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PEDRO AZPIAZUREN ESKU-HARTZEA _ EUSKADIKO 

FAMILIA ENPRESAREN ELKARTEAREN URTEKO 

KONBENTZIOA 27_10  

 

Egunon denoi, 

 

Plazer eta ohore handia da zuekin elkartzea Euskadiko Familia 

Enpresaren Elkartearen urteko batzarrean, batez ere Arabako 

Errioxa gisako leku batean, eta udazkenean, edertasunak 

protagonismo handia ematen dionean. 

 

Eta plazerra are handiagoa da pandemiaren krisi latzaren 

amaiera ikusten ari garen une honetan.  

 

Joan den ostiralean, gure aurreikuspen ekonomikoak berrikusi 

genituen, eta 2021erako % 6,7ko aurreikuspena mantendu 

genuen eta 2022koa % 6,4raino igo genuen, aurreko 

berrikuspena baino zazpi hamarren gehiago.  

  

Ildo horretatik, duela egun batzuk, EUSTATek euskal 

ekonomiaren hazkunde sendoa berresten zuten bigarren 

hiruhilekoko kontuak aurkeztu zituen. Urte artekoa % 18,6an 

finkatu zuen, Europar Batasuneko batez bestekoaren eta 

Euroguneko herrialde nagusien ehunekoaren gainetik.  

 

Emaitza hori bat dator gure aurreikuspenekin, baita gure 

Gobernuak unean-unean aztertzen dituen jarduera 
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ekonomikoaren adierazle nagusien bilakaera dinamikoarekin ere. 

Izatez, datu berrienetan oinarrituta, ondasunen esportazioak 

% 20 baino gehiago hazi dira, 15.000 pertsona gehiago ditugu 

lanean, eta jarduera suspertzen ari da sektore guztietan.  

 

Zerbitzu-sektorea, oro har, indarrez ari da tira egiten, eta krisia 

bereziki jasan duten jarduera-adarrek, hala nola ostalaritzak eta 

garraioak, susperraldi-zantzu nabariak dituzte, urte arteko tasa 

% 30 baino gehiago igo baita. 

  

Eraikuntza-jarduera ia % 15 hazi da, batez ere uztailean 

eraikuntzak eta industria-produkzioak izandako gorakadaren 

ondorioz, sektore horietan urte arteko tasa % 7,5 igo baita. 

Kopuru hori oso positiboa da kontuan hartzen badira sektorearen 

barruan dauden prezioen desoreka nabariak eta hornikuntza-

arazo argiak, eta batik bat automobilen fabrikazioaren 

sektorean. Ez dugu ahaztu behar sektore horren balio-katea 

funtsezkoa dela gure industria osorako. 

 

Albiste ekonomiko onak partekatzeaz gain, beste behin ere 

helarazi nahi dizuet Eusko Jaurlaritzak enpresekin eta, bereziki, 

familia-enpresekin duen konpromisoa. Zuek, batez ere, osatzen 

duzue euskal ekoizpen-sarea, eta zuen enpresek islatzen dute 

hobekien gure herrialdearen bereizgarri den espiritu ekintzailea.  

 

Dena dela, zenbakien garrantzia alde batera utzita, familia-

enpresak garrantzi handikoak dira gizartearentzat. Sustrai 
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sakonak dituzte lurraldean eta lotura estua dute lurraldearekin, 

eta hori lagungarria da iraunkortasuna eta jarraitutasuna oinarri 

duten ibilbide luzeko enpresa-proiektuak artikulatzeko.  

 

Elementu horiek funtsezkoak dira enpresa sustatzeko euskal 

politikarako.  

 

Horren erakusgarri, Eusko Jaurlaritzak, Finantzen Euskal 

Institutuaren bidez, “FINKATZE KAPITALA FINKATUZ SA” 

sozietate publikoa sortu du, Finkatuz Funtsa kudeatze aldera.  

 

Funts horren helburua da euskal enpresa talde hautatu bati 

finantza-laguntza ematea eta haien kapitalean parte hartzea, 

enpresa-erabaki estrategikoak Euskadin hartzen direla berma 

dadin.  

 

Ziur gaude hori dela modurik egokiena jardueraren 

deslokalizazio-arriskua murrizteko eta euskal enpresa-sarearen 

trakzioa ahalik eta gehien bultzatzeko.  

 

Sozietate hori sortzeko abiapuntuko kapital soziala 160 milioi 

eurokoa da, eta Eusko Jaurlaritzak aurreikusi du 

legegintzaldiaren barruan sozietatearen kapitala handitzea, 300 

milioi eurotara iritsi arte.  

 

Gainera, aurrera dezaket Finantzen Euskal Institutua adituekin 

aztertzen ari dela banku-finantzaketa alternatiboak eskaintzen 
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dituen aukerak, batez ere enpresei inbertsio-proiektuak garatzen 

lagunduko dieten finantzaketa-tresna berritzaileak ezartzeko 

enpresen laguntzarekin. 

  

Bereziki, Euskadiko Familia Enpresaren Elkartearekin 

elkarlanean ari gara. Familia-enpresetan akzioak metatzeko 

prozesuetan laguntzen ari gara, merkatu globalak eskatzen 

dituen hazkunde-estrategiei ekiteko. 

 

Ekimen espezifiko horiekin, eta Euskadiko enpresen eskura 

dauden askotariko tresna, azpiegitura eta laguntza-zerbitzu 

sofistikatuekin, Eusko Jaurlaritzak bat egin du Euskadiko Familia 

Enpresaren Elkartearen helburu estrategikoarekin: familia-

enpresarentzat onuragarria eta egokia den eta egonkortasuna 

eta hazkuntza-ahalmena emango dion ekosistema 

eraikitzearekin. 

  

Hori guztia, garapen jasangarri eta inklusiboko eredu baten 

barruan egingo da, eta eredu horrek lehentasun nagusi hauek 

ditu: eraldaketa digitala, I+G+b sustatzea, espiritu ekintzailea 

bultzatzea eta nazioartekotzea, enpresen lehiakortasunaren 

funtsezko faktore diren heinean. 

 

Amaitzeko, oso egokia iruditzen zait Euskadiko Familia 

Enpresaren Elkarteak urteko batzarra baliatu nahi izatea familia-

upategien nazioartekotze-prozesua aztertzeko. Izan ere, horixe 
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izan da azken hamarkadetan mahastizaintzako eta ardogintzako 

industriaren benetako iraultzaren faktore erabakigarria.  

 

Negozio- eta marketin-ereduak nola aldatu diren eta nazioarteko 

eskariari nola egokitu zaizkion jakitea eta ulertzea da, ziurtasun 

osoz, edozein enpresak eta edozein sektorek izan dezakeen 

enpresa-kudeaketari buruzko ikasbiderik onena. 

 

Zalantzarik gabe, ikasgai hori askoz hobeto barneratzen da 

Guardia gisako leku batean, Arabako Errioxaren bihotzean, 

mundu osoan ezagun egin duten ardoen eta enpresa-familien 

lurralde honetan. 

 

Eskerrik asko  


