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PRENTSA-OHARRA 
 

ENPRESA TXIKI ETA ERTAINENTZAKO, BANAKAKO ENPRESABURUENTZAKO 
ETA PROFESIONAL AUTONOMOENTZAKO FINANTZA-LAGUNTZAREN 

PROGRAMAREN HITZARMENA SINATZEA. 
 

2010eko MARTXOAREN 1a 
 
 

• 20 finantza-erakundek sinatu dute hitzarmena  
 

• Elkargi eta Oinarri elkarrekiko berme-baltzuak dira 
finantza-laguntzarako programaren abal-emaileak 

 
 

Autonomia-erkidegoko 2010eko aurrekontu orokorretan azaldutakoaren arabera 
Jaurlaritzari baimena ematen zaio euskal enpresek finantzaketa eskuratzeko 
laguntzen berariazko programa bat onar dezan, Ekonomia eta Ogasun Sailaren 
proposamenez, 600 milioi euroko gehienezko zuzkidura batekin. 
 
Programaren helburua da ETE eta autonomoen zirkulatzailearen beharrak 
finantzatzea, epe laburrerako zorra berritzea eta epe laburrerako zorra epe ertain 
eta luzerako zorrera egokitzea. 
 
Krisi ekonomikoa luzatzearen eta bere ondorioak sakontzearen ezaugarri nagusia 
da, besteak beste, zailtasunak daudela finantzaketa eskuratzeko. Laguntza-
programa honen bitartez luzatu egin nahi da 2009. urteko lerro baliokidearen 
funtzionamendua, bertako zenbait ezaugarri eguneratuta. Gobernu Kontseiluan 
oraintsu onetsi den otsailaren 9ko 41/2010 Dekretuak (2010/03/17ko EHAA) 
honakoak arautzen ditu: kreditua eskuratzeko baldintzak, onuradunak, baliabideen 
erabilgarritasuna eta kreditu eta maileguen baldintzak.   
 
Elkarrekiko berme-baltzu batek abalatuko ditu gauzatutako mailegu-eragiketa 
guztiak. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta Elkargi eta Oinarri 
elkarrekiko berme-baltzuek, hitzarmen hau sinatuta, berme-sistema ematen diete 
aipatutako baltzuek abalatutako finantza-eragiketei. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta finantza-erakundeek, era berean, 
bidezko lankidetza-hitzarmenak sinatu dituzte gaur, maileguak onuradunen alde 
gauzatzeko. 
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ABAL-ERAGIKETEN EZAUGARRIAK 
 

- Azterketa-komisioa: Maileguaren zenbateko nagusiaren % 0,15, behin 
bakarrik, abala eskatzean. 
- Abal-komisioa: % 0,50, urtero.  
- Ez da bestelako komisio edo gastu gehigarririk aplikatuko. 

 
MAILEGU-ERAGIKETEN EZAUGARRIAK 
 
 
Honako hauen artean egongo da maileguen zenbatekoa: 
 
a) 50.000 € eta 600.000 € artean, enpresa txiki eta ertainentzat. 
b) 10.000 € eta 100.000 € artean, banakako enpresaburuentzat eta profesional 
autonomoentzat. 
c)  Zenbateko horiek zenbatzeko, abenduaren 30eko 229/2008 Dekretuaren eta 
abenduaren 30eko 230/2009 Dekretuaren babespean emandako finantzaketa-
eragiketen saldo biziak (dekretu honen araberako finantzaketa-eskabidea egin den 
egunean daudenak) metatuko dira. 
 
2) Mailegu-eragiketen epea hiru urtekoa izango da, eta urte bateko gabealdia ezarri 
ahal izango da, amortizaziorako.  
 
3) Aplikatu beharreko interes-tasa Euribor gehi % 1,50eko tartea izango da.  
 
4) Ez da bestelako komisio edo gastu gehigarririk aplikatuko. 
 
5) Mailegu-hartzaileak aurretiaz ezeztatu edo amortizatu ahal izango du mailegua, 
inolako kosturik gabe. 
 
DEIALDIAK 
 
Laster, martxoaren 8an, lerro honen lehenengo deialdia egin eta programa hasteko 
Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren agindua argitaratuko da. Deialdi hori, 
hasieran, 300 milioi euroko lerroaren zenbateko erdiarekin egin da, eta 50 milioi 
erreserbatu dira bertatik autonomoentzat. 
 
Halaber, eskaerak aurkezteko epe eta lekua ere adierazi dira, bai eta deialdian 
lagundu duten elkarrekiko berme-baltzu eta erakundeen zerrenda ere. 
 
Lerroa agortuz gero, beste deialdi bat egingo da (bigarrena) finantzaketa-
programaren gainerako zenbatekoarekin. 
 
Hala ere, Ekonomia eta Ogasun Sailak zenbatekoak berresleitu ahal izango ditu, 
dekretu honetan azaltzen diren kolektiboetakoren batean finantzazio-eskaria 
nahikoa izan ez den kasuetan. 
 
 
 
 
FINANTZA-ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK 
 
Aurrezki-kutxak 
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- BILBAO BIZKAIA KUTXA 
- VITAL KUTXA 
- GIPUZKOA DONOSTIA KUTXA 
- CAIXA 
- CAIXA GALICIA 
- NAFARROAKO AURREZKI-KUTXA - CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 
- CAJAMADRID 

 
Kreditu-kooperatibak 
 

- EUSKADIKO KUTXA - CAJA LABORAL POPULAR 
- IPAR KUTXA RURAL 
- CAJA RURAL DE NAVARRA 

 
Bankuak 
 

- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
- BANCO SANTANDER  
- BANCO GUIPUZCOANO 
- BANKINTER 
- BANESTO 
- BANCO POPULAR ESPAÑOL 
- BANCO SABADELL ATLÁNTICO 
- BANKOA 
- BANCO PASTOR 
- DEUTSCHE BANK 


