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NEURRIEN LABURPENA 

 
 ENERGIA EFIZIENTZIA: Industriaren sektorean programa berriak garatzen 

laguntzea, sektorean energiaren kontsumoari eta horrekin lotutako kostuei, eta, oso 
bereziki, argindarraren kontsumoari, dagokienez lehiakortasuna hobetzeko prozesua 
bizkortzeko aukera eman dezaten.  

 PREZIOAK: Industriarentzat prezio elektriko lehiakorragoak ezartzea (argindarraren 
handizkako merkatuaren lehiakortasuna areagotzea, sarbidearen kostu gisa 
argindarraren garraio eta banaketa funtzioarekin lotutako kostuak bakarrik esleitzea). 

 SALBUESPENAK: Industriarentzat sarbide-kostuen energia-zergak murrizteko 
sistema ezartzea sektore estrategikoaren eta kontsumo-mailaren arabera (esate 
baterako, primak ordaintzeko salbuespen aldakorrak), lehiakideekiko esposizioaren 
eta energiaren kontsumoaren arabera, lehiakide diren herrialdeekin alderatuta 
dauzkaten energia-kostu handien ondorioz kanpoko merkatuak galtzea eragozteko.  

 ETENGARRITASUNA: Egungo prozedura berregituratzea (zerbitzua industria-
kontsumitzaile guztietara zabaltzea, agregatzaile izeneko figura sartzea). 

 KOGENERAZIOA: Datozen urteotan kogenerazio-potentzia berritzeko plan bat 
garatzea.  

 SAREETAN SARTZEA: Enpresen sarbide-sistema hobetzea, eta enpresen eskubide 
gisa konexio-puntua eta/edo sarbideko tentsioa aldatzeko aukera ezartzea. 

 CO2 KOSTUEN KONPENTSAZIOA: Industriako kontsumitzaileei ez zaizkie iritsi 
horretarako bideratutako aurrekontu-partidak.  

 APARTEKO KOSTUAK: Sarbide-tarifen aparteko kostu sozialak, penintsulaz 
kanpokoak, eta abar Estatuko aurrekontu orokorretara eramatea. 
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INDUSTRIAK KOSTU ELEKTRIKO LEHIAKORRAK IZATEKO NEURRIAK 

 

1. Industrian energia-efizientziako programak sustatzea 

Proposatutako neurriak 

• Eskaera kudeatzeko programak garatzea, industriaren sektoreko energia-politikaren eta -
jasangarritasunaren helburu gisa, ingurumeneko inpaktuak murrizten laguntzeko, 
energiaren kontsumoa murrituz eta energia jasangarriagoak erabiltzea sustatuz.  

• Energia-ekipo eta energia-teknologia aurreratuetan, efizientzia oso handiko kogenerazio-
sistemetan eta energia berriztagarrietan inbertitzeko zerga-kenkariak sustatzea.  
Merkatuan eskuragarri dauden eta, errentagarritasun mugatua dutelako edo merkatuan 
gutxi sartuta daudelako, ezartzeko zailtasunak dituzten teknologiak sustatzera bideratuta.  

• Efizientzian eta energia berriztagarrietan inbertitzeko laguntza-programak, energia-
politikarako eta inbertsioak sustatzeko tresna gisa.  

Justifikazioa 
Enpresetako energia-kudeaketak energia-errendimendua areagotzea du helburutzat, eta 
antolakunde bati energia-jardueran etengabeko hobekuntza lortzeko sistema bat garatzen 
laguntzen dio. Energiaren kudeaketaren barruan energia efizientziako ziurtagiriak lortzea, 
auditoretzak egitea edo instalazio berrien bideragarritasunaren gaineko azterlanak egitea 
sartzen dira, energia-kontsumoarekin lotutako alderdietan prozesuak hobetzeko eta 
efizientzia-neurrietan inbertitzeko erabakiak hartzeko oinarria baitira.  
 
Energia-ekipoetan eta energia-teknologietan inbertitzeko kenkari fiskalen helburua da, 
batetik, zerga-sistema portaera-aldaketak sustatzeko baliabide gisa erabiltzea eta, bestetik, 
positibotzat jotzen diren baina, batez ere errentagarritasunaren ikuspegitik, ezartzen zailak 
diren energia-teknologiak sustatzea. 
 
Laguntza-programek erraztu egiten dute industriaren sektoreko inbertsio-estrategiari 
dagozkion erabakiak hartzea. 
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2. Industriako argindarraren prezio lehiakorrak 

Proposatutako neurriak 

• Energia-kostuetan industria-politika lehiakorra ahalbidetuko duen estrategia 
ezartzea, Europako beste herrialde batzuetakoaren parekoa. 

• Estrategia berriak diseinatzea eta ezartzea industriaren sektorean argindarraren kostuen 
lehiakortasuna areagotzeko, Europan industriaren arloan lehiakide diren sektoreen 
prezioekin lehiatzeko moduko mailan koka dadin. 

o Argindarraren handizkako merkatuaren lehiakortasuna areagotzea, prezioetan 
alde esanguratsua baitago Europako herrialde nagusiekin alderatuta.  

o Sarbide-kostu gisa argindarraren garraio eta banaketa funtzioarekin lotutako 
kostuak bakarrik esleitzea.  

o Goi-tentsioko argindar-hornidurara sartzeko tarifa-sistema aztertzea eta 
hobetzea.   

 
• Industriako kontsumitzaileek ordaindutako kostuen gardentasuna areagotzea.   

 

Justifikazioa 
Argindarraren kostuan bi kontzeptu batzen dira: argindarraren beraren kostua eta sarera 
sartzeko kostuak. Energiaren kostuaren erreferentzia handizkako merkatuaren (pool) spot 
kostua da, eta hor prezioa ordubetez behin aldatzen da eskaintzaren eta eskaeraren 
kasazio-sistema marjinal baten arabera. Espainian 2017an urteko batez bestekoa 52,2 
€/MWh izan zen. Europako handizkako beste merkatu batzuekin alderatzen bada, 
argindarraren prezioa baxuagoa izan zen haietan (esate baterako, Alemanian 2017an 34,2 
€/MWh izan zen). Hau da, argindarraren spot merkatuaren prezioa Espainian 2017an 
Alemaniakoa baino % 53 handiagoa izan zen. 
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1. grafikoa. Europako herrialdeetako handizkako merkatuetako argindarraren urteko prezioen 
konparazioa 
 

 
 

 
 2017ko PREZIOA     
 ARGINDARRA, hilabeteko batez bestekoa 

Hilabetea Espainia Frantzia Alemania 
     

Urtarrila 71,49 78,00 52,37 
Otsaila 51,74 51,16 39,70 
Martxoa 43,18 35,41 31,70 
Apirila 43,69 34,77 28,87 
Maiatza 47,11 34,23 30,46 
Ekaina 50,22 32,71 30,00 
Uztaila 48,63 34,64 33,01 
Abuztua 47,46 32,01 30,85 
Iraila 49,15 36,96 34,35 
Urria 56,79 49,69 28,36 
Azaroa 59,19 63,43 40,37 
Abendua 57,94 56,77 30,77 

BATEZ 
BESTEKOA 52,22 44,98 34,23 

 
Iturria: EEE, Datener 
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2. grafikoa. Europako herrialdeetako handizkako merkatuetako argindarraren 
hiruhilekoko oinarrizko prezioen konparazioa (2018ko bigarren hiruhilekoa) 

 
Iturria: EC. Quarterly Report on European Electricity Markets 
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Bestalde, sare elektrikoetan sartzeko kostuak (ATRak) araututa daude, eta sareen kostua 
bera baino haratago doazen hainbat kontzepturen batuketa dira, eta nabarmentzen dira: 
garraio- eta banaketa-sareak (7.220 M€), energia berriztagarrien eta kogenerazioaren 
primak (7.150 M€), defizitaren urteko ordainketa (2.830 M€) eta irletako eta penintsulaz 
kanpoko sistemen konpentsazioa (780 M€), 2018ko ATRak zehazteko Ministerioak 
aurkeztutako memoria ekonomikoan aurreikusitako kostu arautuetako 18.150 M€etatik. 
Ikusten den moduan, araututako kostuen sistemari sareez haratago doazen kontzeptuak 
kobratzen zaizkio, eta zenbatekoa adierazgarria da.  

 

Argindarra asko kontsumitzen duten industrientzako argindarraren Europako seihilekoko 
behin betiko prezioen analisi konparatibotik (Eurostatek aldian behin argitaratzen du eta 
urteko kontsumoa 70.000 MWh-150.000 MWh ingurukoa da) ondorioztatzen da, Espainiako 
enpresek batez beste oso garesti ordaintzen dutela argindarraren kWh, Europako batez 
bestekoa baino % 19 gehiago. Eta zehazki industrian lehiakide diren Frantziarekin eta 
Alemaniarekin alderatuta, Espainiako industriak % 35 eta % 51 gehiago ordaintzen du, 
hurrenez hurren.  
 
3. grafikoa. Europako herrialdeetako industriako argindarraren prezioen konparazioa 
Industriako kontsumitzaileak: 70.000-150.000 MWh/urtean 
Oinarrizko indizea 100 = Alemania 

 
Iturria: Eurostat. 2018ko lehenengo sehilekorako datuak (eguneratzea: 2018-10-23) 
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3. Aldi baterako zerga-salbuespen sektorialak 

Proposatutako neurriak 

• Konpetentziara eta energia-kontsumora sektorearen esposizio-mailaren arabera, 
kontsumo-mailaren eta -sektorearen arabera (adibidez, primen ordainketen salbuespen 
aldakorren bidez) sarbide-kostuen energia-zergak murrizteko sistema bat ezartzea, 
beste lehiatzen duten beste herrialdeen aurrean energia-kostu handien ondorioz 
kanpoko merkatuak ez galtzeko. 

Justifikazioa 
Sektore estrategiko intentsiboek, energia-fakturari dagokionez, oso une larria bizi dute euren 
etorkizunari begira. Energia-kostuek gora egiteak, gainera, nazioartean lehiakortasuna 
galtzea dakar. Horregatik, energia-kostuen kontzeptuagatik lehiakortasun-galera murrizteko 
aldi baterako neurriak hartu behar direla pentsatzen da. Erreferentzia gisa Alemaniaren kasu 
dugu. Bertan, aldi baterako hainbat energia-politika ezarri ziren, industria-kontsumitzaile 
handientzako zerga-salbuespenak eta karga-murrizketa azpimarragarriak ezarriz. Hala egin 
zen, energiaren prezio altuek Alemaniako industriek nazioartean lehiatzeko izan zezaketen 
eraginaren inguruan sortutako kezka handiaren ondorioz. Zerga-murrizketak eta –
salbuespenak energia-mixaren eta industriako azpisektore espezifikoaren arabera aldatzen 
dira, eta argindarrean % 96ko murrizketa izatera hel daitezke.  

 
Gráfico 1. Alemaniako Energia-politika. Zerga-murrizketak eta -salbuespenak energia-
mixaren, industria-azpisektorearen eta kontsumo-mailaren arabera aldatzen dira.  

 
Iturria: CPI. Climate Policy Initiative 
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Alemania. Kontsumoaren eta argindarraren gaineko tasak eta zergak - Strom und 
Verbrauchssteuern 
Kontsumitzaile aleman baten faktura elektrikoaren zerga-atala funtsezko hainbat elementuk 
osatzen dute. 

Lehenengoa energia berriztagarrien garapenerako kontribuzioa da (EEG edo EEG Umlage 
tasa). Ondoren, kogenerazioa babesteko kontribuzioa (KWK tasa), offshore edo itsas-
parkeen konexiorako kontribuzioa eta kontzesio-kanona —Frantziako tokiko zergen 
baliokidea— agertzen dira. Halaber, garraio-bidesaria aritzeko kontribuzioa (StromNEV‐
Umlage) dago. Horren bitartez, industria-kontsumitzaileei sarbide-bidesariaren hainbat 
murrizketen ondoriozko konpentsazio bat ematen zaie. 1999. urteaz geroztik, Alemanian 
argindarraren gaineko zerga bat ere badago. Azkenik, BEZa dago. Zerga hori argindarrari 
modu uniformean aplikatzen zaio % 19ko tasarekin (European Commission 2017). 2017an 
zerga horrek bi maila zituen, % 7ko murriztua eta % 19ko arrunta. 

 

 
Gráfico 2. Argindarraren prezioak bezero mota diferenteentzako Alemanian 
 
 

 
 
Iturria: ORKESTRA. Industriako lehiakortasunaren eta energiaren prezioak. Alemaniako eta Frantziako kasuak. 
2018 
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4. Egungo etengarritasun-sistema berregituratzea 

Proposatutako neurriak 

• Gaur egungo etengarritasuneko zerbitzua hobetzea, enpresei prezio elektriko 
lehiakorrak izatea ahalbidetuko dieten merkatuko mekanismo bat bideratzen ez den 
bitartean. Jarduketen artean honako hauek egongo lirateke: 

o Produktuak epe luzeagora (2-3 urte) ezartzea. Horrela, enpresek egonkortasun 
handiagoa  eta, beraz, inbertsioen inguruko (zabaltzeak, produkzio-ildo berriak,...) 
erabakiak hartzeko aukera izango lukete. 

o 5 MWtik beherako bloketan (ad., 1 MW) eskaintzeko aukera ematea; izan ere, 
zenbait enpresak 5 MWko potentzia-mailekin etengarritasuneko zerbitzua 
eskaintzeko aukerak mugatuta dituzte. 

o Agregatzailearen figura barne hartzea, gaur egun kalifikatuta dauden enpresen 
parte-hartze handiagoa eta enpresa gehiagok parte hartzea ahalbidetzeko. 

 

Justifikazioa 
Argindar- edo gas-eskaera handiagoa behar denean, behar hori produkzioa handituz edo, 
produkzioa mantentzen bada, enpresen edo industriako establezimenduen kontsumoa 
murriztuz lor daiteke. Bigarren kasu hori etengarritasuneko kontzeptua da. Beraz, 
etengarritasuna jarduteko malgutasun-mekanismo bat da hornikuntzan mugen energia-
premia dagoenean. Era horretan, sistemaren operazioa modu azkarrean eta 
eraginkortasunez bermatu ahal izango da, enpresen energia-kontsumoa murriztuz. 

Tarifa-defizita izugarri handitu delako sistema elektrikoaren kostuak murrizteko eta sisteman 
eraginkortasun handiagoa ipintzeko jarduketetako bat etengarritasuneko zerbitzuaren urteko 
kostua murriztea izan da. Horregatik, 2013ko urrian IET/2013/2013 Agindua onartu zen. 
Agindu horren bitartez, sistema abiarazi zuen etengarritasun-eskaeraren kudeaketa-
zerbitzua esleitzeko lehiaketa-mekanismoa erregulatzen da. Sistema hori azken urteetan 
egokituz joan da lehiakorragoa bihurtzeko (enkante-sistema jarriz, adibidez). 

Oro har, enpresen iritziz etengarritasuna sistema eskasa da, irudi txarra dauka, industriari 
kostu lehiakorrak eskaintzeko zentzu gutxi dauka, eta industria-politikako ikuspegi mugatua 
erakusten du. Industriak Europako enpresen maila bereko energia-kostu lehiakorrak eduki 
nahi ditu. Enpresak ezarritako sistema berriaren aurka agertu dira: epe laburreko ikuspegia, 
potentzia-mugekin, eta oso enpresa handien aldeko diskriminazioa erakusten dute.  
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5. Industriako kogenerazioa sustatzea 

Proposatutako neurriak 

• 24/2013 Legearen Hogeigarren xedapen gehigarria landuko duen Renove Plan bat, 
datozen urteetan kogenerazio-potentzia berritzeko.  

• Ordainsari-parametroen azterketa, instalazio eredugarrien estandarretan honako hauek 
kontuan hartuz: industriei beroa saltzeko ohiko deskontuak, Europan erabakitako 
erreferentzia-balioak eta energia primarioa aurreztea, CO2-ko merkatuaren kostuen 
bidezko operazioari ordainsariak eguneratzea, eta bizitza erabilgarrian ekindako 
overhaul-ak egikaritzea. 

• Banatutako sorkuntzari bere egituran kontuan hartzeko bidesarien eboluzioa eta 
kogenerazioa eskaintzen ari den abantailak aitortzea.  

 

Justifikazioa 
Eraginkortasun handiko kogenerazioa ezinbesteko teknologia bat da energiaren garapen 
iraunkorrerako. Apustu horrek ezin du koiunturala izan, baizik eta ondoz ondoko energia-
politikek eta -estrategiek erabateko babesa eskaini behar diote. Azken urteetako arauen 
arloko koiuntura kaltegarria konpontzeko, teknologia hori berriro nabarmendu behar da, 
instalatutako potentzia handitzeko/mantentzeko helburua bilatuko duten jarduketa 
zehatzekin, eta renove programak, atxikitako kostuen eboluzioekin bat datozen 
parametroak, inbertsioa laguntzeko programak —kogenerazioko instalazioen 
ekipamenduetan dagozkien hobekuntzak babesteko—, azterketa berriak eta potentzia berria 
ezarriz.  
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6. Enpresek sareetarako sarbidea hobetzea 

Proposatutako neurriak 

• Sarbideko konexio- eta/edo tentsio-puntua aldatzeko enpresen eskubidea. 
Sektore elektrikoko legearen hobekuntza posibleen artean honako hau adierazi beharko 
litzateke: goi-tentsioko hornikuntza jasotzen duen edozein enpresak hornikuntza-puntua 
eta -tentsioa aldatzeko eskaera egiteko eskubidea izango du. Eskaera hori arrazoi 
teknikoetan, gaitasuneko arrazoietan, hornikuntzaren kalitateari lotutakoetan edo arrazoi 
ekonomikoetan oinarrituko da. 

• Garraio-sarerako sarbidea ezin da sare elektrikoen azpiegituren Estatuko plangintza 
onartzera baldintzatu. 

Sare elektrikoen azpiegituren Estatuko plana garraio-sistemako sareetara eta 
azpiestazioetara aplikatzen da. Ez du zentzurik garraio-sarerako sarbideei lotutako 
inbertsio mugatuak —kasu gehienetan enpresek ordaintzen dituzte eta garraio-
operadorearen aktiboei lagatzen zaizkie— plan horren bidez baldintzatzea.  

 

Justifikazioa 
Gaur egun zailtasunak daude enpresa bati berehala baimena emateko, bere estrategia-
premien arabera, hornikuntza jaso nahi duen tentsio-puntuak eta -mailak aldatzeko. Gainera, 
hornikuntza-puntua aldatzeko eskaera- eta tramitazio-prozesuetan sare elektrikoaren 
banatzaileek/garraiolariek presa erakutsi arren, askotan, inbertsio berriak egiteko enpresen 
erabaki estrategikoek erantzun azkarrak behar dituzte prozesuan. Zenbait kasutan, sarbide-
baldintzak aldatzeko soluzioetan desadostasunak denboran luzatzeak enpresei lehiatzea 
eragozten die. Horren ondorioz, enpresen jarduera murriztu daiteke, inbertitzeko erabakien 
inguruan zalantzak sor daitezke eta, beste kasu batzuetan, enpresen deslokalizazioa gerta 
daiteke. Aukera hori mugatzearen edo tramitazio-epeetan sortutako zailtasunen ondorioz, 
enpresek atzera egin dezakete euren zabaltzeko estrategia-planetan, euren 
lehiakortasunaren hobekuntzan edo fabrika berriak zabaltzeko aukeran.  

Bestalde, enpresak garraio-sarera konektatzeko zailtasun handiak izaten ari dira. Une 
honetan geldituta daude. Hori hala gertatzen ari da, batez ere, sistemaren operadoreak bere 
erantzuna zabaltze-inbertsioen arabera baldintzatzen duelako. Inbertsio horiek dagokion 
azpiestazioan beharrezkoak izan arren, lehendabizi sareko plangintzan onartu behar dira.  
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7. CO2-ren zeharkako kostuak konpentsatzea 

Proposatutako neurriak 

• CO2-ko emisio-eskubideen zeharkako kostuak konpentsatzea. 

Zenbait urteri dagozkien kontsumitzaile intentsiboei konpentsatzeko aurrekontuko 
partidak ez dira egikaritu eta, beraz, enpresek ez dituzte aurrekontuan adierazitako 
kopuruak jaso. 

Justifikazioa 
2013. urteaz geroztik, argindarra produzitzeko instalazioek ez dute CO2-ko emisio-
eskubideen doako esleipena jasotzen, baina hauek kostu hori argindarraren prezioan 
sartzen dute. Horrek lehiatzeko desabantaila sorrarazten du kostu hori jasaten ez duten 
beste herrialde batzuetako industriekin globalki lehiatzen duen argindarrari lotutako industria 
intentsiborako. 

Eragin negatibo hori mugatzeko, bide jakin batzuk jarraituz, EBak Estatuei euren 
lurraldetako industriei konpentsatzeko aukera ematen die Estatuko Aurrekontu Orokorren 
kontura. Abenduaren 12ko 1055/2014 Errege Dekretuaren bidez, industriako sektore eta 
azpisektore jakin batzuetako enpresentzako berotegi-efektuko gasen zeharkako emisioen 
kostuak konpentsatzeko mekanismo bat sortu zen, “karbono-ihesa” jasateko arrisku handia 
zutela uste zelako. Abenduaren 12ko 1055/2014 Errege Dekretua aldatzen duen ekainaren 
23ko 655/2017 Errege Dekretuaren indarraldia 2020ko abenduaren 31ra arte luzatu zen. 
Eskaeren ondorioz emango diren diru-laguntzak dagokion urterako Estatuko Aurrekontu 
Orokorrei egotziko zaizkie. 

Espainian, 2018. urtean Ekonomia Ministerioak Europako Batzordeari jakinarazi dio 2017-
2020 epean,  CO2-ren kostua ordaintzeko laguntza gisa 354 milioi euro ematea aurreikusten 
duela, 90 milioi euro ekitaldi bakoitzagatik. Taulan ikus daitekeen moduan, Europako hainbat 
herrialdek ezarri dute laguntza-sistema hori. 

 
1. Taula. CO2 konpentsatzeko EBari proposatutako laguntzak (milioi euro) 
 

 
 

Iturria: ORKESTRA. Industriako lehiakortasunaren eta energiaren prezioak. Alemaniako eta Frantziako kasuak. 
2018 
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8. Araututako kostuak murrizteko beste neurri batzuk 

Proposatutako neurriak 

• Kostu estra sozialak eta penintsulatik kanpokoak Estatuko aurrekontu orokorretan 
sartzea. 

 

Justifikazioa 
Sarbide-tarifatik politika sozialei lotutako kostu-kontzeptuak ezabatu beharko lirateke. 

Penintsulatik kanpoko argindarraren kostu estrak bezalako lurralde-mailako kostu batzuk ere 
badaude. Onartutako berezitasun horri aurre egin behar zaio lurralde bakoitzeko baldintza 
eta aukera diferenteen ondoriozko diferentziak saihesteko.  Gainera, urtean 780 milioi euro 
inguruko sarbide-tarifen sistemarako oso karga handia dira. Sisteman sartzen duten kostuen 
distortsio handiaren ondorioz, eta penintsulatik kanpoko beste kostu gehigarri batzuk 
kontuan hartzen diren modu berean, Estatuak kostu horiek Estatuaren Aurrekontu 
Orokorretan sartu beharko lituzkeela uste dugu. Tarifetan distortsioa ekiditeaz gain, 
sisteman kostu horien eraginkortasun ekonomikoa hobetzeko joera sustatuko litzateke. 
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