
 
Industria klusterrekin bilera/2022ko IAB bilera 

2022ko martxoak 25 

 

I‐ Orain arte identifikatutako arazoak:   

BTIko leihatilaren eta gaur bildutako klusterren bidez jasotako ekarpenen ondoren, 

identifikatutako arazoak honako esparru hauetan kokatzen dira: 

Hornidurarik eza, lehengaien eta energiaren garestitzea, ez ordaintzeko eta abalak 

exekutatzeko arriskuak, produkzio‐geldialdiak eta kutxa‐fluxuen tentsioa, identifikatutako 

arazo nagusi gisa 

 Operatiboak eta negoziokoak: 

 Lantegi batzuen itxiera eta aldi baterako ekoizpen geldialdiak, batez ere Errusian 

 Eskariaren jaitsiera, bezero nagusiak Errusiako merkatutik ateratakoan 

 Errusiako, Ukrainako eta Bielorrusiako merkatuetan abian dauden proiektuak 

geldiaraztea 

 Bezeroen galera/blokeoa 

 Eskaerak bertan behera uztea eta eskaria jaistea 

 

 Finantzarioak 

 Abalak exekutatzeko arriskua 

 Errusia‐Euskadi kapitalak mugitzeko zailtasuna 

 Banku‐eragiketetarako zailtasuna 

 Produkzio‐kostuek kobratzeke dauden kobrantzak garestitzen dituzte  

 Dibisen debaluazioa 

 

 Hornidura 

 Produkziorako behar diren lehengaien edo erdi‐bukatuen eskasia 

 Entregak atzeratzea 

 Prezioen igoera 

 

 Logistikoak 

 Garraioko lanuzteak 

 Bidaltzeke dauden eskari prestatuen stockak metatzea, fabrikan (garraio‐arazoak edo 

bezeroen okak) edo aduana‐bulegoan (lizentzia‐arazoak) geldituak 
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 Legezkoak 

 Lizentziak eta ziurtagiriak eskatu beharra, euskal enpresek dagoeneko 

konprometituta dituzten ondasunak esportatu ahal izateko 

II‐ Larrialdiko ekintza‐ildoak martxan: 

1. Aholkularitza espezializatua 

1.1. Txostenak eta aholkularitza espezializatua 

Eragin hori arintzeko, jarraipen‐ eta informazio‐txostenak egiten ari dira arriskuan dauden 

merkatuetako euskal enpresen operazioetarako, eta enpresei laguntzeko leihatila bat ireki 

da. 

 Gerrak Euskadin eta mundu osoan izan dituen eraginen jarraipen‐txostenak 

 Errusiari ezarritako zehapenei buruzko txostena eta esportazioak kaltetuak izan 

daitezkeen produktuei buruzkoa 

 Ukrainaren inbasioak maila makroekonomiko eta sektorialean izango duen 

eraginaren aurreikuspenei buruzko azterketa (prozesuan) 

 Sektoreko BPGren eragina 

 Eragina enpleguan 

 Irteera geopolitikoaren araberako eragin‐agertokiak 

 

1.2. Helpdesk 

Gerrak eragindako euskal enpresei informazioa eta laguntza emateko harreman‐gunea 

Horretarako, BasqueTraderen orrian sarbide bat gaitu da. Jasotako kontsulten jarraipena 

banan‐banan egiten da 

 

2. Finantzaketako ekintza‐ildoa 

2.1. Arrisku‐merkatuetan jarduerak dituzten enpresen kutxa‐fluxuaren tentsioa 

arintzeko 

10 milioiko kreditu‐lerroa gerrak kaltetutako enpresentzat 

50.000 euro eta milioi bat euro arteko maileguak, hiru urterako epearekin eta hamabi 

hilabetera arteko gabealdiarekin, eta hamabi hilabeterako Euriborraren interes‐tasa gehi % 

1,25eko diferentziala 

Finantzen Euskal Institutuaren (FEI) eta Elkargiren bidez artikulatuak 

2.2. Likideziarako laguntza 

Finantzaketa/likidezia 50/50 arteko kofinantzaketa‐modalitatean (IVF‐finantza‐erakundeak) 



 

3 
 

 Enpresa txiki eta ertainentzako eta handientzako lineak 

 50 – 50 baterako finantzaketako maileguak finantza‐erakundeekin 

 Errusiaren inbasioak eragindako problematiketatik eratorritako beharrak asetzera 

bideratua 

 Enpresak eragiketak egiteko erabiltzen duen EEFFrekin batera finkatu beharreko 

baldintzak 

III‐ Industrian aztertu eta baloratzeko neurri posibleak 

Errusiak Ukraina  inbaditu ondoren hil  honetan Euskadiko enpresa‐sareari  laguntzeko orain 

arte  premiaz  hasitako  ekintza‐ildoak  kontuan  hartuta,  eta  gaurko  IBNn  hamasei  kluster 

industrialen hausnarketak eta ekarpenak entzun ondoren,  Eusko  Jaurlaritzak proposatu du 

zailtasun hauek guztiak  lankidetza publiko‐pribatuan kudeatzea ahalbidetuko duen ibilbide‐

orri bat. 

1. ETEentzako laguntza‐plana 2022 

Enpresa‐sareari dei egiten zaio ETEen 2022 Planean dauden 74 laguntza‐programak berrikus 

ditzan.  Programa  horrek  590  milioi  euro  ditu,  horretarako  gaitutako  baliabideek  ETEan 

lehenbailehen  eragina  izan  dezaten  eta  une  honetan  estrategikoak  diren  programetan 

baliabide berriak ematearen egokitasuna baloratu ahal izan dezagun. 

Gogoratu  laguntzak  teknologia,  berrikuntza,  ekintzailetza,  energia,  industria‐garapena 

(dibertsifikazioa,  inbertsioak  lehentasunezko  arreta‐eremuetan),  zailtasunak  dituzten 

enpresak,  lehen  sektorea,  eta  ekoizpen‐ekonomiaren  deskarbonizazioa  energia‐

eraginkortasunaren, energia garbien eta ekonomia zirkularrarentzat direla. 

 

Aipamen berezia 2022ko ETEen planean  jasotako energia kudeatzeko sistemak hobetzeko 

programei, 150 M 

 Industria‐sektorearen energia‐eraginkortasunerako laguntzak, EEEren bidez 

 Industria sektorearen energia‐eraginkortasunerako laguntzak 

 Ibilgailu alternatiboen MOVES plana 

 Autokontsumorako  eta  biltegiratzerako  laguntzak  EERR  iturrien  bidez,  eta  sistema 

termiko berriztagarriak ezartzea bizitegi‐eremuan 

 Fatxadak birgaitzeko PREE plana 

 Garraio‐flotak eraldatzea 

 Energia berriztagarri termikoak 

 Itsas energiak 

 

2. Aurrerakinak eta luzamenduak 
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Eusko  Jaurlaritzak  aukera  ematen  du  aurrerakinen  epeak  malgutzeko  eta  atzerapenak 

ezartzeko,  Garapen  Jasangarritasun  eta  Ingurumen  Sailaren  laguntza‐programen  eta  Spri 

Taldeak kudeatutakoen kasuetan. 

3. Alokairuak geroratzea 

Alokairuen kobrantza atzeratzeko aukera eskaintzen da: 

 Parke Teknologikoetan ezarritako enpresei 

 Sprilur industrialdeetan ezarritako enpresei 

4. Erosketen Zentrala 

Euskadi mailako erosketa‐zentral bat abian jartzeko interesa antzeman da, nazioarteko 

merkatuan lehengai‐bolumen handiak erostea negoziatzeko eta prezioen baldintzak 

hobetzea ahalbidetzeko. 

Eragile pribatuek elkarlanean bultzatutako ekimena izango litzateke, eta administrazioa 

agente laguntzailea izango litzateke, besteak beste, BTIk merkataritza‐bulegoak dituen 

merkatuetako hornitzaileak identifikatzen laguntzeko. 

5. Energia zentralizatuta erosteko programa 

Euskadik badu esperientziarik energia modu zentralizatuan erosteko prozeduran. Eusko 

Jaurlaritzak energia‐baliabideak elkarrekin prezio hobean erosteko ekimen berrietarako 

laguntza‐mekanismoak antolatzeko aukera aztertzea planteatu da. 

6. Lege‐aholkularitza espezializatua 

SPRI Taldeak, BTIren bidez, aholkularitza edo lege‐laguntza eskainiko die, ezohiko eta aldi 

baterako, Ukrainaren inbasioarekin lotutako kontsultei. 

7. Ezinbesteko ERTEak 

Lan eta Enplegu Sailak enpresei jakinarazi die aztertu dituela ERTEak baliatzeko aukerak 

8. Garraio‐mahaia 

Garraio‐sektorean lan‐mahai bat eratu da, garraiolari autonomoek, Eusko Jaurlaritzak eta 

hiru foru‐aldundiek osatua, eta mahai beraren inguruan bilduko dira, sektorean hobekuntzak 

negoziatzeko. 

9. Elikagaien Katea Prezioen Behatokiaren kudeaketan aurrera egitea 

Behatoki honen helburua da produkzio‐kostua kuantifikatzea eta kostu hori elikatze‐kateko 

kate‐maila desberdinetan jarduten duten agenteek bermatzea. 

Behatokiaren oinarriak Lehiaren Euskal Agintaritzarekin lortutako akordioaren ondoren 

finkatu ondoren, hurrengo urratsa banaketa‐zentralekin lan egitea izango da, ekimen honen 

printzipioekin bat egin dezaten. 
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10. Zentro teknologikoak: 

 Produktu berriak lortzeko I+G 

Proiektuak inplementatzea animalien elikadurarako landare‐proteina lortzeko, kanpoko 

lehengaien mende ez dagoena. 

 Ukrainatik etorritako emakume ikertzaile errefuxiatuak kontratatzea 

BRTA osatzen duten IKTen eta IKZen multzoaren erabakia 

 

11. EK‐k onartutako Aldi Baterako Esparru berria 

Europako Batzordeak gaitutako denbora‐esparru berria onartu ondoren, Eusko Jaurlaritzak 

konpromisoa hartu du egoera horretan industriari laguntzeko irekitzen diren aukerak 

aztertzeko, enpresari zuzeneko laguntzak aktibatzeko aukerarekin. 

 

IV. Lehen sektoreari laguntzeko ekimenak 

 Europako Erkidegoko agintariei erreklamatzea, FEMPen kargura, arrantza‐flotaren aldi 

baterako geldialdietarako baimena, gasolioaren prezioaren eta garraioaren egoeraren 

ondoriozko  zirkunstantzien  igoera  handiagatik  eta  armadore  eta  tripulazioentzako 

konpentsazio‐laguntzak ezartzeagatik justifikatuta. 

 

 Arrantza‐kuotak. Lehorreratzeko betebeharrari dagokionez, urte arteko malgutasuna 

handitzea eskatuko da, egungo % 10etik % 25era. Flotak itsasora irten ezin badu eta 

oraingo  kanpainan  kuotak harrapatzen ez baditu,  hurrengo urtean  kontsumitu  ahal 

izango dira. 

 

 Euskadiko  pentsu‐fabrikatzaileen  eta  zereal‐kooperatiben  eskutik,  epe  labur,  ertain 

eta  luzera  lehengaien  (batez  ere  artoaren)  beharrak  kuantifikatzea,  hornikuntza 

posibleak  koordinatzea,  bai  barnekoak  (zerealen  stockak),  bai  lerrepidez  datozenak 

(batez ere Akitaniatik), bai itsasokoak (AEB, Argentina, etab.), eta euskal abeltzaintzako 

azpisektorerako  pentsuen  hornidurarik  gabe  gera  ez  daitezen,  gure  lantegiek  eta 

biltegiek lehengai horiek erosten dituztenean, prezioetan izan daitezkeen fluktuazioen 

arriskuak diruz laguntzea,  

 

 Hurrengo  NPBren  Plan  Estrategikoa  aldatzeko  eskatu  zaio  MAPAri,  alde  batetik, 

oliodunen eta proteaginosoen laboreen ekoizpen handiagoa bultzatuz, eta, bestetik, 

lugorri  ekologikoak  ezabatuz  (Estatuko  NPB  nekazaritza‐azaleraren  %  7),  NPB 

laguntzak nekazarien errentak indartzera birbanatuz. 
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 Euskal kontserba‐industriarako ekilore‐olioaren ordezko hornitzaileak bilatzea. 

 

V. EBrako intereseko neurria, kontuan hartzekoa 

Supply Chain Resilience plataforma (EB) 

EEN  Sareak B2B plataforma bat  jarri  du martxan,  haustura‐arriskuaren  aurrean  hornidura‐

kateak indartzeko. Euskadin, euskal erakundeen bidez koordinatzen da. 

Enterprise Europe Network‐ek Supply Chain Resilience plataforma ezarri du. 

Helburuak: 

 Europako enpresei orain nazioarteko merkataritzatik bereizita dauden merkatuetan 

dauden hornidura‐kateak atxikitzen, berregituratzen edo ordezkatzen laguntzea. 

 Europako  enpresei  ekoizpena  martxan  mantentzeko  behar  dituzten  lehengaiak 

eta/edo  piezak,  osagaiak  eta/edo  ondasun  edo  zerbitzu  amaituak  (erdi‐bukatuak) 

hornitzea. 

 

 

 


