
INDUSTRIA-JARDUERA ETA HORREN BILAKAERA 

 
 
 
 
 
 
 
Eskulangintzako 
industria 

- XVIII.  Mendera  arte dena eskuz  
- Tradiziozko tresnak 
- Indar gutxiko energia-iturriak: 

o Ura 
o Haizea, egurra 
o Animaliak 

- Ekoizpena 
o Urria 
o Garestia 
o Bakarra 

- Lan lekuak: 
o Sakabanatuta 
o Hirien barruan  
o Tailer txikiak 
o Langile gutxi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Industria 
modernoa 

- Britania Handian sortu zen 
- 1770-1850 bitartean I Ind. Ir. 
- 1850-1950 II Ind. Ir. 
- Energi iturri indartsuagoak:  

o Ikatza 
o Elektrizitatea 
o Petrolioa 

- Ekoizpena: 
o Handia 
o Merkea 
o Homogeneoa 

- Industria berriak 
o Burdingintza 
o Ehungintza 
o Metalezkoa,  Elektrizitatearena. 
o Kimikoa: koloratzeileak, abono kimikoak, e.a. 
- Produkzio modua: Fordismoa: serie handiak 

- Lan lekua: 
o Fabrika handiak 
o Makinaz beteta 
o Lehengai eta energia-iturrien hurbil 
o Hirietan 

 
 
 
Gaurko industria 
 
 
 
 

- XX. Mendearen erditik ezaugarri berriak: 
o Automatizazioa 
o Energia iturri berriak 

 Nuklearra 
 Alternatiboak 

o Teknologia berriak 
 Mikroelektronika 
 Telekomunikazioak 
 Informatika 

- Produkzio modua, Toyotismoa: Serie txikiak, garraio merkeei esker. 

 



 

Aldi zaharrak  (70 hamarkada arte) Aldi modernoak (gaur egun) 

Fordismoa Post-Fordismoa (Toyotismoa) 

Zurruntasuna: Sekulako lan-banaketa, produkzio 

desoreka. 
Malgua: Erantzun arinarako gaitasuna. 

Standard-ekoizkin produkzioa. Sail txikien produkzioa. 

Berariazko makinaria. (lan bakoitzarako makina 

bat). Produkzio sistema asko aldatzen bada 

makinaria aldatu beharko da. 

Askotariko makinaria  eta malgua. Makina 

birprograma daiteke jarduera ezberdinak 

egiteko. 

“Badaezpada” fabrikatzen da. (Just in case). 
Momentu zehatzarako produzitzen da. (Just in 

Time). 

Biltegi handiek gastu handiak  suposatzen 

dituzte: 

 Mugitu gabeko kapitala. 

 Behaketa. 

 Mantentzea. 

Biltegi minimoa. Produzitu ahala salmenta lekura 

eramaten da produktua. 

Prestakuntza gabeko langileak, izugarrizko lan-

banaketa. 

Balioanitzeko langile oso kualifikatuak, lan 

ezberdinak har ditzakete. 

Montai-katea, lan-postu bat <-> langile bat. 

Sistemaren zurruntasuna. 
Langileak edozein lanpostua har dezake. 

Kalitate kontrola produkzio katearen amaieran.  Kalitate kontrola prozesu osoan zehar. 

Goitik beherako lantegi erraldoiak:  produktu 

baten fase guztiak gauzatzen ditu. 

Goitik beherako desintegrazioa: produktuaren 

gauzatzean parte hartzen duten enpresen 

sareak.  Berdintasunezkoak edo 

nagusitasunezkoak (batek bere baldintzak 

jartzen baditu) izan daitezke. 

Enpresa  globalak Industria eskualdeak 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


