren ahaleginei eustea 
eskatzen duela. 

IKTetako espezialistetan, lan merkatuan hobekuntza nabaritzen da eta, horrela, hazkunde erlatiboa 
ikusten da, Europako gainerako herrialdeekin alderatuta. Herritarren oinarrizko gaitasun digitaletan, 
ordea, atzera egin da. 

Interneten oinarritutako zerbitzuen erabileran, emaitzek bilakaera negatiboa erakusten dute, ia 
adierazle guztietan egin baita atzera, eskaripeko bideoen kontsumoan izan ezik. Kontuan hartu behar 
da hiru azpidimentsio horiek 2017an ere ez zituztela emaitza onak eman, eta ia ez da ezer hobetu 
horietakoren batean.  

Enpresetan, eraldaketa digitala, teknologia barneratzeari dagokionez, erritmo onean ari da aurrera, 
eta hobekuntzak ikusi dira ia adierazle guztietan. Horrek kokapenean aurrera egitea ahalbidetzen 
du, nahiz eta iazko tokiak ere onak izan. Aitzitik, merkataritza elektronikoak enpresen eguneroko 
eragiketetan ezartzeko eta eraginak edukitzeko mugak ditu oraindik ere. 

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetan, mailaz mailako hobekuntzak edo 
hobekuntza txikiak egin dira zerbitzu eskaintzan, bereziki enpresei bideratutakoetan. Hala ere, 
herritarren zerbitzu digital publikoen erabileran atzera egin da. 

Azpidimentsioei begiratuta, komunikazioan ikusten da hazkunderik handiena (% 42,7), batez ere 
bideo deien erabilera handitu delako (% 23). Emaitza onak izan dituzte, baita ere, enpresen 
digitalizazioak, trebetasun aurreratuek eta banda zabal azkarrak, % 15, % 14 eta % 12 hazi baitira, 
hurrenez hurren. 

Enpresen digitalizazioaren hobekuntza adierazle guztietan ikusitako hobekuntzaren ondorio da eta, 
bereziki, irrati maiztasunaren ondorio, % 50 hazten baita. Bestalde, trebetasun aurreratuen 
azpidimentsioaren emaitza onaren ondoan, giza kapitalari dagokion beste azpidimentsio baten 
bilakaera kaskarragoa aipatu behar dugu: oinarrizko trebetasunetan % 3 egin da atzera.  
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8. grafikoa. Azpimentsioen bilakaera (2017-2018) (%) 

 

Iturria: Geuk egina 

14 azpidimentsioetatik, Euskal Autonomia Erkidegoak 11 dimentsiotan lortu du hobetzea, baina 
horrek kokapena 4 azpidimentsiotan hobetzea ekarri du. Alderantziz, kokapenean atzera egin du 6 
azpidimentsiotan, nahiz eta emaitza absolutuak bitan bakarrik okertu. Argi dago, azpidimentsioez ari 
garela, kokapen erlatiboak hobetu nahi badira, hazkundeak handia izan behar duela.  

Azpidimentsioetarako azaldu den bezala, adierazleen emaitzak ezin ditugu berdin irakurri balio 
absolutuak aztertzen baditugu edo kokapen erlatiboak aztertzen baditugu: 34 adierazletatik 27tan 
emaitzak 2017an baino hobeak dira eta 6tan, berriz, okerragoak. Hala ere, Euskal Autonomia 
Erkidegoak hartzen duen tokiaren ikuspegitik, 10 azpidimentsiotan kokapena hobetu da, 12 
azpidimentsiotan ez da aldatu eta beste 12tan atzera egin da. 
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9. grafikoa. Adierazleen bilakaera (2017-2018) (%) 

 

Iturria: Geuk egina 
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Bigarren multzoan egongo lirateke banda zabal ultra azkarra, banda zabal mugikorra, oinarrizko 
trebetasunak eta erabilera, eduki digitalen erabilera, eta gobernu elektronikoa. Azpidimentsio 
horietan, atzera egin da kokapenean, baina, hala ere, 2018an oraindik ere goiko herenean kokatzen 
da Euskal Autonomia Erkidegoa, EB-28ko gainerako herrialdeekin alderatuta. 
 
Hirugarren multzoan beste azpidimentsio batzuk daude: Europako alderapenean atzeko tokietan 
egonik, bilakaera ona izan ez duten azpidimentsioak. Horietako batzuetan atzera egin da (e-
commerce) eta beste batzuetan ez da kokapena aldatu (transakzio ekonomikoen erabilera, banda 
zabalaren prezioa edo zerbitzu digitalen erabilera komunikaziorako).  
 

10. grafikoa. Azpimentsioen kokapenaren bilakaera (2017-2018) 

 
 

Iturria: Geuk egina 
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multzoak balio txikiak ditu 2018an. Multzo horretan, kokapenean atzera egin duten adierazleak 
daude (musika, bideoak eta jokoak), baita kokapenari eutsi edo kokapena hobetu dutenak ere 
(IKTetako espezialistak). 
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11. grafikoa. Adierazleen kokapenaren bilakaera (20 17-2018) 

 

Iturria: Geuk egina 
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4. Ondorioak 
 

Euskal Autonomia Erkidegoa bosgarren tokian dago ekonomiaren eta gizartearen digitalizazioari 
begiratuta, bereziki emaitzek hobera egin dutelako enpresetan teknologia integratzerakoan, giza 
kapitalean eta konektagarritasunean. Danimarka, Finlandia, Herbehereak eta Suedia (2017an) eta 
Danimarka, Suedia, Finlandia eta Herbehereak (2018an) dira herrialde liderrak. Dimentsio guztietan 
egin da aurrera, intentsitatea aldatzen bada ere. Horrek aukera eman du 2017ko datuekin alderatuta, 
toki bat igotzeko. Adierazle jakin batzuen hazkunde partzialek ez dute ziurtatzen Euskal Autonomia 
Erkidegoaren kokapen erlatiboa hobetzea EB-28ko herrialdeen multzoarekiko. Horixe gertatzen da, 
esate baterako, Interneteko zerbitzu digitalen erabileran edo zerbitzu publiko digitaletan. 

Esan daiteke Euskal Autonomia Erkidegoak aukera onak dituela konektagarritasunean, bai banda 
zabal finko eta mugikorrean, eta bai banda zabal azkar eta ultra azkarrean. Konektagarritasunaren 
merkatuaren egiturak sarbidearen prezioak murriztea ahalbidetu du, baina, hala ere, oraindik asko 
dago hobetzeko. Kontuan hartu behar da, nolanahi ere, konektagarritasunaren adierazleetan mailak 
oso altuak direla eta, horregatik, goiko maila horietan hobekuntzak lortzea gero eta konplexuagoa 
eta zailagoa da. 

Giza kapitaleko emaitzak hobetu badira ere, ez da lortu EB-28ko gainerako herrialdeekin kokapen 
erlatiboa hobetzea. Atzera egin da herritarren oinarrizko trebetasunetan eta aurrera, berriz, gaitasun 
aurreratuetan. Lan merkatuan IKTetako espezialistak ugaritu egin badira ere, adierazle horretan 
emaitzak oraindik eskasak dira. Ekonomia osoaren digitalizazioa lortzeko, ordea, STEM arloetako 
gradudunen oinarri on bat du herrialdeak. 

Interneteko zerbitzuen erabilerak kokapen eskasa zuen 2017an eta aurtengo bilakaera ere negatiboa 
izan da. Musika, bideoak eta jokoak online jaisteak atzera egin du eta, hala, onlineko edukietan 
emaitzak kaskarragoak dira. Hala ere, eskaripeko onlineko bideoan hazkundea ikusten da. 
Komunikazio alderdietan emaitzak ez dira onak euskal herritarrentzat: hazkundeak ez du kokapena 
hobetzea ekarri. Antzekoa gertatzen da onlineko bankarekin eta Internet bidezko erosketekin ere: 
hobekuntzak izan dira, baina beste herrialde batzuetako erritmo berean, beraz, ez da EB-28arekiko 
kokapena hobetu. Egia izanik ere adierazleren bat ez dela oso esanguratsua euskal gizartearen 
portaera digitala aztertzeko, zerbitzu digitalen erabilera oraindik ere eragozpen bat da euskal 
gizartearen digitalizaziorako. 

Enpresen digitalizazioak portaera duala erakusten du, teknologia txertatzeari eta teknologia horiek 
onlineko salmentei egiten dieten ekarpenari begiratuta. Integrazio teknologikoaren adierazle ia 
guztiek hazkunde garbi nabarmenak izan dituzte. Baina merkataritza elektronikoaren hazkundeak 
apalagoak izan dira. Kokapen erlatiboetan aurrera ez egiteaz gainera, Europako gainerako 
herrialdeekin aldea handitu egin da. Bigarren atal horretan ikusten dira eragozpenik handienak, bai 
kanal digital berrien bidezko merkataritza mailan eta bai kanal horiek fakturazioan eta Europako 
barne merkatuko gainerako herrialdeekiko merkataritza irekitzean duten eraginean. 

Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoak osasun zerbitzu digitaletan maila nahiko ona du. Gobernu 
elektronikoan hazkundea handia izan da eta horrek ahalbidetu du zerbitzu publikoen digitalizazioan 
pausoz pauso aurrera egitea. Hala eta guztiz ere, onlineko zerbitzu publikoen erabilera txikiagoa izan 
denez, atzera egin da dimentsio honetan, nahiz eta, 2017an bezala, oraindik Europako 
batezbestekoaren gainetik egon. 

Azken batean, 2017an identifikatu genituen hobetzeko arloek11 oraindik ere arreta berezia behar 
dute, horien artean, IKTetako espezializazio mailak, eragiketetarako zerbitzu digitalak erabiltzeak, 

                                                            
11 Ikus “Ekonomia eta gizarte digitalak Euskal Autonomia Erkidegoan 2017”, helbide honetan: 
http://www.orkestra.deusto.es/euskadigitala/ 

http://www.orkestra.deusto.es/euskadigitala/
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enpresa salmentak onlineko kanalen bidez egiteko aukera gauzatzeak, edo herritarrek zerbitzu 
publiko digitalak erabiltzeak. 

Jakinik neurrien eraginak ez direla berehalakoak eta DESI adierazleetako emaitzetara itzultzeko 
denbora beharko dela, alderdi jakin batzuetan lan egiten jarraitzea komeni da, esate baterako, 
eraikitzen ari den kultura digital honetako portaera jakin batzuetan sakontzea, horien artean, Internet 
bidezko salmenta edo zerbitzu digital batzuen kontsumoa, olineko kanal berrien bidez dagoeneko 
esku-eskura ditugunak. Azpimarratzekoak dira konektagarritasunean lortu diren emaitza onak eta 
IKTetako espezialisten kuotan ikusitako aurrerapausoak. 
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5. Metodologia oharra 
 

DESI 2018an egin diren metodologia aldaketek bi dimentsiori eragiten diete: konektagarritasunari 
eta zerbitzu publiko digitalei.  

Konektagarritasunaren dimentsioan, hainbat aldaketa egin dira. Lehenengo, banda zabal azkarraren 
barneratzeari dagokionez (1.c.2 adierazlea), lehen harpidetza guztien ehunekoa erabiltzen zen 
neurketa egiteko eta orain, berriz, neurketa etxe guztien gainean egiten da. Bigarren, prezioaren 
indizearen adierazlean (1.e.1), metodologia berri bat erabiltzen da, sendoagoa. Hirugarren aldaketak 
azpidimentsio berri bat sartzea ekarri du (1.d), banda zabal ultra azkarra neurtzeko. Banda zabaleko 
gainerako azpidimentsioetan bezala, bi adierazle ditu: banda zabal ultra azkarraren estaldura (1.d.1), 
banda zabal ultra azkarraren (alegia, 100 Mbps baino handiagoa) estaldura duten etxeen proportzioa 
neurtzen duena, eta banda zabal ultra azkarraren barneratzea (1.d.2), etxe guztien artean, banda 
zabal ultra azkarreko harpidetzen proportzioa neurtzen duena. Azpidimentsio horrek % 20ko pisu 
erlatiboa du dimentsio horretan (1.c-k bezala). Azkenik, DESI 2017an espektroa neurtzeko erabiltzen 
zen adierazlea kendu egin da. 

Zerbitzu publiko digitalen dimentsioari dagokionez, 5.a.1 adierazlea kalkulatzeko modua aldatu da, 
aurreko urtearekin alderatuta: azken 12 hilabeteetan administrazioari aldez aurretik betetako 
formularioak bidali behar izan dizkioten pertsonen kopuru osoarekiko neurtzen da, azken 12 
hilabeteetako Interneteko erabiltzaile guztiekiko neurtu beharrean. Bestalde, beste adierazle bat 
erantsi da: enpresentzako zerbitzu publiko digitalak (5.a.4), negozio bat abian jartzeko edo negozio 
baten ohiko eragiketak aurrera eramateko behar diren zerbitzu publikoetatik, online zenbat dauden 
eskuragarri neurtzen du, herrialdeko erabiltzaileentzat zein atzerritarrentzat. Azpidimentsio berri bat 
ere erantsi da: osasun elektronikoa (5.b), adierazle bakarrarekin (5.b.1): ospitalera edo kontsultara joan 
gabe, online eskaintzen diren osasun zerbitzuak erabili dituzten pertsonen ehunekoa neurtzen du. 
Azpidimentsio horrek % 20ko pisu erlatiboa du; gobernu elektronikoaren azpidimentsioak, ordea, % 
80koa. Azkenik, datu irekien adierazlea (5.a.5) kalkulatzeko erabili den galdesorta iazkoaz bestelakoa 
da eta EDP Landscaping Insight Report 2017 txostenean dago jasota. 

Aldez aurretik betetako formularioen adierazleak (5.a.2), onlineko zerbitzuak osatzearenak (5.a.3) eta 
enpresentzako zerbitzu publiko digitalenak (5.a.4) Euskal Autonomia Erkidegorako kalkulatzeko 
jarraitu dugun metodologiari dagokionez, Life Events deitutakoak erabili ditugu. Life Event eguneroko 
bizitzako ekitaldi jakin bat da, herritarrari administrazio publikoarekin harremanetan jartzeko eta/edo 
haren zerbitzuak erabiltzeko eskatzen diona. Life Event bakoitzak hainbat urrats ditu, 
Administrazioaren zerbitzu bat edo izapide bat zehazteko. 

Life Events horiek bi urtean behin neurtzen dira. Bi urtean behin kalkulatzeak esan nahi du urte jakin 
bateko adierazlea kalkulatzeko, urte horretan aztertu diren Life Eventsak eta aurreko urtekoak 
erabiltzen direla.  

Espainiako adierazleen azken datua 2017ko adierazleena da (2018an kalkulatutakoa). Adierazle 
horiek 2016ko eta 2017ko Life Eventsak abiapuntu hartuta lortu dira. Euskal Autonomia Erkidegoaren 
emaitzak Espainia osokoekin alderatu ahal izateko, metodologia berbera erabili dugu. Beraz, 2016ko 
eta 2017ko Life Eventsak aztertu ditugu, hauek zehazki:  

2017 

- Regular Business Operations (ECO) 
- Starting a small claims procedure (JUS) 
- Moving (MOV) 
- Owning and driving a car (TRA) 

2016 

- Losing and finding a job (JOB) 
- Studying (STU) 
- Family Life (FAM) 
- Start Up and Early Trading Activities (BUS) 
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Aldez aurretik betetako formularioen adierazlea (5.a.2) eGovernment benchmark laneko “Key 
Enablers” (KE) adierazleetako batetik abiatuta lortzen da. Zehazki, aldez aurretik beteta datozen datu 
pertsonalen maila neurtzeko, Authentic Sources Key Enabler adierazlea erabiltzen da. Hori 
kalkulatzeko, Mystery Shopping edo Bezero Misteriotsuaren metodoa erabiltzen da. Alegia, pertsona 
batek zerbitzua egingo duen bezero arruntaren moduan jokatzen du eta harekin lotutako galderak 
erantzuten ditu. Metodo hori erabiltzerik izan ez dugunean, hirugarrenek emandako informazioa 
erabili dugu. Adierazlearen puntuazioa Life Eventsen batezbestekoa kalkulatuz lortzen da. 

Foru aldundiek eskainitako zerbitzuak aztertzerakoan, hiru Foru Aldundiak hartu ditugu kontuan. 
Udalek eskainitako zerbitzuak aztertzerakoan, berriz, biztanleriari begiratuta, hiru lurraldeetako 
esanguratsuenetako batzuk aukeratu ditugu, zehazki, Bilbo, Gasteiz, Donostia, Getxo, Barakaldo, 
Eibar eta Laudio. 

Onlineko zerbitzuak osatzeari buruzko adierazlea (5.a.3) eGovernment Benchmarkeko Online 
Availability azpiadierazlea abiapuntu hartuta kalkulatzen da. Adierazle horrek beste bi azpiadierazle 
ditu: oinarrizko zerbitzuetarako bata eta zerbitzu zabalduetarako bestea. Lehenengoak % 80ko pisua 
du adierazlean; bigarrenak, berriz, % 20koa. Bakoitza bere aldetik kalkulatzen da eta, ondoren, 
adierazle sintetikoa lortzen da, bien batez besteko haztatua eginez. Informazioa eskuratzeko 
erabiltzen den metodoa, berriro ere, Mystery Shopping edo Bezero Misteriotsuarena da. 
Adierazlearen puntuazioa Life Eventsen batezbestekoa kalkulatuz lortzen da. 

Enpresentzako zerbitzu publiko digitalen adierazlea (5.a.4) lehenengo aldiz kalkulatu da aurten. 
eGovernment Benchmark laneko Online Availability azpiadierazletik abiatuta kalkulatzen da hori ere. 
Bi Top-Level Benchmark erabiliz kalkulatu behar da: User Centricity eta Cross Border Mobility, 
lehenengoak herrialdeko pertsonen zerbitzuak hartzen ditu kontuan eta bigarrenak, atzerritarrenak. 
Era berean, adierazle horrek beste bi azpiadierazle ditu: oinarrizko zerbitzuetarako bata eta zerbitzu 
zabalduetarako bestea. Lehenengoak % 80ko pisua du adierazlean; bigarrenak, berriz, % 20koa. 
Bakoitza bere aldetik kalkulatzen da eta, ondoren, adierazle sintetikoa lortzen da, bien batez besteko 
haztatua eginez.  

Azkenik, osasun elektronikoaren adierazlea (5.b.1) ere berria da eta 460 Eurobarometrotik abiatuta 
kalkulatzen da (Attitudes towards the impact of digitisation and automation on daily life). 
Eurobarometroa Europako Batzordeak argitaratzen du, estatu kide guztientzat. Euskal Autonomia 
Erkidegoko datua Espainiako datuetatik abiatuta zenbatetsi dugu. 
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6. Eranskina – Adierazleak eta definizioak

Dimentsioa Azpidimentsioa Adierazlea Deskribapena Banantzea Unitatea Iturria 

1 - 
Konektagarritasuna 

1.a - Banda zabal
finkoa 

1.a.1 – Banda zabal 
finkoaren estaldura 

Banda zabal finkoko estaldura duten etxeen ehunekoa: XDSL, 
kablea (oinarrizkoa eta NGA), FTTP edo WiMax sareak 

Etxeen kopurua guztira Etxeen % 
Ekonomia eta 
Enpresa Ministerioa 

1 - 
Konektagarritasuna 

1.a - Banda zabal
finkoa 

1.a.2 – Banda zabal 
finkoaren ezarpena 

Banda zabal finkoko kontratua duten etxeen ehunekoa: XDSL, 
kablea (oinarrizkoa eta NGA), FTTP edo WiMax sareak 

Gutxienez 16 eta 74 urte 
arteko kideren bat duten 
etxeen kopurua guztira 

Etxeen % INE-Espainiako 
Estatistika Institutua 

1 - 
Konektagarritasuna 

1.b - Banda zabal
mugikorra 

1.b.1 - Banda zabal 
mugikorraren 
estaldura 

4G-ko estaldura duten eremu populatuen ehunekoa 
(herrialde bakoitzeko telekomunikazio operadoreen 
batezbesteko estaldurarekin neurtua) 

Etxeen kopurua guztira Etxeen % 
Ekonomia eta 
Enpresa Ministerioa 

1 - 
Konektagarritasuna 

1.b - Banda zabal
mugikorra 

1.a.2 – Banda zabal 
finkoaren ezarpena 

Datu mugikorretako zerbitzuen harpidetza kopurua 100 
pertsonako 

Banda zabal finkoko 
harpidetzen kopurua 
guztira  

Harpidetza kopurua 
100 pertsonako 

Merkatuen eta 
Lehiaren Espainiako 
Batzordea 

1 - 
Konektagarritasuna 

1.c - Banda zabal
azkarra 

1.c.1 – Banda zabal 
azkarraren estaldura 

Gutxienez 30 Mbps deskargatzeko banda zabaleko estaldura 
duten etxeen ehunekoa. Teknologia hauek hartzen dira 
kontuan: FTTH, FTTB, Docsis 3.0 kablea eta VDSL. 

Etxeen kopurua guztira Etxeen % 
Ekonomia eta 
Enpresa Ministerioa 

1- 
Konektagarritasuna 

1.c - Banda zabal
azkarra 

1.c.2 – Banda zabal 
azkarraren ezarpena Gutxienez 30 Mbps-ko banda zabal finkoko harpidetzen kuota 

Gutxienez 16 eta 74 urte 
arteko kideren bat duten 
etxeen kopurua guztira 

Etxeen % 
Merkatuen eta 
Lehiaren Espainiako 
Batzordea 

1 - 
Konektagarritasuna 

1.d - Banda zabal
ultra azkarra 

1.d.1 – Banda zabal 
ultra azkarraren 
estaldura 

Gutxienez 100 Mbps deskargatzeko banda zabaleko estaldura 
duten etxeen ehunekoa. Teknologia hauek hartzen dira 
kontuan: FTTH, FTTB, Docsis 3.0 kablea eta VDSL. 

Etxeen kopurua guztira Etxeen % Ekonomia eta 
Enpresa Ministerioa 

1 - 
Konektagarritasuna 

1.d - Banda zabal
ultra azkarra 

1.d.2 – Banda zabal 
ultra azkarraren 
ezarpena 

Gutxienez 100 Mbps-ko banda zabal finkoko harpidetzen 
kuota 

Gutxienez 16 eta 74 urte 
arteko kideren bat duten 
etxeen kopurua guztira 

Etxeen % 
Merkatuen eta 
Lehiaren Espainiako 
Batzordea 

1 - 
Konektagarritasuna 

1.e - Banda
zabalaren 
prezioaren indizea 

1.e.1 – Banda 
zabalaren prezioaren 
indizea  

Banda zabaleko 12 pakete adierazgarriren prezioaren indizea, 
etxeetako sarreren ehunekoan. Paketeek 3 abiadura kategoria 
(12-30 Mbps, 30-100 Mpbs eta gutxienez 100 Mbps) eta 4 
produktu mota (Internet, Internet + telebista, Internet + 
telefono finkoa, eta Internet + telebista + telefono finkoa) 
hartzen dituzte barne.  

Banda zabaleko 
Internetera sartzeko 
banakako eskaintza 
guztiak 

Puntuazioa (1-100) 
EUROSTAT eta 
Espainiako Estatistika 
Institutua 

2 - Giza kapitala 
2.a - Oinarrizko
trebetasunak eta 
erabilera 

2.a.1 – Interneteko 
erabiltzaileak 

Internet gutxienez astean behin erabiltzen duten 
gizabanakoak 

16 eta 74 urte arteko 
biztanleria osoa Gizabanakoen % 

INE-Espainiako 
Estatistika Institutua 

2 - Giza kapitala 
2.a - Oinarrizko
trebetasunak eta 
erabilera 

2.a.2 – Gutxienez 
oinarrizko trebetasun 
digitalak 

Posta elektronikoa eta editatzeko erremintak erabiltzeko edo 
gailu berriak instalatzeko trebetasunak dituzten gizabanakoak 

16 eta 74 urte arteko 
biztanleria osoa Gizabanakoen % IKANOS 

2 - Giza kapitala 
2.b - Trebetasun
aurreratuak eta 
garapena 

2.b.1 – IKTetako 
espezialistak 

Lanpostu hauetan lan egiten duten pertsonak: IKTetako 
zerbitzu arduradunak, IKTetako profesionalak, IKTetako eta 
ISCO-08 sailkapen berrian oinarritutako zerbitzuetako 
teknikariak eta instalatzaileak 

Pertsona landunak Gizabanakoen % EUSTAT 

2 - Giza kapitala 
2.b - Trebetasun
aurreratuak eta 
garapena 

2.b.2 – STEM 
gradudunak 

Zientzia, teknologia, matematika edo ingeniaritzako graduren 
bat duten pertsonak 

20 eta 29 urte arteko 
pertsonak 

STEM gradudunak 
1000 pertsonako (20-
29 urte) 

EUSTAT 

3 - Interneteko 
zerbitzuen erabilera 

3.a - Edukiak 3.a.1 - Albisteak 
Internet onlineko albisteen, egunkarien edo aldizkarien 
webguneak irakurtzeko erabili duten pertsonak 

16 eta 74 urte arteko 
biztanleria osoa 

Internet azken hiru 
hilabeteetan erabili 
duten gizabanakoen 
% 

INE-Espainiako 
Estatistika Institutua 
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3 - Interneteko 
zerbitzuen erabilera 

3.a - Edukiak 3.a.2 – Musika, 
bideoak eta jokoak 

Internet jokatzeko edo jokoak, irudiak, filmak edo musika 
jaisteko erabili duten pertsonak 

16 eta 74 urte arteko 
biztanleria osoa 

Internet azken hiru 
hilabeteetan erabili 
duten gizabanakoen 
% 

INE-Espainiako 
Estatistika Institutua 

3 - Interneteko 
zerbitzuen erabilera 

3.a - Edukiak 3.a.3 – Eskaripeko 
bideoa  

Eskaripeko bideo motaren bateko harpidetza duten etxeak 
Telebista duten etxeen 
kopurua guztira 

Internet azken hiru 
hilabeteetan erabili 
duten gizabanakoen 
% 

EUSTAT 

3 - Interneteko 
zerbitzuen erabilera 

3.b - Komunikazioa 3.b.1 – Bideo deiak 
Internet deiak edo bideo deiak egiteko erabili duten 
pertsonak (adibidez, Skype bidez) 

16 eta 74 urte arteko 
biztanleria osoa 

Internet azken hiru 
hilabeteetan erabili 
duten gizabanakoen 
% 

INE-Espainiako 
Estatistika Institutua 

3 - Interneteko 
zerbitzuen erabilera 

3.b - Komunikazioa 3.b.2 – Gizarte sareak 
Internet gizarte sareetan parte hartzeko erabili duten 
pertsonak (profil bat sortu, mezuak edo bestelako ekarpenak 
argitaratu) 

16 eta 74 urte arteko 
biztanleria osoa 

Internet azken hiru 
hilabeteetan erabili 
duten gizabanakoen 
% 

INE-Espainiako 
Estatistika Institutua 

3 - Interneteko 
zerbitzuen erabilera 

3.c - Transakzioak 3.c.1 – Banku 
zerbitzuak 

Internet onlineko bankarako erabili duten pertsonak 
16 eta 74 urte arteko 
biztanleria osoa 

Internet azken hiru 
hilabeteetan erabili 
duten gizabanakoen 
% 

INE-Espainiako 
Estatistika Institutua 

3 - Interneteko 
zerbitzuen erabilera 

3.c - Transakzioak
3.c.2 - Erosketak 

Onlineko produktuak edo zerbitzuak eskatu dituzten 
pertsonak 

16 eta 74 urte arteko 
biztanleria osoa 

Internet azken 12 
hilabeteetan erabili 
duten gizabanakoen 
% 

INE-Espainiako 
Estatistika Institutua 

4 - Teknologia 
digitalaren 
integrazioa 

4.a - Enpresen
digitalizazioa 

4.a.1 – Informazio 
truke elektronikoa 

Funtzio arloen artean (kontabilitatea, plangintza, ekoizpena, 
marketina…) informazioa partekatzeko ERP-Enterprise 
Resource Planning softwareko paketeren bat erabiltzen duten 
enpresak  

Enpresa guztiak (finantza 
sektorekoak izan ezik, 
eta 10 enplegatu baino 
gehiagokoak) 

Enpresen % 
INE-Espainiako 
Estatistika Institutua 

4 - Teknologia 
digitalaren 
integrazioa 

4.a - Enpresen
digitalizazioa 

4.a.2 - RFID 
Salmenta ondoren produktuak identifikatzeko edo emate 
zerbitzuaren barruan irrati maiztasunaren bidezko identifikazio 
teknologiak (RFID) erabiltzen dituzten enpresak 

Enpresa guztiak (10 
enplegu baino 
gehiagokoak, baina 
finantza sektorea hartu 
gabe) 

Enpresen % 
INE-Espainiako 
Estatistika Institutua 

4 - Teknologia 
digitalaren 
integrazioa 

4.a - Enpresen
digitalizazioa 

4.a.3- Gizarte 
bitartekoak 

Hurrengo gizarte bitartekoen artean, bi edo gehiago 
erabiltzen dituzten enpresak: gizarte sareak, blog edo 
mikroblog korporatiboak, multimedia edukia partekatzeko 
webguneak, informazioa partekatzeko wikietan oinarritutako 
tresnak. Gizarte bitartekoak erabiltzeak esan nahi du 
enpresaren izenean kontu bat edo lizentzia bat edukitzea, 
gizarte bitarteko horren eskakizunen arabera 

Enpresa guztiak (10 
enplegu baino 
gehiagokoak, baina 
finantza sektorea hartu 
gabe) 

Enpresen % EUSTAT 

4 - Teknologia 
digitalaren 
integrazioa 

4.a - Enpresen
digitalizazioa 

4.a.4 – Faktura 
elektronikoak 

Fakturak formatu estandar batean (EDIFACT, XML, etab.) 
bidaltzen dituzten enpresak, modu automatikoan 
prozesatzeko, informazioa eskuz kopiatzen ibili gabe 

Enpresa guztiak (10 
enplegu baino 
gehiagokoak, baina 
finantza sektorea hartu 
gabe) 

Enpresen % 
INE-Espainiako 
Estatistika Institutua 

4 - Teknologia 
digitalaren 
integrazioa 

4.a - Enpresen
digitalizazioa 

4.a.5 - Hodeia 

Cloud konputazio zerbitzu motaren bat gutxienez erosten 
duten enpresak: enpresaren datu basearen hosting-a, 
kontabilitateko aplikazioak, CRM softwarea, konputazio 
ahalmena 

Enpresa guztiak (10 
enplegu baino 
gehiagokoak, baina 
finantza sektorea hartu 
gabe) 

Enpresen % 
INE-Espainiako 
Estatistika Institutua 
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4 - Teknologia 
digitalaren 
integrazioa 

4.b – Merkataritza
elektronikoa 

4.b.1 – Salmenta 
elektronikoak egiten 
dituzten enpresa txiki 
eta ertainak 

Online saltzen duten enpresa txiki eta ertainak (gutxienez 
fakturazioaren % 1) 

Enpresa txiki eta ertainak 
(10-249 langile artekoak, 
baina finantza sektorea 
hartu gabe) 

Enpresa txiki eta 
ertainen % 

EUSTAT 

4 - Teknologia 
digitalaren 
integrazioa 

4.b – Merkataritza
elektronikoa 

4.b.2 – Merkataritza 
elektronikoaren 
negozio bolumena 

Enpresa txiki eta ertainen onlineko merkataritzaren fakturazioa 
guztira 

Enpresa txiki eta ertainak 
(10-249 langile artekoak, 
baina finantza sektorea 
hartu gabe) 

Fakturazioaren % EUSTAT 

4 - Teknologia 
digitalaren 
integrazioa 

4.b – Merkataritza
elektronikoa 

4.b.3 – Mugaz 
gaindiko salmenta 
elektronikoak 

Europar Batasuneko beste herrialde batzuetan online saldu 
duten enpresa txiki eta ertainak 

Enpresa txiki eta ertainak 
(10-249 langile artekoak, 
baina finantza sektorea 
hartu gabe) 

Enpresa txiki eta 
ertainen % 

EUSTAT 

5 - Zerbitzu publiko 
digitalak 

5.a - Gobernu
elektronikoa 

5.a.1 – Gobernu 
elektronikoaren 
erabiltzaileak  

Azken 12 hilabeteetan, agintariei formularioak bete eta 
Internet bidez bidali dizkieten pertsonak 

16 eta 74 urte arteko 
pertsonak 

Internet azken 12 
hilabeteetan erabili 
duten eta 
formularioak bidali 
behar zituzten 
gizabanakoen % 

INE-Espainiako 
Estatistika Institutua 

5 - Zerbitzu publiko 
digitalak 

5.a - Gobernu
elektronikoa 

5.a.2 – Aldez aurretik 
betetako formularioak 

Zerbitzu publikoetako onlineko formularioetan aldez aurretik 
beteta datozen datuen kopurua 

Gobernu elektronikoaren 
benchmark-ean 
aztertutako zerbitzuak 

Puntuazioa (1-100) 

Gobernu 
elektronikoaren 
benchmarka, Euskal 
Autonomia 
Erkidegorako 
egokituta 

5 - Zerbitzu publiko 
digitalak 

5.a - Gobernu
elektronikoa 

5.a.3 - Onlineko 
zerbitzuak osatzea 

Ohiko gertakari nagusiekin lotuta (haur baten jaiotza, egoitza 
berria, etab.), online egin daitezkeen administrazioko pausoen 
proportzioa 

Gobernu elektronikoaren 
benchmark-ean 
aztertutako zerbitzuak 

Puntuazioa (1-100) 

Gobernu 
elektronikoaren 
benchmarka, Euskal 
Autonomia 
Erkidegorako 
egokituta 

5 - Zerbitzu publiko 
digitalak 

5.a - Gobernu
elektronikoa 

5.a.4 – Enpresentzako 
zerbitzu publiko 
digitalak 

Negozio bat abian jartzeko edo negozio baten ohiko 
eragiketak aurrera eramateko behar diren zerbitzu 
publikoetatik, online egin daitezkeenen proportzioa, 
herrialdeko zein atzerriko erabiltzaileentzat 

Gobernu elektronikoaren 
benchmark-ean 
aztertutako zerbitzuak 

Puntuazioa (1-100) 

Gobernu 
elektronikoaren 
benchmarka, Euskal 
Autonomia 
Erkidegorako 
egokituta 

5 - Zerbitzu publiko 
digitalak 

5.a - Gobernu
elektronikoa 5.a.5 - Datu irekiak 

Datu irekien politikaren heldutasuna (horren barne, sektore 
publikoko informazioari buruzko zuzentarau berrikusia gurera 
ekartzea); Open Dataren eragin politiko, sozial eta 
ekonomikoa; eta datuen gobernu atariaren ezaugarriak 
(funtzionalitateak, eskuragarri dauden datuak eta erabilera) 

Puntuazio agregatua 
Puntuazio 
maximoaren % 

Gobernu 
elektronikoaren 
benchmarka, Euskal 
Autonomia 
Erkidegorako 
egokituta 

5 - Zerbitzu publiko 
digitalak 

5.b – Osasun
elektronikoa 

5.b.1 – Osasun 
elektronikoko 
zerbitzuak 

Onlineko osasun zerbitzuak erabili dituzten pertsonak, 
ospitalera edo kontsultara joan behar izan gabe 

16 eta 74 urte arteko 
pertsonak Gizabanakoen % 

Gobernu 
elektronikoaren 
benchmarka, Euskal 
Autonomia 
Erkidegorako 
egokituta 
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