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Testuingurua

Nazioartekotzea Berrikuntza InbertsioaIndustrializazioa



Krisia gainditzea, eta enpresetan eta pertsonengan dituen 
ondorioak leuntzea 

Gure enpresen lehiakortasuna indartzea, eta Euskadiko eredu 

sozioekonomikoa sendo lotzea

Helburua



Ekonomia zeharrean ikustea

Apustu estrategikoak

Politikak atalka banatzea 

Hainbat eragile arteko lankidetza 

Lurraldeen arteko oreka 

Antolakundeetan, pertsonak nagusi

Ingurua bera hobetzea



Gure industriaren lehiakortasuna hobetzeko estrategia bat, Eskulangintza 
Aurreratuko proiektu batean oinarrituta, gure herrialdeak aukera
izan dezan gure industria nazioarteko merkatuetara eramateko, 
zabaletik begiratuta eta hainbat eragilek parte hartuz:  

enpresek

zientzia- eta teknologia-sareak

erakunde publikoek

clusterrek

hezkuntzak

zerbitzu-enpresek

Euskadiren etorkizunean zeresana duten beste eragile guztiek

Industriari are eta gehiago laguntzea



Industriak du lehentasuna, eta behar duen balioa eman behar zaio. 

Clusterrak tresna gisa erabiltzen sakontzea.

Erabakiak hartzeko lekuak: Euskal enpresak Euskadin nahi ditugu; eta 
erabakiak hartzeko dauzkaten lekuak ere bai.

Handiagoak izan behar dugu: hainbat gauza egin daiteke enpresen tamaina
premiei erantzuteko eta talde lehiakorrak sendotzeko: fusioak, aliantzak, 
kontsortzioak, edo hainbeste lankidetza-tresna.  Horretan ere lagunduko dugu.

Kokapen-aniztasuna Euskadirako onuragarri: Ea lortzen dugun kokapen 
anitzeko gure enpresek aurrerantzean ere gure herrialdean balio erantsiko 
jarduera industriala sortzea.

Ekonomia irekia- nazioarteratzea: badira leku batzuk oso garrantzitsuak 
mundu osoan lehiatu ahal izateko; hor daukagun presentzia osatu egin behar 
dugu.

Gogoan izan beharrekoak



Finantzaketarako eta zirkulatzailerako laguntza

Inbertitzeko laguntzak: ekoizten edo proiektu berrietan

Eragin bultzatzaile nabarmena duten proiektu 

estrategikoetarako laguntza

Enpresen baliabide propioak indartzea

Enpresak laguntzeko neurriak



NEURRIAREN araberako 
programak

EJren baliabideak
Eragindako 
baliabideak

Finantzaketa 526 M € 1.278 M €

Inbertsioa 31 M € 232 M €

Proiektu estrategikoak 145 M € 540 M €

Nork bere baliabideak indartzea 55 M € 139 M €

Industriarako laguntza, 
guztira

757 M € 2.189 €

Industria garatzeko eta ekonomia suspertzeko 
tresnak



Industria garatzeko eta ekonomia suspertzeko 
tresnak

Izena Xedea Zenbatek
oa, 

lerroka

Hartzaileak Baliabidea Maileguen 
zenbatekoa

Eragiketetarako 
epea

Kostua, lerroka

Finantzetan 
laguntzeko programa 
(zirkulatzailerako 
hitzarmena) 

Zirkulatzailea eta 
finantzen 
sendotzea

600 M Enpresa txiki 
eta ertainak 
(ETE) eta 
autonomoak 

Finantzaketa 
ematea 

ETEak: 50.000 eta 
650.000 €
bitartean
Autonomoak: 
10.000 eta 
100.000 €
bitartean 

3 eta 7 urte bitartean Euribor + %

Aparteko Bermerako 
Konbenioa (60/40 
baka) 

Inbertsioa eta 
zirkulatzailea 

666 M Enpresa txiki 
eta ertainak 
(ETE) eta 
autonomoak 

Idem. ETEak: 50.000 eta 
750.000 €
bitartean
Autonomoak: 
10.000 eta 
100.000 €
bitartean 

3 eta 7 urte bitartean Euribor + %

EBBrekiko oinarrizko 
hitzarmena (3) 

Inbertsioa eta 
zirkulatzailea 

(1) Enpresa txiki 
eta ertainak 
(ETE) eta 
autonomoak 

Idem. 625.000 € arte 3 eta 15 urte 
bitartean.
Zirkultzailea >1 urte. 

Gutxi gorabehera 
Euribor + % 3,5 

EBBrekiko hitzarmen 
osagarria (3) 

Inbertsioa eta 
zirkulatzailea 

(1) ETEak, 
autonomoak 
eta ETE ez 
direnak (2) 

Idem. 625.000 eta 
1.500.000 €
bitartean 

Idem. 

Luzaro EFCrekiko 
hitzarmena 

Inbertsioa eta 
finantzak 
sendotzea 

(1) ETEak, 
autonomoak 
eta ETE ez 
direnak 

Idem. 1.000.000 € arte, 
eta, salbuespen 
modura, 1.600.000 
€ arte 

Inbertsioa; 10 urte 
arte, 5 urteko 
gabealdiarekin. 
Higiezinak 15 urte 
arte
Sendotzea, 7 urte arte 
(3ko gabealdia) 

Euribor + % 
1,95etik, Euribor 
+ % 4,75era, 
modalitateen 
arabera 



Industria garatzeko eta ekonomia suspertzeko 
tresnak

Finantzaketarako eta zirkulatzailerako laguntza

1. ETEak finantza-entitateetatik finantzatzeko hitzarmena

2.      ETEen zirkulatzailea finantzatzeko hitzarmena elkarrenganako bermedun 
sozietateekin

3.      Bideratu berria: berregitaratzen ari diren industria-proiektuak indartzea, 
oinarriak garbi egonda: proiektu bideragarria, langileak ados, eta kostuak 
jabeekin batera ordainduta

Programa EJren baliabideak Eragindako baliabideak

1. ETEen finantzaketa 400 M € 666 M €

2. EBSen zirkulatzailea EBSak sendotzea 
Arriskua 120 M €

600 M €

3. Bideratu Berria 6 M € 12 M €

Finantzaketarako dirua, 
guztira

526  M € 1.278 M €



Inbertitzen laguntzea

4.    Inbertsiorako finantza-laguntzak: interes-tasetan hobariak, ETEen inbertsio 
produktiboak finantzatzeko eragiketetarako.

5.    Luzaro: partaidetza-kredituak, inbertsiorako eta finantzak berregituratzeko.

6.    Gauzatu: oinarri teknologikoko proiektu berrietan edo proiektu berriztatzaileetan 
inbertsioa eta enplegu-sorkuntza sustatzea

Programa EJren baliabideak Eragindako 
baliabideak

4. Inbertsiorako finantza-
laguntzak (Spri)

1,5 M € 72 M €

5. Luzaro 3,5 M € 60 M €

6. Gauzatu (Spri) 26 M € 100 M €

Inbertsioetarako 
dirua, guztira

31 M € 232 M €

Industria garatzeko eta ekonomia suspertzeko 
tresnak



Proiektu estrategikoak babestea

7.    ETE bultzatzaileetarako abalak emateko programa: azpikontratazioak bultzatzeko 
indar handiko proiektu, eskari edo kontratu bereziak.

8.    Ontzigintzarako bermeetarako ondare-funtsa: ontzigintza hau Pynar-ek kudeatzen 
du eta partaide hauek ditu: ontziolak, Industria Ministerioa eta ontziolak 
dauzkaten autonomia-erkidegoak.

9.    Industria Lurren Funtsa: hainbat erakundek jartzen du, lurretarako proiektuak 
sustatzeko: balio estrategiko handiko azpiegiturak sortzeko.

Programa EJren baliabideak Eragindako 
baliabideak

7.  ETEetarako abalak 100 M € 450 M

8.  Ontzigintzaren sektorerako funtsa Hitzarmen berria: 15 M € 60 M

9.  Industria-lurrerako funtsa (sprilur) 30 M (EJ+FFAA) 30 M

Proiektu estrategikoetarako 
dirua, guztira

145 M € 540 M €

Industria garatzeko eta ekonomia suspertzeko 
tresnak



Enpresen beren baliabideak/kapitala indartzea

10.  Industria-proiektuak abiaraztea eta garatzea, kapitalean partizipazio minoritarioak eskuratuz 
(Arrisku Kapitala Kudeatzeko Sozietatea). 

11.  Ekarpen: Tamaina eta garatze-ahalmen handiko industria-proiektuak abiaraztea eta garatzea.

12.  Arrisku-kapitaleko funtsa, langileek enpresan eta ekonomia sozialean parte hartu dezaten 
laguntzeko.

13.   Inbertsioak erakartzea: Ko-inbertsioetarako programak: finantza-agenteekin eta bussnies-ekin 
egingo da (hasiera batean baliabide ekonomiko publikorik ez).

Programa EJren 
baliabideak

Eragindako 
baliabideak

10. Kapitalean parte hartzea (SGCR) (spri) 32 M 64 M

11. Ekarpen (spri) 20 M 67 M

12. Ekonomia soziala sustatzeko funtsa 
(spri)

3 M (+1 pribatua)  8 M €

Baliabideak indartzeko dirua, 
guztira

55 M € 139 M €

Industria garatzeko eta ekonomia suspertzeko 
tresnak



NEURRIEN araberako 
programak

EJren baliabideak Eragindako 
baliabideak

Finantzaketa 526 M € 1.278 M €

Inbertsioa 31 M € 232 M €

Proiektu estrategikoak 145 M € 540 M €

Nork bere baliabideak indartzeko 55 M € 139 M €

Industriarako laguntza, 

guztira

757 M € 2.189 €

Industria garatzeko eta ekonomia suspertzeko 
tresnak



Eskerrik asko.

Eskerrik asko


