
Atun izoztaileen sektorearen
balio katea eta bere eragin

ekonomikoa Euskadin



1- AURREKARIAK



Gizakien dieta arrainaren
mende dago neurri handi
batean: 
ez bakarrik proteina iturri
bezala, baizik eta LANBIDE 
ETA JARDUERA EKONOMIKO 
iturri bezala.

Atun izoztaileek XX. 
mende erdialdean jaio
ziren erabaki arriskutsu
baten ondorioz. 
Gaur, industria aktiboa
dira, dinamikoa, eta 
inbertsio ahalmen
handiduna. 

• Lokala
• Eskualdekoa

• Estatu mailan
• Nazioarteko mailan

Bermeo Tuna World Capitalek , AZTIren lankidetzarekin, azterketa hau egin
du, lehendabiziko aldiz, identifikatzeko zein den Espainiar Estatuko atun
sektore izoztailearen balio katearen eragin ekonomikoa maila globalean. 

Inpaktuen azterketa: Maila lokala (udala-eskualdea) eta Estatu mailan.

Atun tropikalaren arrantzak
eragin ekonomikoa sortzen
du ondorengo mailetan:



• Ekoizpena

• Eskaria

• Balio gehigarria

• Enplegua
(zuzenekoa + 
zeharkakoa + 
induzitua)

• Ekoizpena
(arrantza)

• Transformazioa
(kontserbak)

• Kontsumoa

• Komertzioa

2015, 2016 eta 2017 urteetako batazbestekoa. Iturri publikoak eta datu ofizialak.
Flotak gehien harrapatutako eta ontzian izoztutako 3 atun tropikal espezieak:

Atun
tropikalaren
balio katearen
sektore
desberdinak

Eragin
ekonomikoa

Estudioaren
irismena

• Atunmoja	eta	Hegalhoria
• Marraduna

GURE
IKERKETA



2- MEZU GLOBALA



1- ESTATUKO  EKOIZPENA

Ozeano atlantikoan, 
indiakoan eta Barean lan
egiten duen industria.

Eragin ekonomikoa guztira* 
1.967M€** 

Erauzketa
(484 M€ ) Transformatzailea

(1.482 M€ )

Estatuko ekonomiari ekarpen globala
** +751M€ ekoizpen integratua ez duten enpresetatik

13 enpresa nagusi (8 integratuak: 
arrantza + transformazioa)

70 arrantzaontzi kudeatzen dituzte
eta 4.103 zuzeneko eta zeharkako
enplegu sortu.

%25
%75

Euskal enpresen jardueraren erdia
Indiako ozeanoan burutzen da.



Espainia

2- TRANSFORMAZIOA

Munduko atun kontserben
bigarren ekoizlea

Produkzioa

+ 60 kontserbera 12.012 enplegu eta 
2.233M€ko eragin ekonomikoa. 

Kontsumoa Esportazioa
Enpresa transformatzaileak oso
orientatuta daude EBko merkatura.

Guztizko produkzioa 225.000 T = 1.241 M€
(%49 marraduna – 45% Hegal horia)



Pertsonako eta urteko 2,3 kilogramo atun kontsumitzen dugu batez
beste, 17€-ko batez besteko gastuarekin.

EB da munduan atun kontserba gehien kontsumitzen duen
bigarren eskualdea (produktu erakarlea)

Atuna batez ere kontserba moduan kontsumitzen dugu,
marraduna, atun moja eta hegal horia izenekin.

Espainian, arrain kontserben kontsumoaren %50 
baino gehiago da atuna.

3- KONTSUMOA



• Espainiatik 85.000 t esportatzen dira = 
380 M€ (%63 marraduna - %37 Hegal horia) 

• %95 EBra (Italia eta Frantzia)
Esportazioa

Estatuan

Inportazioa
Estatuan

4- KOMERTZIOA

Atuna munduan
gehien komertziatzen den 
itsasoko produktua da

276.000t
inportatzen dira

767 M€
Jatorri

nagusia: 
Ecuador eta 
El Salvador

%55 tripak
kendutako atuna

%10 kontserbak

%35 
tunidoen
solomoa



5- EMAITZAK

Estatuko enpresek
munduan sortzen duten
eragin ekonomikoa:

3.425M€
%55
Euskadiko
enpresek.

Eta mantentzen duten
enpleguak:

47.028 enplegu
%62
Euskadiko
enpresek.



3- EUSKADIKO DATU 
EKONOMIKOAK



1- DATU GLOBALA

Flota Euskadin

9 enpresa nagusi Euskadin
5 enpresak ekoizpen integratua (arrantza + kontserbak)

atunontzi
Estatuan

7054
Arrantzaontzi

27
Ontzi

laguntzaile Kargaontzi

6



2- ARRANTZA ETA KONTSERBAK

Euskadiko atun
izoztaileen sektoreak, 
munduan

29.000
(1.711 arrantzan + 2.003 transformazioan)

1.889M€
(448M€ arrantzan + 433M€ transformazioan)

3.714 enplegu EAEn
gelditzen dira

enplegu mantentzen ditu

881 M€ EAEn
gelditzen dira

-ko eragin ekonomikoa
sortzen dute



BERMEO

Arrantzontzi
beraien jatorriko

enpresa Bermeon
dutenak

45
Enplegu

beraien jatorriko enpresa
Bermeon dutenek
mantentzen dute.

20.700 1.489M€
Estatuko atun izoztaileen sektoreak

munduan sortzen duen eragin
ekonomikotik, %43 Bermeoko enpresek

sortzen dute. 

FLOTA ENPLEGUAK
ERAGIN

EKONOMIKOA

Espainiar
Estatua %64

Bermeo

%44
Bermeo

%43
BermeoEspainiar

Estatua
Espainiar
Estatua



3- ERAGINEN LABURPENA

Maila globalean, Euskadiko atun izoztaileen
sektoreak sortzen dituen eraginak

Eragin
ekonomikoa:

2,61 €
fakturatutako euro 

bakoitzeko

Eragin
soziala:

29 enplegu
mantentzen dira

fakturatzen den miloi
bat euro bakoitzeko

Kapital naturala
erabiltzearen eragina:

55 enplegu
arrantzatutako 1.000t 

bakoitzeko.



www.bermeotunaworldcapital.org


