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01.1

Lehendakariaren mezua
Iñaki Aranburu
IK4-IKERLANeko Lehendakaria

Etorkizuna marrazten, guztiona eta guztiontzat den proiektu batekin.
2015ean beste gogoeta estrategiko bati ekin genion, Zentroaren etorkizuna
proiektatzeko. Aldizka egiten dugun ariketa da, eta, gainera, ariketa beharrezkoa da,
oinak lurrean ditugula eta begirada etorkizunean jarrita dugula, apustua eraberritzeko
enpresei balioa emateko misioa betetzen jarraitzeko.
Gogoeta estrategikoari heltzeko, 2020an jarri dugu begirada, urte horretan IKERLAN nola izatea
nahi dugun pentsatuta. Gogoeta horrek balio izan du datozen urteetan IKERLANek zer alderdi
garrantzitsuri eragin behar dien identifikatzeko, guztiona eta guztiontzat den proiektu kolektibo
baten bidez bere posizionamendua indartze aldera.
2015ean onartutako IK2020 Plan Estrategikoak arreta egiten dio hasiera-hasieratik IKERLANen
misioa izan denari: lehiarako balioa sortzea enpresentzat, abangoardia teknologikotik abiatuta.
Halere, gure erakundeko pertsonen talentuaren alde ere egiten du ardatz nagusi gisa, jakinda
ezinezkoa dela enpresentzat balioa sortzea gure pertsonek trebakuntza bikainik eta talentu
sortzaile handirik ez badute, eta ez badakite beraiek eta beraien lantaldeek daukaten onena
ateratzen. Espezializazio-plan berri batek eta antolakuntza eredu berritzaileak bi apustu nagusi
horiei laguntzen diete, eta 2016an finkatuko dira.
IK2020 Plan Estrategiko honek ikusten du argia zifra makroekonomikoak eta enpresa ehunak
progresiboki eta astiro haztera jotzen duten unean, eta espero dezagun aspektu horrek Zentroaren
jarduerari bultzada garrantzitsua ematea eta, zalantzarik gabe, eragingo du 2016an IKERLANek
enpresetan inpaktu handiago izaten. Horrela enpresei lehiakortasuna berritzen eta handitzen
lagunduko diegu eta gure hondar ale txikia jarriko dugu herrian enplegua eta aberastasuna
sortzeko.
2015ean, halaber, IK4ren lehendakaritza hartu dut nire gain, eta han gure asmoa da erakunde
gero eta kohesionatuagoa izatea, erakundeko bederatzi zentroen espezializazio osagarriei ahalik
eta probetxu gehien ateratzeko enpresa ehunari balioa emateko.
Zentroak eskerrak eman nahi dizkie: bezeroei, administrazioei, bazkide erabiltzaileei, erakunde
laguntzaileei, eta bazkide langile guztiei eta organo sozialei eta gobernu organoei. Denok lagundu
dugu IKERLANek egun duen lekua izaten, eta funtsezkoak izaten jarraitzen dugu 2020ko etorkizun
horretara jotzeko eta haratago...
Ondoren datozen orrietan, 2015ean lortutako emaitzen multzoa aurkezten da, zuentzat interesgarria izango delakoan.
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01.2

Zuzendariaren mezua
Marcelino Caballero
IK4-IKERLANeko Zuzendari Nagusia

Jardueraren hazkundea sendotzea jomuga izanik.
2015eko ekitaldia inflexio puntua izan da IKERLANentzat alderdi askotan, eta
nabarmendu nahi ditugu gure jarduerak enpresetan duen inpaktua eta lantaldearen
indartzea.
2015ean 18,5 M€-ko sarrerak lortu ditugu I+Gko jardueretatik, horrek esan nahi du 2014an
lortutakoekin alderatuta % 10eko hazkundea izan dugula.
Zentroaren jarduerak enpresa ehunean izandako inpaktuari dagokionez, enpresekin egindako
I+Gko kopuruak hazkunde nabarmena izan du, azkeneko urtetako dinamikari buelta emanez. Hala,
2015ean enpresek guri kontratatutakoa 10,9 M€-ko zifra izatea lortu dugu, atal honetako sarrerak % 6,2 handituta 2014koekin alderatuta. Enpresa bazkideei dagokie kontratazio horren % 44a.
Urtean nabarmentzeko moduko beste alderdi bat izan da Zentroko langile kopuruaren igoera;
IKERLAN  talentua bereganatzeko egiten ari den apustuaren erakusgarria da, eta 2015ean
bultzada handia eman zaio apustu horri. 2015ean, Zentroko langileen eta prestakuntza jasotzen
egon diren pertsonen kolektiboa handitu egin da 248 pertsonaraino. Langileen hazkundea batez
ere ikertzaileen taldean izan da.
2015ean, halaber, antolakuntza eredu berri bat diseinatu da pertsonak sustatzeko, eta erakunde
osoan bezeroarenganako orientazioa eta Zentroaren espezializazioa indartzeko, espezializazio
eremuetako masa kritikoa handituta.
Europan egiten dugun jarduerari dagokionez, IKERLANek % 12 handitu ditu jarduera horien sarrerak
2014koekin alderatuta; izan ere, 2,43 M€-ko sarrerak izan ditu. Zentzu honetan azpimarratzekoa
da, baita ere, Zentroarentzat estrategikoak diren alorretako proiektuak gidatzeko apustua. Horri
esker, 2015aren bukaeran proiektu berri batzuk onartuta izatea lortu dugu, IKERLANen presentzia
nabarmenarekin eta EAEko enpresa batzuen laguntzarekin.
Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarea berrantolatzeko Dekretura egokitzeko lehen urtea ere izan da 2015a. Marko berri horretan, IKERLANen abiapuntuko posizioa bikaina da, funtsezko alderdietan nabarmenduta, esaterako enpresetarako transferentzian
eta espezializazioaren eta EJko RIS3 estrategiaren arteko lerrokatzean. Atal honetan azpimarratu
behar dugu Euskal Administrazioaren babesa izan dugula etengabe, ziurgabetasun ekonomikoko
uneetan berebiziko garrantzia baitu.
Eskerrik asko, beraz, gure aldetik langileei, enpresei eta administrazioei, ekitaldi on honengatik.
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02.1

Sarrerak eta langileak
Sarrerak guztira

19,4 M€

10,9 M€
I+G Enpresekin

% 31 Ekipo-ondasunak
% 30 Energia
% 21 Garraioa
% 2 Biozientziak
% 16 Besteak

7,6 M€
Ikerketa
propioa

0,9 M€
Beste sarrera
batzuk

2015 sarrera-banaketa

%
12,5
Europar Batasuna

%
2,4
Estatuko Administrazio
Orokorra

%
56,0
I+G Enpresekin

% 24,1

Eusko Jaurlaritza

% 5,0

Besteak

Langileak

201

Gizonak / Emakumeak

% 26

Doktoreak

% 68

Formakuntza jasotzen
dutenak

47

Prestakuntza

% 74 % 26

7

Goi-mailako
tituludunak
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I+G Enpresekin
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03.1

Elektronika, Informazio eta
Komunikazio Teknologiak

Gure industria ehunarentzat hain garrantzitsuak diren energia, garraioa, ekipo
ondasunak eta makina-erremintaren sektoreetako bezeroentzat, IKERLANek garatzen
duen jardueraren ardatz nagusietako bat dira Elektronika, Informazio eta Komunikazio
Teknologiak (EIKT).
120 pertsona baino gehiagoko lantaldearekin, EIKT Unitatea erreferentea da teknologia horien
garapenean, sistema txertatu fidagarrien, IKTen eta mikrosistemen alorreko jarduerak batera
garatzen dituelako. Gaitasun horiei esker hardware (HW) eta software (SW) soluzio integralak eskaini
ditzakegu, oso bezero desberdinentzat, esaterako, CAF Taldea, Fagor Arrasate, Fagor Automation,
Orona, ULMA edo ZIV, besteak beste.
2015ean arrakastaz bukatutako proiektu ugarien artean, azpimarratzekoa da tren seinaleztapenerako plataforma bat garatzeko proiektua, Rosae proiektua, alegia. Proiektu horrek garbi erakusten
du zer gaitasun duen gure EIKT Unitateak azken berrikuntza teknologikoak erabili eta gure bezeroei
soluzioak emateko.
CAFek, estrategikoki, beharrezkoa zuen tren seinaleztapenerako sistema baten soluzio baten jabe
izatea eta premia horri erantzuteko sortu zen Rosae proiektua. CAF I+D enpresaren lidergopean, eta
CAF taldeko enpresa eta zentro teknologiko ezberdinez osatutako diziplina anitzeko lantaldeari esker,
sei urtetako lan handiaren ondoren, ERTMS/ETCS ontziratutako seinaleztapen sistema bat garatu da
guztiz, segurtasun mailarik handienarekin (Safety Integrity Level 4 - SIL4 segurtasun mailarekin).
Garapen honetan IKERLANek paper garrantzitsua jokatu du HW eta SW fidagarrien diseinuan, RAMS,
balioztatze eta EMC lanetan. Lan horretan Alemaniako TÜVek eremu horretan egiaztatutako Zentroko
30 ingeniariko lantalde bat aritu da.
Garapen horrek eta CAF Signalling enpresaren sorrerak hainbat lehiaketa internazional eskuratzea
ahalbidetu diote CAF  taldeari. Esaterako, Holandan eta Saudi Arabian, lehiaketak eskuratu ditu
teknologia horren hedapenerako.
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Fabrikazio Aurreratua

Fabrikazio Aurreratuko Unitatea gure bezeroekin lanean ari da enpresentzat
funtsezkoak diren sektore eta eremu hauetan: ekipo ondasunak, makina-erreminta,
oil & gas arloa eta energia berriztagarriak.
Unitateak fabrikazio aurreraturako funtsezkoak diren teknologiak menperatzen ditu, mekanika,
kontrola, monitorizazioa, eta operazio eta mantentze-lanak jarduerak bateratuta. Gaitasun horiei
esker produktuaren bizitza ziklo osoan fidagarriak diren teknologiak garatzeko soluzioak eskaini
ditzakegu eta, aldi berean, gure bezeroei zerbitzua emateko negozio aukera berriak bilatzen
laguntzen diegu zerbitizaziorako azken teknologietan oinarrituta. 70 pertsonatik gora ditu, eta
bere ohiko bezero nagusienen artean daude, besteak beste, Orona, Fagor Arrasate, Laulagun
Bearings, Orkli, Tiffell edo ULMA.
Unitate honen jardueran, 2015ean azpimarratzekoa da Fagor Arrasatek prentsetarako egin duen
kadentzia handiko High Speed produktu berriaren egitura mekanosoldatuen fidagarritasuna
bermatzeko garatutako proiektua. Ziklo kopuru handian buruak edo zubiak duen nekearekiko
portaera aztertzera bideratu da azterketa. Esfortzu handiak jasaten dituen egitura da, eta bere
barruan makinaren zinematika kokatzen da. Beraz, automobilgintzako piezen konformazioan
erabiltzen diren prentsen funtsezko osagaietako bat da. Proiektuari esker, Fagor Arrasateko
diseinatzaileek diseinu metodologia hobeak eskuratu dituzte beren osagai kritikoen diseinu eta
fidagarritasun estrukturalerako.
Fagor Arrasatek berrikuntzaren alde egiten jarraitzen du, eta aktiboki parte hartzen ari da
prentsa prentsa lerroen hornikuntzako lehiaketetan. Horren harira, gainera, duela gutxi lortu
du eskari garrantzitsu bat egoitza nagusia Alemanian duen auto-fabrikatzaile nagusi batentzat.
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03.3

Energia eta Potentzia
Elektronika

Energia eta garraioa bezalako sektoreetan duten eraginagatik, Energia eta Potentzia
Elektronika Unitateko teknologiak beharrezkoak dira gero eta gizarte efizienteagoa eta
iraunkorragoa garatzeko.
Unitateak energia biltegiratze, energia kudeatze eta potentzia elektronikako teknologiak biltzen
ditu, zehazki aplikazio ontziratuetan (ibilgailuak, tren garraioa, igogailuak, etab.) zein estatikoetan
(energia berriztagarriak, sare elektrikoak, etab.) energia integratu, kontrolatu eta biltegiratzeko
soluzio efizienteak garatzera bideratuak. Besteak beste, Acciona Energia, CAF Power & Automation,
Airbus, Fagor Ederlan, Orona eta Vectia dira bezero nagusietako batzuk.
Teknologia horien aplikazio integralaren adibide bat ikus daiteke Vectia enpresarako egindako
autobus hibridoaren garapenetan. Enpresa honekin dugun elkarlanerako esparru-hitzarmena
kontuan izanik, 2015ean bereziki potentzia bihurgailuen familia berri bat garatzen aritu gara
VERIS izeneko autobus hibridorako, zeina ultrakapazitateetan oinarritutako trakzio elektrikoko
sistema batek eta diesel motor batek osatzen duten. 2015ean laborategiko eta errepideko
balioztatze probak egin dira, autobusaren bihurgailuen, kontrolaren eta biltegiratze sistemen
integraziorako.
Lankidetza horren ondorioz, Vectiak badu jada teknologia propioko trakzio sistema duen autobus
hibrido bat, eta horrekin esleitu diote Valladolideko hiriak bost autobus eskuratzeko egin duen
lehiaketa.

11

URTEKO
TXOSTENA

2015

03.4

Sektore berriak

Dibertsifikazioaren alde egiten ari den apustuaren barruan, IKERLAN aeronautikaren
eta automobilgintzaren sektoreetan duen inpaktua indartzen ari da, hainbat
teknologiatan garapen espezifikoak eginez, zehazki bere 40 urte baino gehiagoko
ibilbideari esker erreferentea deneko teknologietan.
Automobilgintzaren eta aeronautikaren sektoreak intentsiboak dira teknologiaren erabilerari dagokionez, eta sarritan teknologia aitzindarien bultzatzaileak dira, ondoren haien aplikazioa beste
sektore batzuetara hedatuta.
Elektronika, IKTak, potentzia elektronika, energiaren biltegiratzea edo material arinak dira, besteak beste, errepide bidezko garraiorako etorkizuneko ibilgailuetan edo etorkizuneko aireontzietan inpakturik handiena izan dezaketen teknologietako batzuk. Zentzu horretan, industriek eta
administrazio publikoek sendo babesten dute garraioa progresiboki elektrifikatzea, eta proiektu
europar batzuen bitartez egiten dute hori, esaterako, Horizon 2020ko Green Vehicles edo Clean
Sky programen bitartez.
Euskal Herriko enpresetan presentzia estrategikoa dutela, sektore biek erronka komunak dituzte:
teknologia berrien bitartez, asmoa da garraio sistema efizienteagoak eta fidagarriagoak edukitzea, bai eta gutxiago kutsatzen dutenak eta erabiltzaileentzat prestazio gehiago eskaini eta
irisgarriagoak direnak ere.
Testuinguru horretan, 2015ean IKERLAN  elkarlanean aritu da automobilgintzaren sektoreko
enpresekin, esaterako, Batz, Comarth, Fagor Ederlan, Cikautxo edo Mapsarekin, eta aeronautikan
munduko erreferentea den Airbus enpresarekin ere bai. Aldi berean, ikerketa proiektuak egin dira
elektronika txertatuaren, potentzia elektronikaren edo komunikazioen alorretan, esaterako, bi sektore horietan egindako jarduera indartzeko. Proiektu horien artean ditugu, esaterako, Induct-Air
(Retos Colaboración programakoa) edo Efitrans eta Tipotrans (Etortek eta Elkartek programen
baitan).
Datozen urteei begira, eta IK2020 Plan Estatregikoaren esparruan, IKERLANek sektore horietan
inpaktua izango duten teknologiak ikertzen jarraituko du, enpresek etorkizunean beharko dituzten
soluzioetarako ekarpenak indartzeko.
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Zientzia-adierazleak

Ikerketa
proiektuak
ANGELAB

15

7

44

EJ

3

EAO

Ikerketaproiektuak
martxan

20
EU

Europar
proiektuetan
liderrak

BATTERIES
2020

2

MULTIPARTES

GFA

Argitalpenak
eta txostenak

Doktore-tesiak

Lankidetza-sarea

36

38

3

52

3

Oviedoko Unibertsitatea
(Espainia)

Zientziaartikuluak

Txostenak
kongresuetan

Doktore-tesiak

Defendatutako
doktore-tesiak

Lankidetza
hitzarmen
berriak

Zuricheko ETH
(Suitza)
Lovainako KU
(Belgika)
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berriak
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Ikerketa testuingurua

Fokalizazioa.
2015ean IKERLANen Zentroaren ikerketa ardaztea erabaki dugu, gure ahalmenak
bezeroek gehien eskatzen dituzten espezializazio-eremuetan areagotzeko. Horregatik
sei lan-ildoetatik hirura pasatu gara: Elektronika, Informazio eta Komunikazio
Teknologiak, Energia eta Potentzia Elektronika, eta Fabrikazio Aurreratua. Ildo
guztiak bat datoz gure indarguneekin, bezeroen eskaerekin, Euskadiko espezializazio
adimentsuarekin (RIS3) eta Horizon 2020ko ikerketa bektore nagusiekin.
2015ean gure bezeroen etorkizunerako oso garrantzitsuak diren eremu teknologikoetan aurrera
egin dugu teknologia sortuz eta geureganatuz. Azpimarratzekoak dira egindako garapen teknologikoak, zibersegurtasunean, mixed-criticality sistemetan, industriako mikrosistemetan, erdieroale
berrietan oinarritutako potentzia bihurgailuetan, biltegiratze-sistemetan, datuen monitarizazio
eta analisi masiboetarako teknologietan (Big data), eta zerbitizaziorako garatutako teknologietan, besteak beste. Gure gaitasunak egokitzen jarraitu dugu bezeroen egungo eta etorkizuneko
eskaeretara.
Pasa den urtean, ikerketa programa publikoetan lehia gogorra izanda ere, atal horretako sarrerak
handitu ditugu nabarmen. Azpimarratzekoa da Ekonomia eta Lehiakortasuneko Ministerioak
bultzatutako lehia handiko RETOS programan izandako arrakasta; hainbat proiektu jarri dira
abian, eremu lokalean eta estatu-mailan erreferenteak diren enpresekin. H2020 eta 7EP programa
europarrei dagokienez, 20 proiektutan hartu genuen parte, horietako 3 gidatuz. Parte hartu dugu,
baita ere, Eusko Jaurlaritzako Etortek / Elkartek eta IBA deialdietako 15 proiektutan eta Zientzia,
Teknologia eta Berrikuntzako sare gipuzkoarrari laguntzeko programako 2tan.
Zentroaren beste lehentasun nagusietako bat da ikertzaileen prestakuntza eta, horri dagokienez,
2015ean 38 doktore tesi landu ditugu, 3 defendatu eta beste 7 berri abiarazi. Gure lankidetza
sareko zentroetan 9 egonaldi ere egin ditugu.
Inpaktu handiko indexatutako aldizkarietan eginiko zabalkunde-lanari dagokionez, 36 artikulu
argitaratu ditugu. Kongresu nazionaletan eta internazionaletan aurkeztu diren ponentziak 52 izan
dira. Horrez gain, 6 patente berri eskatu ditugu eta lankidetzarako 3 hitzarmen berri itxi dira
Oviedoko, Zuricheko ETH eta Lovainako KU unibertsitateekin.
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Etorkizunari begira
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05.1

IK2020 ikuspegia

“Enpresa-ehunari balio lehiakorra ematea, teknologian, talentuan eta beharrekin
eta masa kritikoarekin bat datorren espezializazioan apustu eginez, aspektu horiek
IK2020 proiektu partekatuaren eta bisio komunaren ardatz nagusi bezala hartuta”
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Antolakuntza orokorra

20

06.1

Zuzendaritza organoak eta
organo SOZIALAK, ETA ENPRESA bazkideak

KONTSEILU ERREKTOREA

ZUZENDARITZA KONTSEILUA

Lehendakaria
Iñaki Aranburu

Zuzendari Nagusia
Marcelino Caballero

Lehendakariordea
Roberto Moreno

Elektronika, Informazio eta Komunikazio Teknologiak
Unitateko Zuzendaria, eta Pertsonen Zuzendaria
Ion Etxeberria

Idazkaria
Luis Mir

Energia eta Potentzia Elektronika Unitateko
Zuzendaria, eta Marketin Zuzendaria
Unai Viscarret

Batzordekideak
Xabier Egibar. Laboral Kutxa
Eduardo Fernández. Fagor Ederlan
José Miguel Arregi. MONDRAGON Korporazioa
Josu Ugarte. Ulma Construcción y Embalaje
Pedro Ruiz de Aguirre. Fagor Automation
Josu Herrasti. Fagor Industrial
Javier Aranceta. Orkli
José Mª Balzategi. Fagor Arrasate
Carlos García. MU/MGEP
Jokin Mujika
José M.ª Azurmendi
Bakartxo Egilegor

Fabrikazio Aurreratua Unitateko Zuzendaria eta
Antolakuntza Zuzendaria
Xabier Sagartzazu
Ikerketa Zuzendaria eta Nazioarteko Zuzendaria
Ana Isabel Martínez
Finantza Zuzendaria eta Idazkaritza Teknikoko
Zuzendaria
Agurtzane Garai

ZAINTZA BATZORDEA

ENPRESA BAZKIDEAK

Iñaki Bilbao. Fagor Arrasate
José María Sáenz de Buruaga. Orona
Oscar Saiz
Iñigo Aranburu

ABANTAIL
AMPO
ABC Compressors
CONATEC
COPRECI
FAGOR AUTOMATION
FAGOR ARRASATE
FAGOR EDERLAN
FAGOR ELECTRÓNICA

FAGOR INDUSTRIAL
MONDRAGON SISTEMAS
Laulagun Bearings
ORKLI
ORONA
OSATU
ULMA MANUTENCIÓN
ULMA CYE
ZIV

ENPRESA KOLABORATZAILEAK
MONDRAGON KORPORAZIOA
LABORAL KUTXA
MU/MGEP
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Lehendakariaren mezua
Iñaki Aranburu
IK4ko Lehendakaria

Azken adierazleei erreparatzen badiegu, badirudi krisi amaiezin hau nolabait uxatzen
ari garela, eta, azkenean, hobekuntza ekonomiko bat bizitzen ari garela aberastasunaren
eta enpleguaren sorrerari dagokionez. Azken ekitaldi ekonomikoek arnasaldi bat eman
diote bai enpresa-munduari bai gizarteari oro har, eta aurreikuspenek susperraldi horren
nolabaiteko egonkortze bat adierazten dute.
Hobekuntza horrek nekez lortuko ditu bizkor denok nahiko genituzkeen mailak, baina, zuhurtziaz jokatzen
jarraituz, etorkizunari itxaropenez begiratzen hasi behar dugu. Susperraldi ekonomiko orokor hori aukera
bat da IK4rentzat, kontuan izanda, gainera, enpresak gero eta konbentzituago daudela berritzea funtsezkoa
dela lehiatzeko.
Beraz, IK4n, burua gora, aurrera begiratzeko unea da. Hain zuzen, gure aliantzaren aurtengo aurreikuspenek
aurreko ekitaldian lortutako emaitzen ildo positiboari jarraitzen diote, 2015eko diru-sarrerak finkatzea
aurreikusten baita. Baina arduragabekeria bat izango litzateke bertan gozo gelditzea.
Teknologiaren abangoardian egoteak aurre egin beharreko eskakizun batzuk dakartza. Ezagutza eta
aurrerapen teknologikoa sortzen dituen erakunde batek bere helburuei aurre egiteko baliabiderik egokienak
izan behar ditu eta apustu horren buru izateko pertsonarik onenak eduki.
Hori dela eta, 2016an ahalegin handia egingo da gure zentroetako instalazioak eta ekipamenduak
hobetzeko. Zenbait ekitaldiz, une horretako egoera ekonomikoaren ondorioz, gastuari eusten eta zuhurtziaz
jokatzen aritu eta gero, aurten gure zentroek inbertsio handiak egingo dituzte hobetzeko.
Logikoki, gurea bezalako aliantza teknologiko berritzaile batek giza kapital prestatua eta gaitua eduki
behar ditu, gainera. IK4 osatzen duten bederatzi zentroetan guztira 1.274 langile daude. Horietatik 357
doktoreak dira; % 28 baino gehiago, alegia. Horrek erakusten du zeinen kualifikazio altua duten IK4ren
langileek.
Eta orain, gure aktiborik onena indartzeko unea da, gazteen talentua, gaitasunik handienekoena, alegia.
Horretarako, aliantzako zentroetan aurten 120 lagun hasiko dira lanean, zeinek ezagutza eta ideia berriak
ekarriko baitituzte, eta gure proiektua I+G+Baren abangoardian finkatuko dute.
VII. Esparru Programan lortu genituen emaitzak oso positiboak izan ziren, baina Horizon 2020 programa
berrian haiek gainditu behar ditugu, horrek aukera emango baitigu funtsak Euskadira erakartzeko, gure
inguruko enpresei teknologia berritzaileekin bat egiten laguntzeko eta kontinente osoko lehen mailako
erakundeekin gure lankidetza sakontzeko. Izan ere, gure asmoa Europatik datozkigun diru-sarrerak
hurrengo hiru urteetan nabarmen handitzea da.
Laburbilduz, IK4n bikaintasunaren alde egiten jarraitzen dugu, Europan gero eta gehiago jardunez, gure
ekipamenduak hobetuz eta gure gazteen talenturik onena gehituz, gure enpresen aliatu teknologikorik
onenaren moduan aurkezteko geure burua, etorkizun beti zirraragarri eta konprometituan.
Gure instalazioak eta ekipamenduak hobetzeko ahalegin horiek guztiek, talentu berria sartzeko kanpainak
eta Europan gero eta garrantzitsuagoak izateko gogoak, helburu bakar bat dute: gero eta hobeak izatea,
gero eta modu erabakigarriagoan laguntzeko euskal enpresen lehiakortasuna indartzen. Hori da gure
ilusioa, eta hori da gure konpromisoa.
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Zuzendariaren mezua
José Miguel Erdozain
IK4ko Zuzendari Nagusia

IK4rekin konprometitutako pertsona guztiok osatzen dugun familian, gure proiektuaren
hamargarren urtemuga ospatu dugu. Orain, etorkizunari baikor samar begira
diezaiokegun honetan, pozgarria da atzera begiratzea eta ikustea nolako gaitasuna izan
dugun garai oso zail batzuetan irmo eusteko.
Zailtasunak izanagatik jarduera ekonomiko orokorra gutxitzearen ondorioz, enpresen arazoen ondorioz
eta zientzian eta teknologian gutxiago inbertitzearen ondorioz, gure aliantza teknologikoak tinko eutsi dio
krisiaren urterik ilunenetan, eta horrek sendotu egin gaitu euskal enpresa-sarearen lehiakortasunerako
eragile traktore gisa.
Adierazgarria da ezen, aipaturiko egoera ekonomikoa gorabehera, gure sarrerek egonkor iraun dutela
urteko 100 milioi euroen mailatik gora. IK4ko zentroen emaitza-kontuak erakusten duen erregulartasuna
da gure aurkezpen-gutunik onena, erakusten baitu zer konpromiso dugun eta zer borondate gure
enpresekin batera lan egiteko.
Gure aliantzaren ezaugarri nabarmena da, hain zuzen ere, merkatuarekiko hurbiltasuna: Europako liderrak
gara sektore pribatutik datozen sarreren ratioan. Iaz, IK4 osatzen duten zentroek, batera hartuta, 111
milioi euroren diru-sarrerak lortu zituzten; aurreko urtean baino % 9 gehiago.
Datu horiek lan egiteko modu baten fruitu dira: bezeroa ardatz hartzen duen lana eta oinarrian elkarrekiko
konfiantza, lankidetza estu eta egonkorra eta zaintza teknologikoa dituena. I+Gan diharduten entitateak
merkatuaren beharrekin parez pare jartzea, hain zuzen ere, gure erakundeek gero eta garrantzi handiagoa
ematen dioten gauza da.
Eta hori, guretzat, albiste ona da, zeren eta bezero-orientazioa eta gure proiektuetan aplikagarritasuna
bilatzea baitira gure erakundearen oinarrizko printzipioak, gure DNAn txertatuak duela 10 urte sortu
ginenetik. Izatez, gure zentro guztiek bete zituzten iaz Eusko Jaurlaritzaren bikaintasun-irizpideak, Zientzia,
Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarea berrantolatzeko proiektuak ezarriak.
Enpresetarako transferentziari eskaintzen diogun lanaz gain, 2015ean jarduera nabarmena izan genuen
ikerketaren esparruan ere, eta lortu genuen 10 patente berri ematea. Horrekin, denera 78 dira IK4k
indarrean dituen patenteak. Ezagutza-sorkuntzari dagokionez, berrikuntza-proiektuekin loturiko 355
argitalpen eta 40 tesi eragin zituen aliantzak iaz.
Ahalegin horrek guztiak badu bere saria: modu erabakigarrian laguntzea euskal ekonomiaren
lehiakortasuna hobetzen, eta, hala, bizi garen gizartea hobetzen. Ez dugu orain izpirik ere jaitsiko gure
intentsitatea eta konpromisoa, baina uste dugu, halaber, ozen esan behar dugula egin dugunaz harro
gaudela. Orain gure ardura indar betean eustea da, eta lanean jarraitzea gure enpresen ondo-ondoan,
egunetik egunera hobetzen segitzeko.
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2015eko DATUAK 
SARRERAK GUZTIRA

111,2 M€

% 53,87

ENPRESAK

% 25

EUSKO JAURLARITZA

% 4,6

EB (Europar Batasuna)

% 15,33

EAO (Estatuko Administrazio Orokorra)

% 1,2

FORU ALDUNDIAK

EREMU ESTRATEGIKOAK

Energia

Osasuna

Garraioa eta
mugikortasuna

Fabrikazio aurreratua

IK4 ALIANTZA

9

1.274

12

% 28

ZENTRO
TEKNOLOGIKO

EGOITZA

PROFESIONAL

DOKTOREAK

93

ENPRESA ETA 
ERAKUNDE GOBERNU 
ORGANOETAN

26

(357)

35

2015ean ESKATUTAKO 
PATENTEAK

10

PATENTE 2015ean
EMANDAKOAK

