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1. I. blokea: Abiapuntu-oinarriak

1.1. Planaren arrazoiak eta aukerak
Euskadi dinamiko, moderno, kohesionatu eta behin betirako bakean dagoenaren lider izateko ilusioarekin egiten dio
aurre Eusko Jaurlaritzak 2013-2016 aldia biltzen duen X. legegintzaldiari. Helburu hori lortzeko hartzen ditu bere
gobernu-programan oinarrizko 3 konpromiso euskal gizartearen aurrean: pertsonekin, bakearen eta bizikidetzaren
alde, eta Euskadirentzako estatus politiko berri baten alde.
Hazkunde iraunkorraren eta giza garapenaren aldeko konpromisoa da pertsonekiko konpromisoa. Bizi dugun koiuntura
zailaz jabetuta, azken 30 urte hauetako krisialdi okerrenetako bat gainditzeko erronkari egiten diogu aurre, betiere gure
printzipio eta balioekin ekinda, indartuta aurrera aterako garela konbentzituta. Pertsonen Euskadi bat egiten saiatuko
gara, enpleguaren defentsaren eta susperraldi ekonomikoaren aldeko apustua eginda, baina gure gizarte- eta
ongizate-sisteman aurrera egiteari utzi gabe. Testuinguru horretan, ezinbestekoa da apustu bat egitea gure enpresasarearen lehiakortasuna bultzatzeko, aberastasuna sortzeko eta jarduera ekonomikoa eragiteko ardatz nagusia izan
dadin.
2013-2016 aldiko X. legegintzaldiaren gobernu-programan pertsonekiko konpromisoa garatzen duten ardatz eta
jardun-eremuak

Iturria: Lehendakaritza

Ekonomia suspertzeko 4 faktoreko estrategia dugu gobernu honen apustua 5 urteko krisialdiak ahuldutako gure
enpresa-sarea auspotzeko apustua, eta sare horri etengabeko bilakaeran dagoen ingurune lehiakor global baterako
egokitzapen-prozesuan laguntzeko. Ez gara hutsetik hasten, eredu sozio-ekonomiko propio baten funtsezko
ezaugarrietan sinesten dugu, iraganean ere krisialdi sakoneko uneak gainditzen lagundu baitigu eredu horrek.
―Euskadi eredu‖ bat, gaur egun eguneratu eta optimizatu nahi duguna erronka globalei aurre egiteko, gure
autogobernuaren gaitasunen laguntzarekin.
Horregatik, etorkizunaren erantzukizuna gure gain hartzen dugu 4 faktoreko estrategiarekin, ekonomia sustatzeko gure
politikak funtsezko 4 faktore lehiakorren inguruan indartuta: Berrikuntza, jakintza sortzeko eta jakintza hori balio
ekonomiko eta sozial bihurtzeko iturri gisa; Industrializazioa, industria-espiritua berreskuratzean eta ekonomia
produktiboari eman beharreko laguntza irmoan oinarritutakoa; Nazioartekotzea, arriskuak dibertsifikatzeko eta euskal
enpresen lehiakortasun globala hobetzeko berme onena den aldetik, eta Inbertsioa, lehiakortasun-palanka gisa
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I+G+Ba bultzatzeko, teknologia eta jakintza sortu eta transferitzeko, eta azpiegiturak eta proiektu estrategikoak
garatzeko.
2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko Plan hau Eusko Jaurlaritzaren funtsezko tresna dugu X.
legegintzaldian euskal enpresak nazioartekotzeko izango duen laguntza planifikatu eta gidatzeko. Gobernuaren
plan estrategiko bat dugu, gure ekonomiaren funtsezko esparru bateko errealitate konplexuari eman beharreko
erantzun gisa planteatzen dena, zenbait elementu nagusiri jarraiki:


Euskadi ekonomia irekia da. Herrialde txikia gara, betidanik dakiena mundura zabalik egon behar dugula.
Halaxe egin dute gure enpresek, unibertsitateek, zentro teknologikoek, merkataritza-ganberek edo kulturaerakundeek. Euskal erakundeek ere bai, Eusko Jaurlaritza buru duela, munduko 70 herrialdetan baitago.
Ekonomia indartze aldera ekonomia hori irekitzeak duen garrantziaz jabetuta, legegintzaldi honetan Euskadiko
agente guztiak gonbidatzen ditugu esparru horretan guztiek batera bultza dezaten lehendakariaren eta gobernu
1
osoaren Basque Country estrategiaren bidez . Nazioartekotzea bultzatzea aurreikusten duen estrategia
ekonomiaren eta industriaren gain, kulturaren eta hezkuntzaren gain, turismoaren gain eta erakundeen kanpo2
ekintzaren gain eraginez. Lehendakariak berriki adierazi duenez : “Egungo hamarkadak, 2010etik aurrera,
nazioartekotzea du ardatz. Mundua globala da eta euskal enpresek merkatu global horretan izan nahi dute
presentzia. Gaur egun ez da nahikoa esportatzearekin, atzerriko merkatuetan ezartzea da etorkizuna. Basque
Country estrategiaren hamarkadan bizi gara, nazioartekotzearenean”. 2014-2016 aldiko Enpresak
Naziartekotzeko Plana dugu Basque Country Estrategia arian egikaritzeko tresna ekonomiaren eta
industriaren arloan.



Gure enpresek laguntza behar dute jada 5 urtez luzatzen ari den krisialdia gainditzeko. Finantzaketa
nahikoa eta baldintza lehiakorretan behar dute, kreditu-murrizketa dela-eta. Gatazketan oinarritutako lanharremanak gainditu behar dituzte pertsonen artean partekatutako konpromisoan oinarrituta sortutako
proiektuetara igarotzeko. ―Ondo fabrikatzean‖ oinarritutako balio-eredua gainditu behar dute eraginkortasunez
integratzeko euren negozioko, berrikuntzako, teknologiako, diseinuko, zerbitzuko eta marketin-salmentako
prozesuetan. Laguntzarako gune eta erremintak behar dituzte, hala nola klusterrak, berritzeko, merkaturatzeko
eta beste hainbat gauzatarako gaitasunak ugaritzeko. Laguntza behar duten erregulazio elektriko berriaren
ondorio negatiboa arintzeko. Eta jardun-erreminta eta -esparru berriak behar dituzte merkatu globalean
sartzeari ekiteko.Gure enpresa-demografian indar handia dute enpresa txiki eta ertainek, eta egokitutako
laguntza behar dute beren gaitasun eta premietarako egungo krisialdiaren testuinguruan ekonomia
globalean duten lehiakortasuna indartzeko.



Gobernu honek euskal enpresari lagundu nahi dio ekonomia globalean bere leku lehiakorra aurki dezan ,
―munduan bere lekua‖, tamainaren eta nazioartekotze-etaparen aldeak bilduta. Nazioartekotzea modu
zuhurrean indartzeko politiken uztartzea ere sustatu nahi dugu, lehiakortasunaren palanka eta enpleguaren
indargarri izan daitezen Euskadin. Balio erantsiko enplegua sortzen duten nazioartekotze-prozesuetan
sinesten dugu.

Euskal enpresen nazioartekotze-problematiken irudikapen sintetikoa, haien nazioarteko garapen-estadioaren
arabera

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila
1
2

Lehendakariak 2013ko ekainaren 26an aurkeztutako Basque Country Estrategia
Nueva Economía foroan egindako mintzaldia (Madril, 2014ko otsailaren 5a)
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Gobernua buru dela, agente eta programen multzo zabala dugu Euskadin, guztiek ere enpresak
nazioartekotzeari laguntzeko sistema osoa eta aurreratua osatzen dutela, enpresa mota eta enpresapremia guztiak biltzen dituen eta munduko eremu geografiko ia guztiak betetzen dituena. Dena den, sistema
konplexua ere bada, bilakaera eta berrikuspen etengabean dagoena, eta honako hauek indartzeko erronkari
aurre egiten diona: erakunde arteko koordinazioa, enpresen premiei eman beharreko erantzunen efikazia
eta haien baliabideak erabiltzeko efizientzia.

Enpresak nazioartekotzeko euskal sistemaren esparru publikoko agente nagusien oinarrizko gaitasunen
irudikapen eskematikoa: Eusko Jaurlaritza, Aldundiak eta Merkataritza Ganberak

Oharra: Adierazitako agenteez gain, badira beste euskal agente publiko eta pribatu batzuk enpresen nazioartekotzean aktiboak
direnak, hala nola udal handiak, klusterrak, sektore-elkarteak edo kapilaritate-agenteak
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila



Gobernu honek apustu bat egin du lidertza eraginkorra, arduratsua eta kudeaketa zorrotza egikaritzeko,
baliabideen mugaketak indartutakoa, eta horrek herrialde gisa aurre egin beharreko erronka estrategikoetara
bideratutako politika publikoen alde apustu egitera garamatza. Eusko Jaurlaritza osatzen dugunok gure
lehentasunak osorik baina bereizita aztertzen dituzten estrategiak jarri nahi ditugu abian, haien plangintza,
egikaritzapena, jarraipena eta ebaluazioa eraginkortasunez egiteko, hazkunde-etapa berri baterako oinarri
sendoak sortuta.

2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko Plana ez da nazioartekotzeari laguntzeko gobernu honek egiten duen
lehenengo ahalegina.
Alde batetik, plan hau “Basque Country Estrategian” bilduta dago, 2020ko Nazioartekotzeko Esparru Estrategia:
Euskadi Basque Country ekimenaren bidez, legegintzaldi honetarako arlo honetako plangintza estrategikoko
dokumentua baita, Euskadiren presentzia ordenatu eta Euskadik atzerrirako duen politika diseinatzeaz gain, helburuak
finkatu eta antolamenduari beharrezko elementuak ematen dizkiona Euskadi Markaren ideia (Basque Country)
martxan jartzeko, horretarako beste bi esparru ezinbesteko integratuz eta koordinatuz: erakundeen kanpo-ekintza eta
enpresen nazioartekotzea. Azken batean, mundura zabaltzea da kontua, eta egiten ari garena erakustea eta arianarian hobeto egitea Euskadi Marka (Basque Country) bultzatuz, zabaltze hori herrialde honetako balioetatik, kulturatik
eta egiten jakitetik planteatuta. Helburua da ―Euskadi jokaleku globalean kokatzea, Euskadi mundura eramanez eta
mundua Euskadira ekarriz”.
Bestalde, nazioartekotze-arloko plangintza-ahaleginaren barruan, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak
(EGLS) legegintzaldiaren hasieratik burutu du bere erantzukizunpeko politika, programa eta erreminten plangintza
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estrategiko eta operatiboa, EGLS 2013-2016 aldiko Jardun Planean gauzatutakoa kudeaketa partizipatibo eta
zeharkakoaren barne-erreminta gisa, eta Nazioartekotze Plan honen input nagusietako baten modura baliagarria dena.
Azkenik, esan dezakegu hasi garela zabaltzen epe laburrerako berehalako inpaktuko neurriak. Prointer gure
erreferentzia-programa birdiseinatzen (Global Lehian berria) lan egin dugu haren efikazia, efizientzia eta hedadura
indartzeko, 400 gazteentzako Global Training beken programa zabaldu eta eguneratu dugu; lehentasunezko
jarduneko nazioarteko merkatuak hautatu ditugu gobernu gisa (1. lehentasuna: Alemania, Txina, AEB, India, Mexiko; 2.
lehentasuna: Brasil, Errusia eta Turkia; 3. lehentasuna: Australia, Kolonbia, Indonesia, Malasia, Peru, Singapur, Hego
Afrika, Vietnam) eta SPRIren Atzerriko Sarearen kontzentrazioan dihardugu lanean herrialde horiek estaltzeko, eta
horren adierazgarri izan da ordezkapeneko bulego berriak ireki izana; eta baterako gogoeta bultzatu dugu
aldundi eta merkataritza-ganberekin gure enpresei laguntzeko zeregin horretan modu koordinatuagoan lan egiteko.

1.2. Plana lantzeko metodologia
2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko Plana nazioartekotzearen gako estrategiko eta operatiboen azterketa-,
gogoeta- eta -kontrasteko prozesu sistematiko batean oinarrituta landu da, eta bertan esparru horretako agente
garrantzitsu nagusiek parte hartu dute.
Lan-prozesu partizipatiboa garatzeko baliatu den oinarri izan da gobernuko plan estrategikoek beren efikazia
gehitzen dutela esparru bakoitzean inplikatuta agente guztien gogoeta-ahaleginean eta azterketa partekatuan
oinarrituta diseinatzen direnean, kasu honetan, enpresen nazioartekotzea.
Ondoren plana osatzen duten elementu edo pieza nagusiak aurkeztuko ditugu, plana bera landu eta kontrastatzeko
erabilitako metodologiaren ikuspuntutik begiratuta:


Abiapuntu-oinarriak: tokiko, estatuko eta Europako testuinguru politiko eta normatiboarekin lotutako edukien
multzoa 2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko Planean bildutako plan, lege eta dokumentuen
azterketan oinarrituta landu da. Euskadiren koiuntura ekonomikoarekin eta nazioartekotze-koiunturarekin
lotutako kapitulua arlo bakoitzean Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko
zuzendaritza guztiek landutako koiunturako azterlan eta txosten berrienak kontuan izanda landu da.



Euskal enpresaren karakterizazioa: nazioartean txertatzeari dagokionez, 1996an hasitako "Euskal enpresen
profila atzerriko merkatuen aurrean" gaiari buruzko ikerketa-lan baten eguneratze-prozesuan oinarrituta
karakterizatu dira euskal enpresak, eta orduz geroztik beste bi edizio izan ditu zegozkien txostenekin 2002an
eta 2006an. Adierazitako estatistika- eta dokumentu-iturriez gain, 925 euskal enpresako guztizko lagin bati
egindako inkesta baten emaitzetan oinarrituta lantzen dira azterlanaren emaitzak, dagokien nazioartekotzemailaren arabera segmentatuta betiere. Gobernu honen helburua da txosten hori aldian behin eguneratzea eta
haren izaera partizipatiboa indartzea, enpresen beren iritzia lehen eskutik izateko



Helburu, ardatz estrategiko eta ekintzen definizioa: 2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko Planaren
gorputz estrategikoa Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren Nazioartekotze Zuzendaritzaren
lantaldeak garatu du, baita SPRIk ere, enpresen nazioartekotzea sustatzeko politika nagusiak diseinatu,
planifikatu, egikaritu eta ebaluatzeko arduradun gorenak baitira.

Azkenik, azpimarratzekoa da gure enpresek txertatze globaleko prozesuen gero eta konplexutasun handiagoak
parte-hartze eta kontraste zabaleko mekanismoak ezartzeko eskatzen duela, esparru horretan metatutako ikuspuntu,
jakintza eta esperientzia guztiak pilatzea ahalbidetuko dutenak. Enpresak, protagonista nagusiak direla, zein maila
instituzional eta sektorial, publiko eta pribatuko agente bideratzaile guztiek modu aktiboan parte hartu dute 20142016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko Plan honen lanketan eta kontrastean, azken batean lehentasun, helburu
eta ardatz estrategikoen adostutako ikuspegia lortzeko.
Zehazki, 2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko Plana Foru Aldundiekin eta Merkataritza Ganberekin
izandako elkarrizketa etengabean eta adostasun instituzionalean oinarrituta landu da, lehentasunezko agenteak
baitira nazioartekotze-alorrean. Horretaz gain, nazioartekotzearekin lotutako Eusko Jaurlaritzaren gainerako
arloek (teknologia eta I+G, ekintzailetza, eta abar) kontrastatu dute plana, baita Euskal Nazioartekotze
Kontseiluan parte hartzen duten agenteek ere (Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun
Sailaren Nazioartekotze Zuzendaritza; Foru Aldundiak; euskal merkataritza-ganberak; klusterrak, enpresak-elkarteak;
sindikatuak; BEC; ICEX eta CESCE). Erantzukizun instituzionalak bultzatuta, adierazitako agente horien artean
ekimenak ugari diren esparru bateko gaur egungo sinergiak baliatu ahal izatea izango da helburua.
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Lanketa- eta kontraste-prozesua amaitutakoan, 2020ko Nazioartekotzeko Esparru Estrategia: Euskadi Basque
Country ekimenean bildutako 2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko Planak bere izapidetze-prozesuari
hasiera emango dio, Gobernu Kontseiluan haren berri emanez eta ondoren Eusko Legebiltzarrari jakinaraziz.
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1.3. Erreferentziazko testuinguru politiko eta normatiboa
2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko Plana planean bertan definitutako lehentasun, eduki eta erremintak
zehazten dituen nazioarteko eta eskualdeko testuinguru politiko-normatiboan barne hartuta dago.

2014-2016 aldkiko Enpresak Nazioartekotzeko Planaren esparru politiko normatiboaren laburpena
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1.3.1. Nazioarteko testuingurua – Europar Batasuna
Sortu zenetik, bere kideen arteko merkataritza-hesiak desagerrarazteko lan egin du Europar Batasunak, eta horri esker
Europa munduko merkatu irekienetako bat dugula uste ohi da. Haatik, irekiera horrek erronka berriak ditu gaur
egun, hala nola gorabideko merkatuetarako lehentasunezko sarrera edo bere kideei merkatu bakarrak oraindik ere
eskaintzen dizkien aukerak aprobetxatzea.
Plangintza estrategikoko aldi berrian, merkatuetara zein enpresetara –batez ere ETEetara– bideratutako politiken
diseinua sendotu nahi du EBk.
Merkatuen ikuspuntutik begiratuta, merkatu berrien irekiera eta merkataritza-fluxuen indartzea dira aztergai.
Horretarako, europar merkatu bakarrean zein hirugarren herrialdeetan kontzentratzen dira ahaleginak (merkataritzaakordio berria eskualde eta herrialdeekin; enpresa-lankidetza sustatu eta babesteko programen garapena zenbait
eremu geografikorekin, eta abar).
Enpresaren ikuspuntutik begiratuta, epe luzerako konpromisoa planteatzen da enpresei eman beharreko
laguntzarekin, batez ere ETEei, beren nazioartekotze-prozesuetan.
Ondoren, azken urteetan Europako Batzordeak burututako nazioartekotze-arloko politika eta ekimen garrantzitsuenak
nabarmenduko ditugu:

Europako Batzordea: Europa 2020 Estrategia
2010eko ekainean, Europako Batzordeak Europa 2020 estrategia onartu zuen hazkunde zuhurra, iraunkorra eta
integratzailea sustatzeko. EBk 2020. urteari begira ikerketarako eta berrikuntzarako, klima-aldaketarako eta
energiarako, enplegurako, hezkuntzarako eta pobreziaren murrizketarako dituen helburu nagusiak zehazten ditu
estrategiak.
Europa 2020 Estrategiaren norabide integratuek eta haren zazpi ekimen enblematikoek zehatzago finkatzen dute
hazkunde iraunkor eta enplegua sortuko duen baterako bidea, industria-lidertza ezarrita lehentasunezko jardunildotzat herrialde eta eskualde kideentzat.
Europa 2020 Estrategiaren ―Industria-politika bat mundializazioaren arorako‖ ekimen enblematikoa adierazten duenez
krisialdi ekonomikoak industria eta, bereziki, ETEak hartu ditu eraginpean, eta, horrenbestez, sektore guztiek
globalizazioaren eta haren doikuntzen erronkei egin behar diete aurre beren produkzio-prozesuetan, karbono-emisioak
mugatuta dauden ekonomia batean betiere. Erronka horien inpaktua desberdina da sektore batean edo bestean.
Zenbait berrasmatu egin beharko dira eta beste zenbaitentzat, aldiz, negozio-aukera berriak ekarriko dituzte erronka
horiek. Europako Batzordea lankidetza estuan ari da hainbat sektoretako agenteekin (enpresak, sindikatuak,
akademikoak, gobernuz kanpoko erakundeak, kontsumitzaileen erakundeak industria-politika moderno baterako
esparrua ezartzeko, globalizazioaren aukera aprobetxatzeko laguntza eskainita. Balio-katearen elementu guztiak
aztertuko ditu esparruak, gero eta nazioartekoagoa izanik, lehengaietarako sarbidearekin hasi eta saldu ondoko
zerbitzuarekin jarraituz.
Ekimen horren arabera, honako ildo hauek landuko ditu, besteak beste, Europako Batzordeak:


ETEen nazioartekotzeko aukera sustatzea.



Krisian dauden sektoreen berregituraketa sustatzea etorkizun-aukerak dituzten jardueretarantz,
trebeziak bizkor hedatuta hazkunde handia duten gorabideko sektore eta merkatuetan, eta Europar
Batasunaren estatu-laguntzak edota Globalizaziorako Egokitzapen Funtserako laguntzak babestuta.



Enpresa-ingurunea hobetzea, bereziki ETEentzat, Europan negozioak egiteko transakzio-kostuak murriztuta,
enpresa-elkarteak sustatuta eta finantzaketarako sarbideak hobetuta.

Ondoren industria-lidertza lortzeko inpaktu handiena duten programa eta ekimen nagusiak aurkeztuko ditugu,
Europa 2020 estrategiaren esparruaren barruan betiere. Honako hauek dira ekimen horiek:


―Small Business Act‖ (SBA)



―Small Business, Big World― komunikatua



Enpresen eta ETEen lehiakortasuna sustatzeko COSME programa



Europe Enterprise Network
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―Small Business Act‖ (SBA)
ETEekiko europar konpromisoa ―Small Business Act‖ dokumentuan bilduta dago, Europar Batzordeak 2008an
sinatutakoan, eta 2011n berrikusitakoan. Berrikuspen horrek bi lehenengo urteetan izandako lorpenak balioestea eta
ekintza berriak proposatzea ahalbidetu zuen, betiere Europa 2020 Estrategiaren arabera, krisialdi ekonomikoaren
erronkei aurre egiteko.
Europarako SBA aktak ETEek Europako ekonomian duten garrantzia azpimarratzen du eta 10 printzipio zehazten
ditu EB barruan balio erantsia ekartzeko, lehiakortasun-baldintza ekitatiboak sortzeko eta Europar Batasunaren
esparru juridiko eta administratiboa hobetzeko. SBAren printzipioen arteko bik ETEei nazioarteko prozesuetan
laguntzea dute berariazko aztergai:


ETEei merkatu bakarrak eskaintzen dituen aukerez balia daitezen, bereziki merkatu bakarraren gaineko
gobernantza eta informazioa hobetuta. Merkatu bakarra hobetzeak ingurune lehiakorragoa sortzea
ahalbidetuko du, eta globalizazioaren ondorio positiboak aprobetxatzea.



ETEak EBtik kanpoko merkatuen hazkundeaz balia daitezen animatzera eta haiei laguntzea, bereziki
merkatuari berariaz laguntzeko eta enpresa-prestakuntzako jardueren bidez. Baliabide mugatuek eta arriskuak
xurgatzeko ahalmen txikiagoak merkataritza-oztopo handiagoak jartzen dizkiete ETEei enpresa handiei baino.
Hori dela-eta, ETEek laguntza behar dute balizko bazkideei eta atzerrira zabaltzeko modalitate desberdinei
buruzko informaziora sartzeko.

―Small Business, Big World―
2011n ateratako komunikatua dugu ―Small Business, Big World‖, eta, “Small Business Act“ komunikatuaren eta
Europa 2020 Estrategiaren ildo beretik, Europar Batzordeak laguntza-estrategia bat proposatzen du Europako ETEen
presentzia Europako merkatu bakarretik kanpora eraginkorragoa eta efizienteagoa izan dadin. Honako puntu
hauetan laburbiltzen dira estrategiaren puntu nagusiak:






Informazio egoki eta sartzeko erraza ematea negozioa EBtik kanpora hedatzeko moduari buruz.
Egungo laguntza-jardueren koherentzia hobetzea.
Laguntza jardueren kostu-efizientzia hobetzea.
Laguntza jardueren gabeziak osatzea.
Bidezko merkatua sortzea eta estatu kide guztietako ETEei nazioartekotzerako berdintasunezko sarbidea
ematea.

ETEei prozesu osoan zehar laguntzeko, hau da, erabakia hartzen den unetik atzerriko herrialdean jarduten hasten
den unera arte, hainbat erreminta erabiliko ditu Batzordeak eta honako jardun-ildo hauen arabera lan egingo du:





Laguntza-zerbitzuak lokalizatzea, jatorrian zein atzerriko herrialdean.
Informaziorako sarbidea ahalbidetzea Europako merkatutik kanpo nazioartekotu nahi diren ETE guztiei.
ETEak nazioartekotzeko aukera sustatzea klusterren eta sareen bidez.
Jarduera berriak sustatzea lehentasunezko eta gorabideko merkatuetan.

COSME programa
Europako Batzordeak COSME Programa berriaren bidez duen helburua da ETE, enpresari berri eta enpresaerakundeen lehiakortasuna sustatzen saiatzea. Programak finantzaketarako sarbide hobea emango du, negozioei
laguntzeko zerbitzuak emango ditu eta enpresa-ekimena sustatuko du.
Europako Kontseiluaren eta Parlamentuaren onarpenaren mende, 2014tik 2020ra garatuko da programa, 2.522M€-ko
aurreikusitako aurrekontuarekin, horietatik 1.400M finantza-tresnetara bideratuko direlarik.
Programan bildutako jardun-ildoetako bat merkatuetarako sarbidea hobetzea da, batasunean zein mundu osoan,
eta honako ekintza hauen bidez garatuko da hori:


Tokiko bazkideekin lankidetza sustatzeko enpresentzako zerbitzu-zentro gisa jarduten duen Enterprise Europe
Network sareari laguntzea.



ETEen merkatu bakarrerako sarbidea sustatzea informazio- eta kontzientziazio-ekintzen bidez.



Nazioarteko industria-lankidetza bultzatzea arau- eta enpresa-esparruen arteko aldeak murrizteko Europar
Batasunaren eta haren merkataritza-bazkide nagusien artean.
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Europe Enterprise Network
Enterprise Europe sarea tresna bat da Europako enpresen arteko lankidetza sustatzeko eta ETEei laguntzeko
albait gehien balia ditzaten Europako merkatuak zein nazioarteko merkatuak eskaintzen dituen aukerak.
2008an sortua, 600dik gora erakundek osatzen dute sarea 50 herrialdetan, EBren barruan zein kanpoan.
Eskaintzen duten zerbitzu nagusietako bat integratutako enpresak nazioartekotzeko laguntza da. Negozio bat
beste herrialde batera zabaltzeko garaian, gai diren eta fidagarriak diren bazkideak behar dira. ―Enterprise Europe
Network‖ sarea erreminta eraginkorra da balizko bazkideei buruzko aholkularitza eta informazioa lortzeko. Sare horrek
enpresa-lankidetzako datu-base bat dauka, milaka enpresa-profil biltzen dituena bazkide posibleekin harremanetan
jartzeko. Aldi berean, erakundea elkarraldi profesionalak programatzeaz arduratzen da enpresa-lankidetzako
ekitaldietan enpresen arteko lankidetza sustatzeko eta, horrela, enpresei beren nazioartekotze-prozesuan laguntzeko.

1.3.2. Estatuko testuingurua
Ekintzako eta Estatuaren Kanpo Zerbitzuko Legea
Ekintzako eta Kanpo Zerbitzuko Lege berria Kanpo Arazoetarako Ministerioak bultzatu du, eta Diputatuen
Kongresuak onartu du 2014ko martxoaren 13an. Kanpo Ekintzako Legeak helburu nagusitzat ezartzen du Espainiako
erakundeek atzerrian egiten duten lana koordinatu eta lerrokatzea. Lege horrek tresna malgua izan nahi du
honako hauek lortzeko:


Espainiaren nazioarteko presentzia indartzea eta munduan duen irudia sendotzea.



Espainiaren sinesgarritasuna sendotzea eta indartzea ondasun eta zerbitzuen esportazioa gehitzeko, eta
Espainiako ekonomia finantzatuko duten eta enpresa nazionalen egoera hobetuko duten kapitalak erakartzea.



Europako integrazio-prozesua sendotzea.



Espainiaren kanpo-ekintza Nazioen Iberoamerikar Erkidegoko herrialderenarekin koordinatzea.



Aholkularitza eta babesa bermatzea herrialdetik kanpo dauden espainiarrei eta enpresei.

Arlo ekonomikoari, merkataritza-arloari, finantzaketa-arloari eta enpresak nazioartekotzeko arloari dagokionez, 19.
artikuluak zehazten duenez, ―Arlo ekonomikoko, finantzaketa-arloko eta enpresak nazioartekotzeko laguntzeko
arloko kanpo-ekintza bideratuko da Gobernuaren arlo ekonomikoko politika atzerrian egikarituta, baita lehiakortasuna
eta finantzaketa hobetzeko erreformak ere, Espainiako enpresen eta ekonomiaren nazioartekotzera bideratutako
jarduerekin batera”.
Ekintzaileei eta haien nazioartekotzeari laguntzeko legea
14/2013 Legeak, irailaren 27koak, ekintzaileei eta haien nazioartekotzeari laguntzekoak, zenbait nobedade
ezartzen ditu ekintzaileei eta enpresen nazioartekotzeari laguntzearen inguruan, batez ere ETEei dagokienez. Azken
helburua da ―ekintzaileari eta enpresa-jarduerari laguntzea, haren garapena, hazkundea eta nazioartekotzeko
aukera bultzatzea eta kultura ekintzailea eta jarduera ekonomikoaren aldeko ingurune bat bultzatzea , jarduera hasi
aurretiko uneetan zein ondorengo garapenean, hazkundean eta nazioartekotzean".
Merkataritzako, Industriako, Zerbitzuetako eta Nabigazioko Ganbera Ofizialen Oinarrizko Legea
Merkataritzako, Industriako, Zerbitzuetako eta Nabigazioko Oinarrizko Legearen proiektua Ministro Kontseiluak
onartu zuen 2013ko uztailean, ganberek Espainiako enpresak nazioartekotzeko tresna gisa duten zeregina indartuta,
Estatuaren Administrazioaren eta autonomia-erkidegoen laguntzarekin. Espainiako Merkataritza Ganbera berriak
egungo Ganberen Kontseilu Gorena ordezkatuko du eta haren zeregin nagusietako bat ETEei nazioarteko
merkatuetan aukera berriak eskaintzea izango da.
22. artikuluaren arabera, ganberek Nazioartekotzeko Ganbera Plana garatuko dute, eta urtero onartuko du Ekonomia
eta Lehiakortasun Ministerioak. “Prestakuntza- eta informazio-arloetako jardunak, lehentasunez Espainian
produzitutako ondasun eta zerbitzuen eskuratzea atzerrian sustatzera bideratutakoak, eta nazioarteko merkataritzaoperatibari buruzko beste edozein” bilduko ditu planak.
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1.3.3. Euskal testuingurua
Nazioartekotze-politika Euskadin
Enpresak nazioartekotzea izan da euskal industria-politikaren helburu estrategikoetako bat, autogobernuaren
hasieratik bultzatu izan da, eta laguntza erabakigarria eskaini du atzerrira zabaltzeko eta gure industria-sarea
eraldatzeko. Azken urteetan, nazioartekotzea bultzatzeko politikek beren hedadura zabaldu dute, euskal ekonomia
osoa mundura ireki nahian.
80ko hamarkadako nazioartekotzeko lehen urratsak Euskadiren kanpo-irudia sustatzera eta Euskadira inbertsio
atzerritarrak erakartzeko enpresa arteko lankidetza indartzera bideratu ziren bereziki. Ahalegin horien buru SPRI eta
Merkataritza, Kontsumo eta Turismo Saila izan ziren, batez ere aukerako eta eskaripeko proiektuak burututa
errealitatearen eta garai hartako dibertsifikazio ekonomikoko eta enpleguko premien arabera.
90 hamarkadak Europaren integrazio-prozesua eta horren ondorioz foku geografikoa Europan jarri izana ditu
ezaugarritzat, eta orduan hasi zen 1994-1996 aldiko eta 1997-1999 aldiko euskal enpresen Sustapeneko Atzerriko
Plan Estrategikoen nazioarteko jardueraren sistematizazioa. Urte horietan, nazioartekotze-politikek izaera
multidirekzionala izan zuten, enpresen nazioartekotzeari laguntzeko eta inbertsio atzerritarrak erakartzeko jardunak
uztartzen hasi baitziren, eta ekintza publikoa prestakuntzara eta sentsibilizaziora zabaltzen. Gainera, garai horretan
hasi zen klusterren politika enpresen arteko lankidetza sendotzen, eta hori lagungarria izan da Euskadik gaur egun
zenbait industria-kluster nabarmen izan ditzan, gakoak gure enpresen nazioartekotze-prozesuetan.

1980-2013 aldian nazioartekotzeari laguntzeko Eusko Jaurlaritzak sustatutako politiken esparrua.

Mende honetako lehen hamarkadan, nazioartekotze-politikak lehiakortasuneko sail arteko ondoz ondoko planetan
integratu dira (2000-2003 aldiko Sustapen Ekonomikoko Erakunde arteko Plana eta 2005-2009 aldiko Enpresa
Lehiakortasuneko eta Gizarte Berrikuntzako Plana). Lehenengo urteetan esportazio-oinarria gehitzeko eta
dibertsifikazio geografiko eta sektoriala sustatzeko oinarriak ezarri ziren, guztiak ere euskal ETEak
nazioartekotzera bideratutakoak batez ere, gaur egun ere indarrean daudenak hainbat programaren bidez, hala nola
Prointer. Hamarkadaren bigarren zatian, berrikuntzaren eta jakintzaren ekonomiaren protagonismoa lehiakortasuneko
funtsezko faktore zela, nazioartekotze-politikak atzerrian ordura arte proiekzio txikiagoa izan zuten sektore berrietara
zabaldu ziren, hala nola zerbitzuak. Gainera, industria-enpresei zuzendutako politika klasikoagoak indartu egin ziren
enpresen nazioarteko jarduera sendotuta, SPRIren atzerriko sarearen bidez, besteak beste.
Azkenik, 2010-2013 aldiko Enpresa Lehiakortasuneko Planak, plangintza estrategikoaren ikuspuntutik begiratuta plan
honen aurrekaria denak, nazioartekotzearen aldeko apustua egiten du lehiakortasuneko funtsezko palanka gisa, eta
bere ekintzako hiru ardatz estrategikoen arteko bat Euskadi ekonomia irekia izango dela finkatzen du, enpresa eta
gizartea atzerrira irekitzeko aukera bultzatuta. Krisialdi ekonomikoaren inpaktuarekin, azken urteetan zenbait esparru
nabarmendu ziren, hala nola nazioartekotzeko gaikuntza, Global Training programa abiaraztearekin, edo erakunde
arteko koordinazioa, Euskal Autonomia Erkidegoko Nazioartekotze Kontseilua sortzearekin.
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2010-2013 aldiko ELP 1. ardatzean – Euskadi ekonomia ireki gisa kokatzea
2009ko maila

2010eko
maila

2010eko
helburua

2012ko maila

2012ko
helburua

Irekitze-maila (X+M)/BPG (%)

42,19

49,82

41,61

54,9

61,5

Esportazioak/BPG (%)

23,15

26,65

23,4

31,7

33,7

BRIC esportazioak/BPG (%)

1,21

1,77

1,67

2,01

8,9

Atzerriko inbertsioa Euskadin BPGaren gain, %

1,18

0,40

0,64

0,66

2,14

Euskadiren inbertsioa atzerrian BPGaren gain,
%

2,16

2,99

1,9

1,2

2,5

EKONOMIA IREKIA

Enpesa Lehiakortasuneko Planaren indarraldian bilakaera positiboa izan da enpresa-nazioartekotzearekin eta
ekonomia irekitzearekin lotutako adierazle nagusietako batzuetan. Joera positibo hori berresteko, 2013. urtea errekorurtea izan liteke esportazioei dagokienez Euskadirentzat. Dena den, lortutako aurrerapenak planaren hasieran finkatu
ziren helburuen atzetik daude, bereziki dibertsifikazioaren oinarri geografikoari dagokionez, baita zuzeneko inbertsio
atzerritarra erakartzeari zein sortzeari dagokionez ere.
Iturria: 2012ko ELParen jarraipen-txostena; 2012ko datuak, Eustat

Esan dezakegu azken hamarkadetan asko izan direla enpresak nazioartekotzeari eta inbertsioak erakartzeari egiteko
ahaleginak, eta horiek guztiak lagungarriak izan dira Euskadi gaur egun ekonomia ireki bat izan dadin,
nazioartekotzearen zenbait erreminta, baliabide eta ikuspegi definitu dituzte 2020ko Nazioartekotzeko Esparru
Estrategia berria: Euskadi Basque Country ekimenak eraiki behar dituenetan oinarrituta.
Gainera, plana definitzen den unea hau kontuan izanda, eta azken hamarkadetako esperientzia oinarritzat hartuta,
ikasitako zenbait lezio ateratzen dira, plangintza berrian aplikatu nahi ditugunak:


Bizi garen testuingurua gorabehera, plana ez du krisialdi-koiunturak soilik baldintzatu behar, eta Euskadik
etorkizuneko munduan izango duen ikuspegi bat planteatu behar du, aurre egin behar diegun, erronka
globalen arabera. Krisialdiari aurre egiteko enpresek epe laburrean dituzten premiez jabetzen gara, baina
ezin diogu uko egin epe luzerako estrategiak definitzen jarraitzeari, gure industria-sarearen lehiakortasun
iraunkorra bideratuko badute. Epe luzerako estrategiak, nazioartekotzea Euskadin balio erantsi handiko
enplegua mantentzeko eta sortzeko erreminta gisa ulertzen dutenak.



Testuinguru horrek enpresa-sarearen premiei lotutako nazioartekotze-politika bat bultzatu beharra
ezartzen du, ekintzak segmentatuz eta fokalizatuz haien eraginkortasuna gehitzeko. Laguntza-politikek
sentsibleak behar ditu izan enpresen nazioartekotze-egoerekiko eta atzerrira zabaltzea zailtzen duten
oztopo handienei ekin behar diete, hala nola finantzaketari gaur egun.



Sektore publiko instituzionalaren arkitektura berria diseinatzeko Euskadi egiten ari den apustuaren ildotik,
birdimentsionamenduan, baliabideen erabileraren arrazionalizazioan eta jarduera eta agenteen
berrantolamenduan eta fokalizazioan oinarritutakoa, koordinazioa eta lankidetza baliatu behar ditugu gure
ahaleginen errendimendu handiena lortzeko. Agente publikoen arteko koordinazioa sustapen-ekintza
eraginkorragoa egiteko. Lankidetza enpresekin eta enpresen artean Euskadiren oinarrizko eta berezko
baliabide gisa indibidualki eta herrialde gisa aurre egin behar diegun errokei ekiteko.



Gobernu garen aldetik, politika publikoen gobernantza argia ezarri behar dugu gure ekintzen plangintza-,
egikaritzapen-, jarraipen-, ebaluazio- eta doikuntza-mekanismoen gainean oinarritutakoa. Politiken
lidertza argi eta arduratsuak, eta gobernu-ekintzaren etengabeko hobekuntzak gure ahaleginen inpaktua
indartu behar dute eta ekonomian dugun gure rol nagusia sendotu. Nazioartekotzeari eman beharreko
laguntzaren buru izan nahi dugu Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren baitan jada hasi dugun
lan-dinamika honen barruan, EGLSaren 2013-2016 aldiko Jardun Planaren definizioarekin.
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X. legegintzaldiko gobernu-programa
X. legegintzaldiko gobernu-programak hiru konpromiso ezartzen ditu: enplegua eta pertsonak, bakea eta
bizikidetza, eta Euskadirentzako estatus politiko berria. Enpleguarekiko eta susperraldi ekonomikoarekiko
konpromisoa honako honetan datza, lehendakariaren hitzetan, ―…gure ekonomia, gure enpresak bultzatzea, eta
lehiakorragoak izan daitezela lortzea. Gure industria-politikako eredua berreskuratuta, klusterretan oinarritutakoa,
ekonomia produktiboan.”
Ildo horretan, Euskadi eta haren enpresa eta pertsonak munduaren ordena berrian nazioartean txertatzeko
apustua planteatzen du gobernu-programak, gure errealitatearen, pertsonalitatearen eta autogobernuaren
onespena aldarrikatuta . 1. ardatzaren barruan, ―Hazkunde iraunkorra‖, 1.4 azpiardatza ―Nazioartekotzea bultzatzea‖,
gobernu-programak helburu eta ekimen zehatzak ezartzen ditu (hurrengo orrialdean bilduta daude, ilunean enpresak
nazioartekotzearekin lotutakoak, zurian Basque Country Estrategiarekin lotutakoak).
Enpresak nazioartekotzeko helburu eta ekimenek plangintza- eta ekintza-lehentasunak ezartzen dituzte
legegintzaldirako eta azken urteotan esparruan egindako ahaleginekin koherenteak dira, gure politiken indarretan
oinarrituta (lankidetza publiko-pribatua, ETEetan oinarritutako politikak, prestakuntza) eta jada adierazitako
hobekuntzei ekinda (herrialde-estrategia koordinatuta). Gainera, enpresak nazioartekotzeko apustuak koherenteak dira
eta gobernuak abian jarritako nazioartekotzearen beste dimentsio batzuetarako planteatutako helburu eta ekimenek
indartzen dituzte.
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Helburuak

Ekimenak

1. Nazioartekotzeko
herrialde-estrategia





SPRIren jarduera indartzea Nazioartekotzeko Euskal Estrategia Integralaren esparruan.
Nazioartekotzeko sare bat bultzatzea, euskal enpresekin elkarreragingo duena, haien presentzia ahalbidetuz atzerrian.
Erakunde arteko koordinazioa hobetzea nazioartekotzeari laguntzeko programetan, laguntza modalitateen edukiak birdefinituta,
esportazioko euskal zifrak gehitzeko helburuarekin.

2. Lankidetza publikopribatua enpresa
bultzatzaileekin




Lan-plataforma iraunkor bat eraikitzea Euskadiko enpresa edo enpresa talde indartsuenekin haien nazioarteko proiekzioan.
Jardun-programa bateratua ezartzea enpresa bultzatzaileen euskal enpresa hornitzaile eta azpikontratistek haiekin batera joan eta
merkatu berrietan ezartzea ahalbidetzeko.
Euskadik atzerrian dituen plataformak indartzea, talde bultzatzaileen eta Euskadiko industria-sarearen laguntzarekin.




3. ETEen esportaziooinarria zabaltzea

4. Nazioarteko
prestakuntza















5. Kanpo-ekintza aktiboa








6. Garapenerako
lankidetza








7. Euskal diaspora





8. Kanpoko proiekzioa




Erregularki esportatzen duten ETEei laguntzeko tresnak ezartzea haien merkatuak zabaldu eta dibertsifikatzeko ETEentzako
Laguntza Integratuko Programaren esparruan.
Euskal ETEen presentzia indartzea gorabideko merkatuetan.
ETEak esportazio-jarduerara gaineratzeko programa-pilotu bat garatzea
Elkartutako ETEak nazioartekotzeko berariazko laguntza-planak diseinatu, definitu eta gauzatzeko sektore-elkarte eta klusterrei
laguntzea
Unibertsitateko ikasle gazteentzako Europako ikasle-mugikortasuneko eta lanbide-heziketako programak indartzea.
Ikasleen praktikak bultzatzea atzerriko erakunde eta enpresetan lanbide-heziketako eskolen, unibertsitateen, enpresa-elkarteen,
foru-aldundien eta finantza-erakundeen laguntzarekin.
Atzerriko lehenengo lan-esperientziako ¨Global Training¨ programa indartzea.
Lankidetza-akordioak eta aliantzak indartzea atzerriko prestakuntza-zentroekin, trukeak eta zentro horietan Euskadiko gazteak
sartzeko aukera sendotuz.
Euskadiren partaidetza bultzatzea Europako eta nazioarteko instituzio eta erakundeetan.
Europako Gaietarako Euskadi-Estatua Aldebiko Batzordea berregitea, partaidetza- eta jarraipen-tresna gisa.
Euskal partaidetza sendotzea Europako zenbait batzordetan.
Kontzertu ekonomikoa defendatzea Europan eta euskal eskumenak legegintza-garapenean eta Europako Erkidegoaren araudiaren
betearazpenean, subsidiariotasun-printzipioari jarraiki, eta legitimazio aktiboa Justizia Auzitegiaren aurrean euskal gizartearen
interesak defendatzeko.
Lankidetza-sare iraunkorrak ezartzea Europako beste nazio eta eskualdeekin interes erkideen defentsa partekatua eta lankidetza
bilateral eta multilateraleko lankidetza-formula berriak ahalbidetzeko.
Euskal erakunde eta agente multisektorialen partaidetza bultzatzea erreferentziazko sektore-sare transnazionaletan, baita erakunde
multilateralek bultzatutako proiektuetan ere.
Atzerriko Euskadiren ordezkaritzak eguneratzea, egungo nazioarteko errealitatera eta Euskadiren etorkizunerako helmugetarako
egokituta.
Euskadiren ordezkaritzen jarduerak sustatzea atzerrian, gobernuaren arlo guztiak eta agente ekonomiko eta sozialen presentzia
integratuta.
Sakontzea, batetik, garapen-lankidetzako politikaren efizientzian, eta bestetik, politika horrek giza eskubideen sustapen eta
defentsarekin izan beharreko loturan; horretarako, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren balioa azpimarratuko da eta
Lankidetzako Gidaplan Estrategiko berri bat onetsiko da.
Europar Batasunarekiko, Nazioarteko Erakundeekiko eta Nazioarteko Lankidetza Agentziekiko harremanak estutzea, baterako
jarduerak egiteko ez ezik, euskal erakundeekin finantzaketa- eta lankidetza-bide berriak ahalbidetzeko ere bai.
Elkarte-sarea indartzea, eta horretarako, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseilua bultzatzea.
Lankidetzako ―jardunbide egokiak‖ partekatzea, ekimen berritzaileak bultzatuz, eta lankidetza hobetzeko koordinazioa areagotzea,
Garapenerako Lankidetzaren Erakunde arteko Batzordea bultzatuz.
Ekintza berriak eta kogarapeneko ekimenak bultzatzea lankidetzaren esparruan, Euskadiko etorkinen potentzialtasunak kontuan
hartuko dituztenak garapen-agente gisa beren jatorrizko herrialdeetako garapeneko agente gisa eta gizarte-boluntariotzako
esperientziak sustatzeko.
Atzerriko euskal kolektibitate eta zentroei laguntzea, zentro horiei lotutako gazteak prestatzeko eta diasporaren memoria historikoa
berreskuratzeko programak indartuta.
Gazte-trukeak sustatzea diasporarekin, Gaztemundu Programa indartuta, eta diasporako pertsonak erakartzea garapen pertsonal
eta profesionala euskal enpresetan izan dezaten.
Euskaldunekin munduan izan beharreko harremanak indartzea informazioaren teknologia berrien bidez, munduan sakabanatuta
dauden euskal jatorriko pertsonak lotuko dituzten ekimenak garatuta.
Euskal zentroen sarea zabaltzea eta haien onespena eta funtzionalitatea indartzea, Euskal Kolektibitateen Munduko Biltzar bat
egitea bultzatuz.
Euskal immigrazioaren memoria historikoaren kontserbazioa bultzatzea, haren ondare immateriala bilduta.
Partaidetza sustatzea eta atzerriko euskal zentro, federazio eta herritarrekin elkarlanean aritzeko eta haiei laguntzeko politika
garatzea, euskal diasporaren kolektibitatearen laguntzarekin eta babesarekin.
Kanpo Ekintzako Plan Estrategiko berri bat lantzea, Euskadirentzat lehentasunezkoak diren interes ekonomiko, sozial, instituzional
eta politikoko aliantza estrategikoak identifikatuta.
Lankidetza-hitzarmen egonkorrak bultzatzea Europako eskualdeekin etengabeko harremanen plataforma bat ahalbidetzen duen
interes erkideen sare bat sortzeko.
Mugaz gaindiko lankidetza-mekanismoak garatzea, euskal enpresen nazioarteko garapena ahalbidetu eta Europako korridore
atlantikoan hobeto integratzea bultzatuko dutenak.
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EAJ-PNVren eta PSE-EEren (PSOE) arteko akordioa
2013ko irailaren 16an EAJ-PNV eta PSE-EE (PSOE) alderdi politikoen artean Euskadi modernoagoa, solidarioagoa,
irunkorragoa eta lehiakorragoa lortzeko akordioaren barruan, berariazko akordio bat ezartzen da produkzio-ekonomia
bultzatzeko eta enplegua sortzeko 2014ko urtarrilaren 28ko Gobernu Kontseiluak onartutako Susperraldi
Ekonomikorako eta Enplegurako Esparru Programaren bidez.
Plan global bat da, Eusko Jaurlaritzaren ahaleginak (4 faktoreko estrategiaren eta lotutako gobernu-plan estrategikoen
bidez), aldundienak eta udalenak bideratzen dituena, eta beste hainbat jardun-ildoren artean proiektu fidagarriak
dituzten enpresei finantzaketa ziurtatzeko enpresak sustatzeko programa batentzako bultzada biltzen duena,
abalen bidez, betiere Euskadin enplegua sortzen badute, esportazio-kontratuak bultzatzen dituztenak edo I+G+Ban
balio erantsi handiko inbertsio-proiektuei ekiteko fasean daudenak.
Nazioartekotzeari laguntzeko lotutako neurri zehatzen artean, honako hauek dira azpimarratzekoak:
-

Industria sektorea bultzatzeko estrategia batgaratzea, Euskadirentzat estrategikoak diren enpresa-proiektuen
nazioartekotzearen eta garapenaren sustapena biltzen duena, bere dimentsioagatik edo ekonomiaren eta bere
inguruneko ETEen sarearen gain duen trakzio-ondorioarengatik.

-

Euskal Gazte Bermea. Europar Batasunaren Kontseiluaren 2013ko apirilaren 22ko Gomendioa zorrotz betetze
aldera, politika jakin batzuk egikarituko dira, eta politika horiek kontuan izango dituzte Euskadiko agente
ekonomiko, sozial eta instituzional guztiak eta zehazki nazioartekotze-bekak (atzerrian praktikekin
prestatzeko) hornituko dira, baita lehen lan-esperientziako Lehen Aukera programa ere, atzerriko euskal
enpresetan praktiketako kontratuen bidez,, eta gorabideko sektoreetako prestakuntza-praktiketako kontratuak
eta langabezia-prestazioagatiko kapitalizazio-programa ere bai.

-

Lankidetza publiko-pribatuko estrategia bat garatzea nazioarteko lan-esperientzia baten ondoren Euskadira
itzultzen diren gazteei kalitatezko enplegu bat bermatzeko.

Susperraldi ekonomikorako eta enplegurako neurrien multzoari, 2014., 2015. eta 2016. urteei dagokienez, 2014ko
aurrekontuetan aurreikusitako baliabideez gain, akordio honetan zerga-erreformatik eta iruzurraren aurkako borrokatik
lortzen diren baliabideen % 50 bideratuko da.
Horrenbestez, esan daiteke akordio honek beharrezko aurrekontu-egonkortasuna eskaintzen duela legegintzaldi
honetan beharrezkoak diren estrategia eta programak hedatzeko Euskadik lehiakortasunaren bidea berreskura dezan,
eta nazioartekotzean du sustapen publikoko bere elementu nagusietako bat.
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1.4. Euskadiren koiuntura ekonomiari eta nazioartekotzeari dagokionez
Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak gogoeta bat egin du enpresen nazioartekotzeari
eta euskal jarduera-sektoreei buruz, erreferentzia gisa baliagarria dena 2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko
Plan honetan bildutako politiken plangintza egiteko.
Egindako azterketek 4 esparru izan dituzte aztergai:


Planaren kontestualizazioa Euskadirentzat eta gure ingurunearentzat espero den ekonomia- eta lehiakortasun
inguruan epe labur eta ertainera



Joera eta aldaketak identifikatzea
nazioartekotzeko prozesuen gain



Euskal ekonomiaren eta haren enpresen nazioartekotze-mailaren diagnostikoa



Atzerriko inbertsioa Euskadira erakartzeko ahalmenaren diagnostikoa



Nazioarteko euskal sistemaren atariko ebaluazioa

merkataritzan

eta

inbertsio

globalean

inpaktuarekin

enpresak

5 azterketa-esparruen kontrasteak nazioartekotzeko lehentasunezko erronka batzuen definizioa ekarri du, eta
haiei erantzuten saiatzen gara plan honetan.
Euskadiren nazioartekotzearen gogoetak eta diagnostikoak abiapuntutzat hartzen ditu 2013-2016 aldiko X.
Legegintzaldiko Gobernu Programak eta 2013-2016 aldiko EGLSaren Jardun Planean oinarritzen den euskal
ekonomiaren azterketak, baita 2010-2013 aldiko Enpresen Lehiakortasun Planaren Ebaluazioaren ondorioak ere.
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren zuzendaritzek, eta Ekonomia eta Ogasun Sailaren eta
Lehendakaritza Sailaren arduradunek laguntza eskaini dute diagnostikoa egiteko . Azterketa egiteko erabilitako kanpoinformazioa honako erakunde hauetatik lortu da gehienbat: Eustat, CIVEX, Orkestra, ICEX, Datacomex, DataInvex,
Europako Batzordea, UNCTAD eta WTO.

Azterketa-esparrua eta erronkak lehenestea euskal enpresak nazioartekotzeko
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1.4.1. Hasierako testuinguru ekonomiko eta lehiakorra
2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko Planari testuinguru ekonomiko orokor desberdinean ekin zaio.
Munduko eskualde gehienek izan duten azken eta esperotako hazkunde irmoaren aurrean, mendebaldeko herrialdeak,
eta bereziki Europakoak, krisialdi estruktural luzea ari dira igarotzen, eta orain hasi dira nolabait emeki gainditzen.
Hurrengo urteek ere antzeko joera izango dute, hazkundeekin urrutiko tokietan eta suspertze-prozesu
ahulagoarekin hurbileneko ingurunean.

BPGaren hazkunde estimatua prezio konstantetan kontinenteen eta herrialde nagusien arabera
hazkundearen %-a 2014an 2013arekin alderatuta, Hazkunde konstanteko urteko tasa 2014-2018

Oharra: nazioartekotzeko lehentasunezko herrialdeen esperotako hazkundea nabarmentzen da Eusko Jaurlaritzarentzat legegintzaldi
honetan.
Iturria: NDF-Nazioarteko Diru Funtsa (2013ko urria)
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Munduko errealitate ekonomikoak Euskadi ere hartu du eraginpean. Ongizate-maila handiak lortzea eta aberastasunmaila handiena duten Europako eskualdeen artean kokatzea ahalbidetu digun 20 urte jarraituko hazkundearen
ondoren, jada 5 urte irauten duen krisialdi sakonean murgilduta gaude, 100.000tik gora lanposturen suntsipena
eragin baitu 2007az geroztik, eta gure enpresa-sarea akidura-sintomak erakusten hasi da egoera horren
aurrean.
Epe laburrera, Euskadiren testuinguru ekonomikoa antzekoa izango da, hazkunde apalarekin 2014an eta
susperraldi progresiboarekin Europarenarekin eta Espainiarenarekin batera, gure ekonomia neurri handi batean
baitago gaur egun barne-kontsumoaren mende, Espainiarekiko merkataritzaren mende eta Europarako esportazioen
mende, eta horrek guztiak indartu egiten du politika berriak ezartzeko premia, gure esportazio-oinarria handitzeko,
kanpo-merkataritza geografikoki dibertsifikatzeko eta Euskadiko jarduera ekonomikoak erakartzeko bidean.

Benetako BPGaren bilakaera Euskadin, Espainian eta EB-15en 2006-2012 eta aurreikuspena 2013-2014
Urte arteko aldakuntzaren %-a

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Finantza Sailaren Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza; Europako Batzordea; Eustat; MDF

2020ko Nazioartekotzeko Esparru Estrategia: Euskadi Basque Country ekimen berrian diseinua testuinguru jakin
batean planteatzen da, eta gure enpresa-sareak zailtasunak ditu krisialdiaren aurreko jarduera- eta enplegu-mailak
berreskuratzeko eta bermeekin lehiatzeko merkatu globalizatuetan.
Nazioarteko txertatze-estrategia egokia garatzeaz gain, gure enpresek zenbait erronkari egin behar diete aurre,
hala nola berrikuntza, beren eskaintzaren balio erantsia indartzea, enpresa kostuen eta produktibitatearen
arteko desoreka, edo kreditu-mugaketa.
Euskadi lehiakortasun-atzerapenarekin hasi da Europako erreferentziazko herrialde eta eskualdeekin
alderatuta, eta horrek murrizketa dakar nazioartekotzearen esparruan egindako ahaleginetarako, eta izango duen
bilakaerak diseinatuko diren ekintzen arrakasta indartu edo motelduko du.
Horretarako, enpresak nazioartekotzeari laguntzeko politikak lotu egin behar dira eta koherenteak behar dute izan gure
enpresen eta gure herrialdearen lehiakortasuna indartzeko beste jardun publiko batzuekin, lehiakortasuna lehenetsiko
duten nazioartekotze-proiektuak ebaluatzeko eta haiei laguntzeko irizpideak gaineratzeaz aparte.
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Euskadiren lan-kostu unitario nominalen bilakaera (lehiakortasun-neurri gisa) Espainiarekin, Alemaniarekin eta
EB-15ekin alderatuta, 1995-2014E
Oinarria 2005 EB15=100

Euskadiren lehiakortasundesdoikuntza progresiboa
produktibitatearekin eta kostuen
gehikuntzarekin lotutako geldialdia
dela-eta

Lan-kostu unitario nominalak: Batez besteko soldata nominala zati ekonomia baten batez besteko benetako produktibitatea.
Produktibitate erlatibo handiagoa adierazlea zenbat eta txikiagoa izan
Iturria: Alberto Alberdi, “Ikerketak Ekonomiaz I” Ogasun eta Finantza Saileko Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza

Legegintzaldi honetan gure ekonomiak aurre egin beharreko errealitate ekonomiko konplexuari, Administrazio
Publiko guztiek jasan beharreko baliabideen murrizketa gehitzen zaio, aurrekontu-egonkortasuneko esparru
berriaren arabera. Aurrekontu-egonkortasuna eta finantza publikoen iraunkortasuna bermatzeko legeria berriak
(batez ere EBren Egonkortasunaren eta Hazkundearen aldeko Itunak eta Estatuko gobernu arteko Zerga Ituna
definitutakoa) defizit- eta zor-eskakizun zorrotzak bete behar direla dakar, gastu publikoko ahalmena mugatzen
dutenak. Euskadiko administrazioak, zerga- eta finantza-autonomia handiagoa izanagatik aurrekontuegonkortasuneko eskakizunen mende daude Estatuekin lortutako akordioen bidez, eta hori horrela, enpresen
lehiakortasuna indartzeko duten ahalmena mugatu egiten du diru-sarrera publikoen bilakaerak, modu apalean
haziko baita espero den hazkunde ekonomikoaren arabera.
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1.4.2. Mundo osoko merkataritzaren eta inbertsioaren gakoak
Ondasun eta zerbitzuen munduko merkataritzak aurrerapauso handia eman du azken hamarkadan, % 9ko batez
besteko urteko hazkundearen 2000. urtetik 2012. urtera, eta munduaren BPGaren % 30tik gora ere biltzen du. Krisialdi
ekonomiko globalaren ondoriozko 2009-2010 aldian izandako atzerapenaren ondoren, 2011n suspertu eta 2012an
egonkortu zen. Merkatuen eta lehiakortasunaren globalizazioa enpresek eta gobernuek jokaleku duten
lehiakortasun-testuinguruaren zati da.

Salgaien eta zerbitzuen munduko merkataritza 2000-2012
mM$

Oharra: Azterketak ez du biltzen Europar Batasuneko herrialdeen artean egindako salgaien merkataritza.
Iturria: WTO-World Trade Organization

Munduko eskualde guztiek eragin dute merkataritzaren hazkundea, mundura ireki baitira esportatzaile eta inportatzaile
gisa. Dena den, garapenean dauden ekonomiak izan dira bereziki hazkundearen buru azken hamarkadan.
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Munduko merkataritzaren kuota eskualdeen arabera 2000an, 2005ean eta 2012an
Guztizkoaren gaineko %-a

Iturria: WTO-World Trade Organization

Garapenean dauden eskualdeen aurrerakada gorabehera, polo jakin batzuetan zegoen kontzentratua merkataritza
2012an, eta ekonomia handi aurreratuak eta Txina zituen buru, bereziki manufakturen esportazioan eta
inportazioan.
2012ko munduko merkataritzaren xehetasuna ESPORTATZAILE nagusien eta salgai motaren arabera
mM$

1. oharra: Eskualdearen eta salgaiaren arabera egindako azterketak aldeak erakusten ditu merkataritzaren guztizkoarekin
2. oharra: Azterketak ez du biltzen Europar Batasuneko herrialdeen artean egindako salgaien merkataritza.
Iturria: WTO-World Trade Organization
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2012ko munduko merkataritzaren xehetasuna INPORTATZAILE nagusien eta salgai motaren arabera
mM$

1. oharra: Eskualdearen eta salgaiaren arabera egindako azterketak aldeak erakusten ditu merkataritzaren guztizkoarekin
2. oharra: Azterketak ez du biltzen Europar Batasuneko herrialdeen artean egindako salgaien merkataritza.
Iturria: WTO-World Trade Organization

Top 15 rankinga salgaien ESPORTATZAILE eta INPORTATZAILE nagusiak (Nekazaritza-produktuak, Erregaiak
eta erauzketa-industriaren produktuak, Manufakturak) 2012an

Iturria: WTO-World Trade Organization
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Salgai motaren ikuspuntutik begiratuta, produktu-kategoria guztiek hazkundea izan dute azken urteetan 2009-2010
aldiko beherakadaren ondoren, erregaien eta erauzketa-industriako produktuen eta nekazaritza-produktuen
aurrerakada handiagoarekin. Manufakturen arloan nabarmentzekoa da EB27ren indarra (eta haren lokomotorarena,
Alemania) munduko merkataritzan, Europa barruko zein Europa kanpoko trafikoan.
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Salgaien rankinga eta esportatzaile eta inportatzaile nagusiak salgaien arabera 2012an

Oharra: EB27k EBko herrialdeen guztizko esportazioa/inportazioa kontuan hartzen du, Europa barruko esportazioa barne, EB
Kanpokoak EBko herrialdeen Europa kanpoko esportazioa/inportazioa soilik hartzen du kontuan
Iturria: WTO-World Trade Organization

24

Enpresak Nazioartekotzeko Plana 2014-2016

Munduko atzerriko inbertsioak ere hazkunde handia izan du azken hamarkadan, baina 2009-2010 aldiko krisialdi
globalaren ondorengo haren susperraldiak ahulagoa dirudi. Eskualde inbertitzaileen arabera, garapenean dauden
ekonomiek gero eta inbertsio handiagoa egiten dituzte atzerrian, herrialde garatuek oraindik tartea ateratzen badiete
ere, inbertsioaren % 70 inguru eragiten baitute, azken urte hauetako euspena gorabehera.
Munduko atzerriko zuzeneko inbertsioa bere JATORRIAREN arabera 2001-2012
mM$

Oharra: Inbertsio gordineko fluxuak. Jatorriko eta destinoko inbertsioko guztizko datuak ez datoz bat
Iturria: UNCTAD-United Nations Conference on Trade and Development

Munduko atzerriko inbertsioaren destinoari dagokionez, garapenean dauden ekonomiak dira lehen aldiz 2012an
munduko inbertsioaren hartzaile nagusiak. Gainera, trantsizioan dauden herrialdeak gero eta inbertsio handiagoa
erakartzen dute.
Munduko atzerriko zuzeneko inbertsioa bere DESTINOAREN arabera 2001-2012
mM$

Oharra: Inbertsio gordineko fluxuak. Jatorriko eta destinoko inbertsioko guztizko datuak ez datoz bat
Iturria: UNCTAD-United Nations Conference on Trade and Development
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Inbertsioa izan duten sektoreen arabera, nabarmentzekoa da zerbitzuen indarra, beren izaera ―gutxiago esportagarria‖
dela-eta atzerriko inbertsioaren % 40tik gora kontzentratzen baitute azken urteetan. Inbertsioak gauzatzen diren moduari
dagokionez, inbertsioaren bolumenaren 2/3 Greenfield proiektuen bidez (0tik), eta gainerako 1/3a, aldiz, fusioen eta
eskuratzeen bidez egiten da.
Munduko atzerriko inbertsioa banantzea sektoreen eta eragiketa moten arabera 2010-2012 aldian
Aldiaren guztizkoaren gaineko %-a

Oharra: Inbertsio gordineko fluxuak. Inbertsioari buruzko xehetasun-datuak ez datoz bat guztizkoekin
Iturria: UNCTAD-United Nations Conference on Trade and Development
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Herrialdeen arabera, herrialde inbertitzaileak oso kontzentratuta daude, eta bereziki nabarmentzen dira Estatu
Batuak, Japonia, Txina, Alemania eta Erresuma Batua, 2010-2012 aldiko guztizko inbertsioaren % 50 biltzen
baitute. Gainera, gorabideko herrialdeak nabarmen ari dira beren inbertsioa hazten atzerrian. Erakarpenaren aldetik,
inbertsioa zatikatuagoa dago, eta gero eta gehiago bideratuta dago BRIC herrialdeetara eta Asiako gorabideko
merkatuetara.
Top 15 rankinga inbertsioaren DESTINOKO herrialde nagusiak 2010-2012 aldian

Oharra: Inbertsio gordineko fluxuak
Iturria: UNCTAD-United Nations Conference on Trade and Development
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Merkataritzaren eta nazioarteko inbertsioaren deskribatutako bilakaera lotuta dago eta enpresen eta ekonomien
nazioartekotze-proiektuen gain eragiten ari diren joera eta aldaketa global batzuk dira horren arrazoia. Laburbilduta,
honako hauek dira aldaketa nagusietako batzuk:
Nazioartekotzearekin lotutako joera eta aldaketa globalak

1. IRAUTEN DUTEN GLOBALIZAZIORAKO OZTOPOAK: uste genuen bezain laua al da mundua? Benetan
desagertu al dira inbertitzeko eta saltzeko oztopoak? Globalizazioa errealitatea da: bai lehia, bai negozio-aukerak
mundu osorakoak dira orain; alegia, munduko beste iturburu batzuetara zabaltzen dira gaur egun. Fenomeno
horren ondorioz balio-kateak zatikatu dira, eta hainbat alternatiba daude hainbat arlotan: hornikuntza, produkzioa,
berrikuntza eta merkatu globala, batez ere gorabideko herrialdeetan. Dena den, oztopo handiak daude eta izango
dira nazioarteko jarduerarako (kulturalak, administratibo-politikoak, geografikoak eta ekonomikoak). Globalizazioa
bai, baina puntu bateraino.
2. DESGLOBALIZAZIOA ETA BIRGLOBALIZAZIOA: Batetik, krisialdiaren eraginez, espero ez ziren ondorioak
gertatzen ari dira: desglobalizazioa, ELGAko herrialdeen BPGaren murrizketa orokor eta sinkronizatu gisa;
merkataritza- trafikoaren eta barne-eskariaren uzkurtzea; baita tentaldi protekzionisten esnaldia ere, hainbat
herrialde eta eskualdetan. Horrekin batera, krisialdia zalantzan ari da jartzen hazkunde-eredu globala eta enpresa
eta gobernuen zeregina, beste globalizazio baterako norabidean.
3. GORABIDEKO MERKATUAK, INPERIO BERRIAK ETA ―BIGARREN MUNDUA‖: zenbait herrialde eta eskualde
munduaren mapa ekonomikoa eraldatzen ari dira. Hainbat egileren arabera, munduko ekonomiaren etorkizuna
―BRIC‖ herrialdeen hazkundearen (Brasil, Errusia, India eta Txina), ―Next Eleven‖ herrialdeen hazkundearen
(Bangladesh, Egipto, Indonesia, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Filipinak, Turkia, Hego Korea eta Vietnam) edo
―Bigarren Mundua‖ deitutako herrialdeen hazkundearen (40 edo 50 herrialde munduko inperioen periferian bizi
direnak: Estatu Batuak, Europar Batasuna eta Txina) mende dago. Hori da gure enpresen jokaleku berria, eta
fisikoki urrutiago dauden herrialdeetan lehiatu beharko dira, kultura- eta hizkuntza-desberdintasun izugarriekin.
Espazio ez hain homogeneoak, soluziobide bereiziak eta beren premietara egokitutakoa eskatzen dituztenak, 80
miloi pertsonarekin munduko klase ertainean sartuz urtero 2030. urtera arte.
4. HIRIEN EGITEKOA: Hiriak munduko lehiakortasunaren eta hazkundearen agenteak izango dira ondorengo
hamarkadetan. Munduko 600 hiri nagusiak hazkunde globalaren % 60 ekarriko dute 2025ean, eta horietatik
tamaina ertaineko 577 hiriek (150.000 biztanletik 10. milioi biztanlerainoko populazioa dutenak) hazkunde horren %
50 ekarriko dute. Beren artean lehiatzen diren hiriak talentua, inbertsioa, proiektuak eta abar atxikitzeko eta
erakartzeko, eta espezializazio eta dibertsifikazio inteligenteko estrategia berrien alde egiten dutenak, beren
eraldaketan eta beren hazkunde ekonomiko eta sozialean lagunduz, ikuspegi berriak, merkatuan sartzeko bideak
eta lankidetza publiko pribatuko eta nazioarteko loturako dinamika berriak gaineratuta.
5. KONTZEPTUEN LAUSOTUA: Orain arteko ―kanpo-merkatuak‖, ―egoitzak‖ edo ―filialak‖ terminoen ordez, beste
termino batzuk agertu zaizkigu, hala nola ―merkatu globalak‖, ―balio-kate banatuak‖, ―erabakitze estrategikoko
nodoak, finantzariokoak, berrikuntzakoak, marketinekoak‖, eta abar. Industria eta negozio globalen aurrean gaude,
enpresa globalek ere artatutakoak, eta hornikuntza-kate konplexuak, tamaina eta espezializazio guztietako
enpresek hornitutakoak, efizienteak eta negozio global bakoitzaren helburuekin konprometitutakoak. Adibidez, zer
nazionalitatekoa da enpresa multi akziodun bat, zenbait balore-burtsatan kotizatutakoa, milaka inbertitzaile dituena,
mundu osoan presentzia kualifikatua duena, bazkide estrategikoa hainbat eta hainbat herrialdetan helbideratutako
ehunka negozio-unitateen inguruan antolatutako zenbait herrialde eta merkatuetan?
6. NAZIOARTEKOTZEA KUDEATZEKO EREDU BERRIAK: Enpresa globalizatuaren aro berria negozio-ereduak,
egiturak eta enpresako prozesuak eraldatzen ari da. Nazioartekotzeak jokalari berriak, kultura eta diziplina berriak
eta enpresa askotan ezartzen hasi diren kudeaketa-eredu berriak eskatzen ditu: jabetza bateratuko ereduak, filialei
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gero eta gehiago "boterea lagatzea", nazioartean talentua erakartzeko estrategiak, hornitzaileekin eta aliatu
globalekin lankidetza bultzatzen duten egitura eta sistemak, eta abar.
7. TOKIKO GOBERNU ETA INGURUNEEN EGITEKOA: Tokiko gobernu eta agenteen eskakizun berriak, enpresei
epe luzerako konpromisoak eskatzen baitizkiete: produkzio-ezarpenak, akordioak tokiko hornitzaileekin,
transferentzia teknologikoa, partaidetza kudeaketak edo mozkinetan, erantzukizun soziala ingurunearekin, eta
abar. Azken batean, garapen ekonomikoa eta gizarte-eraldaketa, enpresaren eta sozietatearen artean balio
partekatua sortuz.
8. PIRAMIDEAREN OINARRIA: ―Aberastasuna piramidearen oinarrian‖ izenburuko bere liburuan, C.K. Prahalad
egileak planetako biztanleria pobreenaren segmentuak duen eskaera-potentziala nabarmentzen zuen, segmentu
horren tamaina ikaragarria kontuan izanda, lau mila milioi pertsona kalkuluen arabera. Bete gabeko premia
izugarriak dituen segmentu bat da, enpresentzako aukera handiak eskaini ditzakeenak, ―win-win‖ eredupean:
enpresa globalek merkatu berriak aurkitzen dituzte beren produktu eta zerbitzuentzat, eta baliabiderik gabeko
biztanleriak prezio hobeak, kalitate hobea eta eskaintzaren aniztasun eta egokitzapen handiagoa jasotzen ditu
trukean.
9. LASTERKETA GLOBALA TALENTU BILA: Langile kualifikatuen hur-hurreko falta ari dira izaten herrialde garatuak,
eta, hori horrela, enpresak, bereziki teknologikoki aurreratuenak, talentu bila atera beharra dute beren mugetatik
kanpo. Eskasia horrek benetako "lasterketa globala talentu bila" ekarri du, eta horrek aldaketak ekarriko ditu
erakundeak ulertzeko eta kudeatzeko moduan. Enpresek talentu onena non lortu bilatu behar dute, eta baita giza
baliabideen estrategia berriekin esperimentatu ere, garatzeko aukerak eskaintzen dituztenak. Langileak
txandakatzea funtsezko arrisku berria da askorentzat.
10. INDUSTRIAREN ITZULERA: Estatu Batuetan debate bizia dago beren industriaren pizkundearen edo ezpizkundearen inguruan. Hainbat enpresak, hala nola Whirlpool, Otis, Carterpillar, General Electric edo Ford
enpresek, beste askoren artean, ―reshoring‖ mugimenduak egin dituzte Estatu Batuetara zenbait produkzio-prozesu
itzultzeko, kostuak aurrezteko lehen gorabideko herrialdeetara lekualdatutakoak. Garatutako beste herrialde
batzuk, hala nola Alemania edo Suedia, antzeko prozesuak ari dira izaten sektore jakin batzuetan, modu
lehiakorrean fabrikatzea eta enplegua sortzea posible dela ikusten baitute. Aldaketa hori gertatzen hasi da gure
ingurunean, non Europan, AEBn eta Japonian fabrikatutako produktuak 80 hamarkadan guztizkoaren % 78 ziren
eta gaur, aldiz, % 57 eskasa.
11. NAZIOARTEKOTZEAREN PARADOXA: Egungo mundu honetan, herrialde guzti-guztiek ikusten dute beren
enpresen, bere ekonomiaren eta beren pertsonen nazioartekotzea funtsezko bektore gisa beren lehiakortasuna,
ongizatea eta eskualde-garapena lortzeko. Dena den, enpresak nazioartekotzen diren neurrian, kritika edo
etengabeko kezka sortzen da "deslokalizazio" posibleak eta horrek jatorrizko herrialdean aberastasuna eta
enplegua sortzeko izango duen inpaktua direla-eta. Enpresa eta gobernu guztiek nahiko lukete beren filialen
zuzendaritza eta kontrola atxikitzea, eta inbertsioaren dibidenduak jatorrizko herrialdeetara itzul daitezela. Dena
dela, nahi horiek herrialde hartzaileen kontrajarritako asmoekin uztartu behar dira. Paradoxa hori gainditzeko bide
bakarra arrakasta "irabazi-irabazi" estrategiak diseinatzeko ahalmenean dagoela ulertu behar dugu, balioa eta
enplegua han eta hemen sortuz, eta modu bateratu eta orekatuan haziz.
Merkataritzaren eta nazioarteko inbertsioaren aurrerakadak, protagonistatzat gero eta gehiago guregandik urrun
dauden eskualdeak dituenak, definituko du etorkizuneko gure testuinguru ekonomikoa. Errealitate horrek
adierazitakoen antzeko aldaketak ekarriko ditu, inpaktu ukaezinarekin gure enpresengan. Horregatik, gobernu honen
asmoa da, 2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko Planaren bidez, gure enpresa-sareari zuzendutako
segmentatutako eta baterako politikak diseinatzea, arriskuak minimizatu eta jokaleku globalera lotutako aukerak
aprobetxatzea, eta enpresen lehiakortasuna eta euskal garapen iraunkorreko eta ongizateko eredua indartzen
duten ekintza eta estrategien garapenari laguntzea.
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1.4.3. Enpresen nazioartekotzea Euskadin Euskadiren kanpo-merkataritza eta atzerriko
inbertsioa.
Euskal enpresek 80ko hamarkadaz geroztik kanpo-merkataritzaren alde egindako apustu goiztiarraren eta
jarraituaren alde, betiere euskal administrazioen laguntzarekin (hori laburbiltzen da 1.3.3. Euskal Testuingurua
atalean), egindako apustuari esker, Euskadi ekonomia irekia da gaur egun, eta 20.000M€-tik gora esportatu ditu
2012an, BPGaren % 31ren baliokide den zenbatekoa. Krisialdi honetan, esportazioak ari dira izaten gure ekonomiaren
motor nagusia, eta 2013. urtean esportazioei dagokienez errekor-urtea izatea espero da.
Esportazioen eta Euskadiren joera esportatzailearen bilakaera 2000-2012
M€, BPGaren gaineko %-a

Iturria: Eustat
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Gure esportazio-mailei esker, Estatuaren buru gara (Nafarroak soilik gainditzen gaitu) eta Europako erreferentziazko
eskualde askoren aurretik gaude. Dena den, produkzio-sektorean indar handia duen gure azpiegitura
ekonomikoa kontuan izanda (ekonomiaren BEGd-aren % 23 da eta Euskadiren esportazioen % 98), gure irekieramaila jaitsi egiten da, hazkunde-marjina dagoenaren seinale.
Euskadiren eta Europar Batasuneko eskualdeen joera esportatzailea 2011
BPGaren gainekoa %-a, eta nekazaritzako eta arrantzako + industriako BEGd-aren gainekoa

Oharra: Europa erreferentziako eskualdeak lehiakortasun-maila handiak eta Euskadiren antzeko funtsezko ezaugarriak dituztenak dira
(Navarro et al. 2011)
Iturria: Euskal Autonomia Erkidegoko Lehiakortasun Txostena 2013; Eustat; Europako Batzordea
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Destino geografikoaren arabera, EB15k esportazioaren gutxi gorabehera % 60 biltzen du, merkatu absolutu
nagusiak Frantzia eta Alemania direlarik (% 17 eta % 14, hurrenez hurren). Garapenean dauden munduko eskualdeek
euskal esportazioetan azken urteetan indarra hartu badute ere (BRIC herrialdeetarako esportazioen % 10eko urteko
hazkundea 2006tik 2012ra), euskal nazioarteko jarduera Europan oso kontzentratua dago orain ere, eta horrek
adierazten du areagotu egin behar dela esportazioaren dibertsifikazioa, eta are gehiago hurrengo urteetan
Mendebalderako espero duen hazkunde apala kontuan hartuz gero.
Euskadiren esportazioen bilakaera top 25 destinoko herrialdetara 2006-2012
HKUT ‘06-‘12 Herrialdeen BPG, HKUT ‘06-‘12 Euskadiren esportazioa eta Euskadiren esportazioaren guztizkoaren
gaineko %-a ‗12

(1) Esku hartzeko lehentasunezko herrialdeak EuJa (2013): 1. lehentasuna- USA, Mexiko, Alemania, Txina eta India; 2. lehentasunaBrasil, Errusia eta Turkia; 3. lehentasuna- Vietnam, Indonesia, Malasia, Singapur, Kolonbia, Peru, Australia eta Hego Afrika.
Iturria: Eustat, Datacomex, World Bank
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Sektore ekonomikoen arabera, sektore tradizionaletan kontzentratzen dira Euskadiren esportazioak, hala nola
ekipamendu-ondasunak, erdi-manufakturak eta automozioa, guztizkoaren % 80 ingururekin. Sektore horiek beren
balio erantsia gehitzeko erronkari egin behar diote aurre maila globalean (berrikuntza gehiago, diseinu gehiago,
zerbitzu eta soluziobide berriak, negozio-eredu berriak...) kostu txikiko eskaintzarekin lehiatzeko. Gure esportazioaren
"batez besteko" maila teknologikoa sektore horien indarrak zehazten du.
Euskadiren esportazioen bilakaera sektore ekonomikoaren arabera 2006-2012
M€ esportazioa sektorearen arabera, M€ esportazioa enpresaren arabera eta HKUT ‘06-‘12 esportazioa sektorearen
arabera

Iturria: Eustat, Datacomex
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Sektore-ikuspegia Euskadin dauzkagun klusterren nazioartekotze-mailaren azterketarekin osatzen da. Fakturazioaren
eta esportazioaren araberako kluster eta aurrekluster nagusiak ekipamendu-ondasunen, erdimanufakturen eta
automozioaren sektoreekin daude lotuta [ACICAE, ekipamendu-ondasunak eta energia, Siderex, Mafex,
mugikortasuna eta logistika (ondasun eta zerbitzuen enpresa hornitzaileen bidez)]. Gainera, klusterren egungo
argazkia 90eko hamarkadan hedatutako klusterizazio-politiken eraginkortasunaren erakusgarria da, kluster horiei esker
balio-kate oso lehiakor eta nazioartekotuak eratu baitira energiaren eta automozioaren esparruetan, esaterako,
merkatu globaletan lehiatzen jarraitzeko lankidetza publiko-pribatuko formulen alde apustu egiten jarraitzeko premia
indartuta.
Euskadiko kluster eta aurreklusterren fakturazioa, enplegatu kopurua eta esportazioak 2011n
M€ fakturazioa, Enplegatu kopurua, M€ esportazioak

(1)Zirkuluen tamainak Euskadiko elkarteen enplegatu kopurua adierazten du.
(2)Uniport Bilbao klusterra ez dago azterketan bilduta, informazio-faltagatik.
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Nazioartekotze Zuzendaritza

Aurreko guztia kontuan izanda, euskal esportazioaren bilakaerari buruzko igurikimenak zertxobait optimistak dira.
Nazioarteko jarduera duten euskal enpresen % 60 inguruk bere esportazioa gehitzea aurreikusten du 20132014 aldian, eta horretarako beren langileak eta aurrekontuak gehitzea ere aurreikusita. Plan honen asmoa da
enpresei laguntzea aurreikuspen horiek egia bihur daitezen eta 2016rako ikuspegian atxiki daitezen.
Atzerrian ezarri gabeko euskal enpresa esportatzaileen bi
urterako aurreikuspenak, 2012
Enpresen %-a

Atzerrian ezarritako euskal enpresa esportatzaileen
bi urterako aurreikuspenak, 2012
Enpresen %-a

Iturria: Atzerrian ezarri gabeko 257 enpresa esportatzaileri egindako
inkesta, guztiak ere CIVEXen erregistratutakoak

Iturria: Atzerrian ezarri gabeko 152 enpresa esportatzaileri
egindako inkesta, guztiak ere CIVEXen erregistratutakoak
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Euskadik azken urteetan egindako zuzeneko atzerriko inbertsioa estatuko mailen gainetik atxikitzen da (ekarpen
handiagoa atzerriko inbertsiora BPGra baino, % 6), nahiz eta Euskadi ez den bereiz nabarmentzen nazioartekotzeko
modu horretan. Gainera, krisialdi ekonomikoak eta gertatzen ari den sektore pribaturako murrizketa garrantzitsua
badirudi modu negatiboan eragiten ari zaiela zuzeneko atzerriko inbertsio-eragiketei, eta inbertsioa gutxitu egin da
azken urteetan, 2012an azkenean izandako erregistroa 2000. urteaz geroztik izandako txikiena baita, 770M€-ko
inbertsioarekin.
Euskadik egindako zuzeneko atzerriko inbertsioa 2001-2012
M€; Estatuaren guztizkoaren gaineko %-a

Oharra: Inbertsio gordineko fluxuak
Iturria: DataInvex

Inbertsio horren destinoko herrialdeei dagokienez, AEBra edo Erresuma Batura egindakoa nabarmentzen da, euskal
enpresa nagusien (Iberdrola eta BBVA) eragiketa handiek markatutakoa. Haien atzetik, beste zenbait herrialde ditugu,
hala nola Mexiko, Turkia, Alemania eta Txina, euskal fabrikazio-sektorearen destino nagusia izan baitira azken
urteetan.
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Euskadik egindako zuzeneko atzerriko inbertsioa, haren destinoaren arabera
2001-2012; Inbertsio

metatuta
M€, Aldakuntza %
Iraganean Euskadiren inbertsioen destino ziren beste herrialde batzuk (inbertsio metatuta 2001-2012 > 10M€): Txekiar Errepublika,
Kanada, Dominikar Errepublika, Hego Afrika, Venezuela, Danimarka, Egipto eta Japonia
Oharra: Inbertsio gordineko fluxuak
Iturria: DataInvex

Jatorriko eta destinoko sektoreen araberako inbertsioa finantza- eta energia-sektoreetan euskal korporazio handiek
egindako eragiketek markatu dute. Dena den, energiaren eta garraioko materialaren fabrikazioaren sektoreek
egindako inbertsioak dira nabarmentzekoak, Euskadik enpresa ertain eta handi nazioartekotuen segmentu indartsuak
baititu sektore horietan.
Euskadik egindako zuzeneko atzerriko inbertsioa, jatorriko eta destinoko sektorearen arabera 2001-2012
M€ inbertsioan metatuak

Oharra: Inbertsio gordineko fluxuak
Iturria: DataInvex

Euskadi ekonomia irekia da, baina bere nazioartekotzea gehitzen jarraitzeko marjinarekin, erreferentziazko herrialde
eta eskualde industrialen mailetara hurbiltzeko. Esportazioko/inbertsioko bolumena gehitzeaz gain, harreman
ekonomikoak haiekin dituen herrialdeak gehiago dibertsifikatu behar ditu gure ekonomiak eta jarduera gehiago
gaineratu nazioarteko dinamikara, merkatu eta sektoreen kopuru txiki batek euskal enpresen nazioartekotzearen zatirik
handiena kontzentratzen baitu.
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1.4.4. Euskadiko enpresen nazioartekotzea: nazioartekotutako euskal enpresen profila
Euskal enpresa esportatzaileen unibertsoa murritza da, balioaren kontzentrazio handiarekin enpresa ertain eta
(1)
handietan. 2012. urtean, 7.000 euskal enpresa inguruk izan zuten esportazio-jarduera, Euskadiren guztizkoaren % 4.
Enpresa esportatzaile erregularrak kontuan hartzen baditugu (azken 4 urteetan esportatu duten enpresak), enpresa
esportatzaileen guztizko unibertsoa 2.700 enpresa zen, enpresen guztizkoaren % 2. 500 enpresak urtean 5M€ baino
gehiago esportatu zuten, guztizko esportazioaren % 90 kontzentratuta.
Gure enpresa-sarearen dimentsioa kontuan izanda, gure enpresen irekierak zabalagoa dirudi, Euskadin 10.000
enpresa baitaude 10 langile edo gehiagorekin.
Euskal enpresa esportatzaileen kopurua eta guztizko esportazioaren gaineko indarra esportazioaren izaeraren
arabera 2012an
# enpresak - % indarra guztizko esportazioaren gain 2012

(1) Azterlanean ez daude bilduta sektoreko euskal enpresak Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionala Z-Sailkatu gabeko
jarduerak, 1.000 €-tik beherako esportazio indibidualarekin. Enpresen kategoria hori 243 enpresa esportatzailetik 2010ean (102k€-ko
guztiko esportazioarekin) 5.483 enpresara igaro da 2011n (531k€-ko guztizko esportazioarekin) eta 6,548 enpresara 2012an (758k€ko guztizko esportazioarekin). Ez biltze hori hurrengo azterketei aplikatzen zaie, ICEX datuak baliatzen dituztenei
Iturria: Eustat, ICEX

Beste autonomia-erkidego batzuekin alderatuta, enpresa esportatzaile erregularren unibertso handia izango luke
Euskadik. Dena den, Euskadiren sare industrialena kontuan hartzen badugu, badirudi marjina dagoela oinarri
esportatzaile erregularra gehitzeko.
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Enpresa esportatzaile erregularren konparatiba autonomia-erkidegoen arabera 2012
% indarra guztizko enpresen gain AE - % enpresa esportatzaile erregularren kop. ‘10-‘12 / m€ batez besteko
esportazioa 2012

Iturria: ICEX

Euskadiko enpresa esportatzaileak zertxobait gutxitu dira 2008ko mailen gain, krisialdiak eraginda. Dena den,
esportazio-jarduera beharbada lagungarria izan da enpresak bizirauteko, nazioarteko jarduera duten enpresek
atzerakada txikiagoa izan baitute enpresa-sare orokorrak baino. Horregatik, gomendagarria dirudi nazioartekotze3
politiken alde egitea lehiakortasuna indartzeko eta enplegua defendatzeko erreminta gisa .

3

Badira nazioartekotzearen eta enpleguaren arteko loturari buruzko zenbait azterlan, eta bat ez datozen ebidentziak eta ondorioak
aurkezten badituzte ere (adb: EWCO, ―International operations of companies and impact on workers‖, OECD, ―The
Internationalisation of Production, International Outsourcing and Employment in the OECD‖), iradokitzen dute epe luzera erlazio
positiboa dagoela nazioartekotzearen eta enpleguaren artean, epe laburrera deslokalizazioei lotuta enplegu-galera egiaztatzen
baditu ere. Ildo berean, J. Ugarteren ―Enpresaren tamaina. Produkzio-eredua. Ondorioak globalizazioan‖ azterlanak berresten du
atzerrian produkzio-ezarpena duten Mondragon Taldeko enpresak errentagarriagoak direla eta hobeto atxikitzen dutela enplegua
tokiko produkzio-jarduera soilik dutenak baino.
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Euskal enpresa esportatzaileen kopuruaren bilakaera 2008-2012
# (oinarria 2008=100)

Iturria: ICEX

Esportazioaren destino geografikoaren arabera, nabarmentzekoa da Europatik kanpoko esportazio-ahalegina,
esportatzen den merkatuen terminotan. Dena den, esportazioaren bolumen handiena Europara bideratzen da nagusiki,
horrek duen erraztasun handigoarengatik edo enpresa esportatzaile handiek guztizko bolumenaren gain duten
indarrarengatik.
Enpresa esportatzaileen xehetasuna esportazioaren destino geografikoaren arabera 2012an
% enpresa esportatzaileen guztizko indarra segmentua - % esportazioaren guztizko indarra segmentua

Iturria: Eustat, ICEX
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Sektore esportatzaileen arabera, azpimarratzekoa da manufaktura-industria, euskal enpresa esportatzaile
erregularren guztizkoaren% 87 kontzentratzen baitu, 2.300 enpresarekin, sektorearen guztizkoaren % 19aren
baliokide. Euskal ekonomian askoz ere indar txikiagoa duela, beren irekieratik nabarmentzen dira, halaber, honako
sektore hauek: informazioa eta komunikazioa, ur-hornidura eta saneamendu-jarduerak eta erauzketa-industria.
Enpresa esportatzaile erregularren xehetasuna jarduera-sektorearen arabera 2012an
# enpresak - % sektoreko guztizko enpresen indarra

Iturria: Eustat, ICEX

Enpresa batek esportatzeko probabilitatea badirudi lotuta dagoela zenbait enpresa-ezaugarrirekin. 2013ko Euskal
Autonomia Erkidegoko Lehiakortasun Txostenak identifikatzen duenez, esportatzaileen ehunekoa handiagoa da
atzerriko partaidetza duten enpresen edo enpresen konglomeratu baten zati diren enpresen artean baino; berrikuntzan
aktiboak direnen artean baino; handienen eta zaharrenen artean baino; industria-sektorekoak direnen artean baino; eta
produktibitate-maila handiagoak dituztenen artean baino.
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Enpresa-ezaugarriak eta euskal enpresen esportatzeko probabilitatea 2011n
% esportatzeko probabilitatea batezbestekoarekiko

Iturria: Orkestra

Nazioartekotzeari ekiten dioten moduei dagokienez, nazioarteko jarduera duten 10 euskal enpresatatik
8kesportazioa egiten dute soilik, eta 10etik 2k merkataritza-ezarpenak, produkzio-ezarpenak edo biak dituzte.
Euskal enpresa esportatzaileei egindako inkesten arabera, badirudi nazioarteko jarduera gehienbat aldez aurreko
gogoeta estrategikoan oinarrituta dagoela, kudeatzailetatik edo merkataritza-departamentutik zuzenean burutzen da,
eta batez ere baliabide propioekin finantzatzen da.
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Euskal enpresa esportatzaileen karakterizazioa nazioartekotze-jarduera motaren arabera
2012ko datuak

Oharra: CIVEXek 2.927 enpresa esportatzaile zeuzkan erregistratuta 2012an
Iturria: CIVEX 2012
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Euskal enpresa esportatzaileen karakterizazioa osatzeko, bi berariazko enpresa kolektibo aztertzea merezi du,
nazioarteko errealitate partikularrak dituztenak.
Euskadik ~150 enpresa multi-lokalizatu dauzka, guztien artean atzerrian 300dik gora produkzio-ezarpen batzen
dituztela. Sektore guztietako enpresak, bereziki industrialak, beren filialak batez ere Europan eta Amerikan ezartzen
dituztenak. Ezarpeneko herrialde nagusiak honako hauek dira: Mexiko (34 filial), Txina (30), Brasil (26), AEB (22) eta
Frantzia (21). Enpresen erdiek gutxienez bi ezarpen dituzte atzerrian, eta hamabost inguruk gutxienez 6 ezarpen.
Enpresa ertainak dira, gehienek 10M€-ko fakturazioak dituztela. Nazioartekotzean esperientzia luzea duten euskal
mini-multinazionalen multzo hori herrialdearen aktibo bat da, laguntza berezia eskatzen duena haien jarduera
globalari dagokionez eta baliagarria izan daitekeena beste enpresa batzuei ere laguntzeko beren nazioartekotzeprozesuan.
Atzerrian produkzio-ezarpenak dauzkaten euskal enpresak 2013
# euskal produkzio-ezarpenen kopurua herrialdeen arabera

Oharra: CIVEXen erregistratutako produkzio-plantak dauzkaten 1M€-tik gorako fakturazioa duten atzerrian ezarritako euskal enpresak
biltzen ditu azterlanak. 1M€-tik behera fakturazio duten 5 enpresa baztertu dira
Iturria: CIVEX
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Ekimen ekintzaileak funtsezko elementua dira krisialditik irteteko, enplegua sortzeko eta Euskadiren lehiakortasunean
etapa berri baterantz aurrera egiteko. Azken urteetan, gehiago dira negozio-ideia berriak garatzeko proiektu ekintzaileen
aldeko apustua egiten duten euskal herritarrak. Krisialdiek eta egungo dinamika lehiakorrak, globalizazioa barne,
planteatzen dituzten zailtasun eta erronkei egin behar diete aurre proiektu horiek. Proiektu iraunkor berrien garapenari
laguntzeko, beharrezkoa da ekintzaileei laguntzea nazioartekotzea kontuan har dezaten beren negozio-ereduak
aukeratzen dituzten unetik bertatik, beste aldagai bat gehiago eta abantaila lehiakorra izateko balizko iturri bat bezala
gaineratzeko bere jardueraren garapenean. Ekimen ekintzaile berriei buruzko estatistikek adierazten dute ekimen
ekitzaileen ~% 20k bezeroak dituela atzerrian, krisialdi aurreko urteetako ~% 35arekin alderatuta.
Atzerrian bezeroak dituzten Euskadiren ekimen ekintzaileak
2007-2012, % ekimen ekintzaileen guztizkoaren gain

Jarduera Ekintzaileko Indizea: Biztanleria helduaren (18-65 urte) ehunekoak batuz kalkulatzen da, enpresa sortu berrien (merkatuan 3
hilabetetik beherako jarduera dutenak) zein enpresa berrien (merkatuen izandako jarduera dela-eta soldatak ordaindu dituztenak 3
hilabetetik 42 hilabetera doan aldian) inplikatutako herrialde/eskualde bakoitzean. Garrantzitsua da adieraztea kalkulu horretan
autoenplegua biltzen dela.
Iturria: GEM- Global Entrepreneurship Monitor

44

Enpresak Nazioartekotzeko Plana 2014-2016

Azkenik, Eusko Jaurlaritzak kontsulta egin die enpresei nazioartekotzea aztertzerakoan aurre egin behar dieten
oztopoei buruz. Esleitzen dieten garrantzi-mailan aldeak badaude ere, nazioartekotze-maila desberdinek
nazioartekotze-jarduerarekin zerikusia duten oztopo ekonomikoak, giza baliabideen oztopoak, eta informazioko
eta berariazkotasuneko oztopoak adierazten dituzte. Gainera, esportatzen ez duten enpresek enpresadimentsioarengatik eta euren iritziz gutxi esportagarriak direla uste duten jarduerak egiten dituztelako ez dute
esportatzen, eta nazioarteko jarduera duten enpresek, aldiz, ekiten dituzten herrialdeen kulturarekin lotutako arazoei
egin behar diete aurre.
Euskal enpresen nazioartekotzeari lotutako oztopo nagusiak.
2012; honako kontzeptu hauek esportaziorako edo ezarpenerako oztopotzat hartzen dituzten enpresen %-a

Iturria: CIVEXen erregistratutako 680 enpresari (516 ez esportatzaileak, 90 atzerrian komertzialki ezarritako esportatzaileak eta 62
atzerrian produktiboki ezarritako esportatzaileak).

Nazioarteko jarduera erregularra duten 2.700 enpresako unibertsoa du Euskadik, enpresen guztizkoaren % 2. Enpresa
esportatzaileen oinarria gehitzeko laguntza eman nahi dugu. Nazioartekotutako enpresei beren jarduera
dibertsifikatzeko eta sendotzeko laguntza ere eman nahi diegu. Intentsitate desberdinarekin eta nazioartekotze-estadio
bakoitzeko berariazkotasunekin bada ere, euskal enpresek informazioa eta prestakuntza, finantza-laguntza eta
giza kapital espezialista behar dute nazioartekotzeari modu iraunkorrean ekiteko.
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1.4.5. Euskadik erakarritako zuzeneko atzerriko inbertsioa
Atzerriko inbertsioaren erakarpena azken urteetan Euskadik atzerrian egindako inbertsioaren antzeko bilakaera izan
du. 2007ra arte hazi ondoren, atzerriko inbertsioa Euskadin egonkortu egin da azken urteetan, eta Espainiak
erakarritako guztizko inbertsioaren % 2 inguru da. Partaidetza hori ekonomian duen indarra baino txikiagoa bada ere,
Euskadi hirugarren autonomia-erkidegoa da inbertsio-erakarpenean, Madrilen eta Kataluniaren ondoren.
Euskadik erakarritako zuzeneko atzerriko inbertsioa 2001-2012
M€; Estatuaren guztizkoaren gaineko %-a

Oharra: Inbertsio gordineko fluxuak; ABEEak barnean hartzen ditu
Iturria: DataInvex
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Historikoki Euskadin gehien inbertitu duten herrialdeak Estatu Batuak, Luxenburgo eta Suitza izan dira. Dena den,
Herbehereek egindako inbertsio-bolumen handia nabarmentzen da (inbertsioko tarteko herrialdea finantza-inbertsioko
tresnen bidez), hazkundean dauden ekonomien aurrerakadarekin batera, hala nola Mexiko, Brasil edo Australia.
Euskadik erakarritako atzerriko zuzeneko inbertsioa, inbertsioaren jatorriko herrialdearen arabera 2001-2012
M€ metatuak

Iraganean Euskadin inbertitzen zuten beste herrialde batzuk (inbertsio metatuta 2001-2012 > 10M€): Peru, Danimarka, Jersey,
Taiwan, Costa Rica, Hego Korea, Norvegia eta Siria.
Oharra: Inbertsio gordineko fluxuak
Iturria: DataInvex

Euskadik 2010-2012 aldian erakarritako zuzeneko atzerriko inbertsioa produkzio-sektoreetara, eraikuntzara,
merkataritzara eta energiara bideratu zen bereziki.
Euskadik erakarritako zuzeneko atzerriko inbertsioa, destinoko sektorearen arabera 2001-2012
M€ metatuak

Oharra: Inbertsio gordineko fluxuak
Iturria: DataInvex
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Denboran zehar izandako inbertsioen fluxuaren eta Euskadiko inbertsio-zentroetan lortutako emaitza onen ondorioz,
finkatutako atzerriko ezarpenen kopuru handia daukagu gaur egun. Nabarmentzekoak dira multinazional amerikar,
frantziar, alemaniar edo japoniarren inbertsio produktiboak, eta haietako askok zenbait hamarkadatako presentzia
daukate gurean bere ondoz ondoko filialen bidez.
Euskadin presentzia duten kapital atzerritarreko enpresa nagusiak inbertitutako kapitalaren jatorriko
herrialdearen arabera

Iturria: Invest-Basque Country

Atzerriko enpresek Euskadi aukeratzen dute ezartzeko gure inguruneko negozio-aukerak aprobetxatzeko asmoarekin,
baina euskal eredu ekonomikoaren beste alderdi batzuk ere, hala nola azpiegitura teknologikoak, hornitzaileen
tokiko sarea edo zerga-erregimena garrantzitsuak dira gure herrialdearen aukera egiteko garaian. Aurkako aldean,
Euskadin ezartzeko oztopo nagusiak arlo administratibo-burokratikoarekin, finantzaketarekin eta giza kapitalari
lotutako arloarekin zerikusia dutenak dira.
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Euskadin ezartzeko atzerriko enpresek izandako
arrazoi nagusiak 2011; enp. %-a.

Euskadin ezarpena gauzatzeko zailtasun nagusiak 2011;
enpresen %-a

Iturria: Invest-Basque Country

Iturria: Invest-Basque Country

Zuzeneko atzerriko inbertsio-enpresak, ekonomiarako eta parte hartzen duten sektoreak garatu eta indartzeko
lagungarriak izateaz gain, segmentu enplegatzaile garrantzitsua dira Euskadin. 2011n, enpresa subsidiario eta
nazioarteko taldeei elkartutakoek 61.000 pertsona baino gehiago enplegatzen zituzten, biztanleria landuaren ~% 7ren
baliokidea, haien enplegua azken urteetan batezbestekoa baino erritmo handiagoan gutxitu bada ere Euskadin.
Zuzeneko atzerriko inbertsioak okupatutako inbertsioa enpresa subsidiario eta elkartuetan 2008-2011
# enplegu kopurua

(**) Subsidiarioa / filiala: Inbertitzaile batek (bakarrik edo bere subsidiarioekin batera) kapitalaren % 50 baino gehiago dauka
(***) Elkartua: Inbertitzaile batek (bakarrik edo bere subsidiarioekin edo elkartu batek bere subsidiarioekin) kapitalaren gutxienez % 10
eta gehienez % 50 dauka
Iturria: Egileak landutakoa EINen oinarrituta, FILINT-Espainiako atzerriko enpresen filialen estatistika eta DataInvex

Atzerriko ezarpenen oinarri handia dauka Euskadik, inpaktu handiarekin ekonomian, lehiakortasunean eta enpleguan,
baina, dena dela, indarra galdu dute gure ekonomian, inbertsio berri txikiagoarekin (erlatiboa) eta zenbait proiekturen
desinbertsioarekin. Euskadiren lehiakortasuna indartzen jarraitu behar dugu, ezarritako atzerriko enpresei entzun eta
gure herrialde-eskaintza sendotu nazioarteko inbertsioarentzat, balio erantsiko eta enplegua sortzen duten
nazioarteko enpresa-proiektuekin inbertsio hori erakarri eta atxikitzeko, gure eredu ekonomikoa berma dezan.
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1.4.6. Enpresak nazioartekotzeko euskal sistema
Nazioartekotzeari aurre egin behar dioten euskal enpresek laguntza eskatzen dute sustapeneko, finantzaketako,
aholkularitza aditu eta laguntzeko eta prestakuntzako eta giza kapitaleko beren jardueretan. Enpresaren
nazioartekotze-mailaren arabera, eskari horiek premia berariazkoagoetan mugatzen dira, esportazioari hasiera ematen
dioten enpresen atzerriko agenteen bilaketarekin hasi eta destinoko produkzio-ezarpenari ekiten dieten enpresen
destinoko langileen hautaketarekin eta kontratazioarekin buka.
Euskal enpresek eskatutako nazioartekotzeko laguntza
2012; nazioartekotzeko ondorengo laguntzak egokitzat jotzen dituzten enpresen %-a

Iturria: CIVEXen erregistratutako 937 enpresari (516 ez esportatzaileak, 257 atzerrian komertzialki ezarritako esportatzaileak eta 62
atzerrian produktiboki ezarritako esportatzaileak).
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Euskal enpresek nazioartekotzeko laguntza batez ere SPRIn, ganberetan, ICEXen eta Eusko Jaurlaritzaren
Nazioartekotze Zuzendaritzan bilatzen dute. Atzerrian ezarri gabeko enpresak gehiago oinarritzen dira ganberetan
eta SPRIn. Atzerrian ezarritako enpresek SPRIra, ICEXera eta Eusko Jaurlaritzara jotzen dute.
Nazioartekotzeari laguntzeko erakunde publikoei buruzko ezagumendua, atzerrian ezarritako enpresa
esportatzaileen aldetik. 2012; enpresen %-a

Iturria: CIVEXen erregistratutako 409 enpresari (257 ez esportatzaileak, 90 atzerrian komertzialki ezarritako esportatzaileak eta 152
atzerrian produktiboki ezarritako esportatzaileak).
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Enpresei beren nazioartekotze-prozesuan laguntza eman eta atzerriko inbertsioa erakartze aldera, Euskadik
laguntzako sistema osoa eta konplexua dauka, nazioartekotze-fase guztiak betetzen dituzten zerbitzuak hedatzen
dituena. Eusko Jaurlaritzak (Nazioartekotze Zuzendaritza eta SPRI), Aldundiek eta Merkataritza Ganbarek ~100
langile teknikari biltzen dituzte, eta 30M€tik gorako aurrekontua nazioartekotze-arloan. Nazioartekotzeko Euskal
Sistemaren eskaintza finantzaketaren arloan da soilik mugatuagoa, eta enpresek nazioartekotzeko estutako
erakundeetara jotzen dute, hala nola ICEXera edo CESCEra, edo Euskadiko industria-finantzaketa orokorrei
laguntzeko erremintetara.
Enpresak nazioartekotzeko euskal sistemaren esparru publikoko agente nagusien oinarrizko gaitasunen
irudikapen eskematikoa: Eusko Jaurlaritza, Aldundiak eta Merkataritza Ganberak
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Gaur egun, enpresak nazioartekotzeko euskal sistemak erronka bikoitza du, hots, enpresari eman beharreko
laguntza hobetzea, bide-orri erkide eta eguneratua garatuta nazioartekotzeari eman beharreko laguntzari
dagokionez, eta sistemaren beraren berrantolamenduan eta opitimizazioan aurrera egitea, egungo baliabide
publikoen errealitatera eta ekimen pribatura egokituta nazioartekotze-zerbitzuen esparruan.
Nazioartekotzeko euskal sistemaren hasierako hobetze-aukerak gaur egun dauden programa eta erremintei
jarraiki

Atzerrirako irekitze-faseetan enpresei erantzuten dien enpresak nazioartekotzeari laguntzeko sistema osoa dauka
Euskadik. Egungo testuinguru ekonomikoa kontuan izanda, sistemak bere eraginkortasuna hobetu behar du, bere
baliabideak optimizatu eta nazioartekotzearen finantzaketari eusteko formulak definitu, hori baita enpresen
mugatzaile nagusietako bat.
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1.4.7. Enpresak nazioartekotzearen erronkak eta Euskadira inbertsioak erakartzea
Sarrerako laburpen gisa, Euskadiren eta haren enpresen testuinguru ekonomiko eta nazioartekotze-testuinguruaren
AMIA azterketa labur bat aurkeztuko dugu.
Euskadiren testuinguru ekonomiko eta nazioartekotze-testuinguruaren AMIA azterketa

Aurrekoa kontuan izanda, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailean uste dugu merkatu globalen
konplexutasun gero eta handiagoaren ondoriozko nazioartekotzeko berariazko erronka batzuei egin behar
dietela aurre gure enpresek, eta beren balizko nazioarteko txertaketa eraginpean hartzen duten negozioerronka orokorrei.
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Nazioartekotzeko berariazko erronkak


Hazkundean dauden urrutiko merkatuetarako sarbidea: Europako esparrutik urrundutako geografia berrietara
aldatzen ari da progresiboki munduko hazkundea, eta hura izanda da euskal esportazioaren lehentasunezko
destinoa. Gure enpresek nazioartekotze-estrategia definitu behar dute zenbait merkatutarako, hala nola BRIC
herrialdeetarako, ―Next Eleven‖ herrialdeetarako edo ―Bigarren Mundurako‖, eta horrek gaur egun ahalegin,
inbertsio eta arrisku handiagoak dakartza



Merkatua ezagutzea, zaintzea eta hari hurbiltzea: Merkatuei buruzko ezagumendu aurreratua eskatzen du
nazioarteko jarduerak. Hobetu ezagutu behar dira bezeroak eta haien premiak, merkatuko joerak, kultura, eta
abar, eta horrek, besteak beste, merkatuko merkataritza- eta zainketa-jarduerak indartzeko eskatzen du, eta
produktuak eta egokitutako soluziobideak diseinatzea



Nazioartekotze-prozesuen ezagumendua: Maila desberdinetan nazioartekotzeari lotuta prozedura eta
prozesuen ezagumendua zailtasuna da enpresa askorentzat, bereziki txikienentzat. Horregatik, gai teknikoetako
prestakuntza eta aholkularitza (erregulazioa, fiskalitatea eta abar) funtsezkotzat hartzen den jarduna da
esportazioan hartzen diren ETE askorentzat



Pertsonen kudeaketa nazioartekotutako ingurune betean: Enpresak harrobia nola sortu asmatu behar dute,
talentua nola erakarri eta atxikitzeko nola kudeatu, hazteko aukerak eskainiz enpresa hazkundearekin batera.
Gainera, beren kultura eta nortasun korporatiboa egokitu behar dute hainbat jatorritako enplegatuak integratzeko

Nazioartekotzean inpaktua duten negozio-erronkak


Finantzaketarako sarbidea: Nazioartekotzearen kostua baliabide propioekin edota kanpo-finantzaketarekin bete
behar da, eta horrek zailtasun handiak eragiten ditu kreditu-murrizketako eta 5 urteko krisialdiak eraginpean
hartutako enpresen ondare-egituren murrizketako egungo testuinguruan. Bideragarriak diren nazioartekotzeproiektuak ez dira gauzatzen ari finantzaketa falta delako



Nazioartekotzea estrategiaren bihotzean eta negozio-eredua: Euskal enpresek, bakoitzak bere estadioan,
beren nazioarteko jarduera gehitzen jarraitu behar dute, baina betiere estrategia argi batekin, nazioartekotzeprozesuari non, zergatik eta zer negozio-eredurekin ekin behar zaion finkatuta, nazioartekotzea bera beren
estrategiaren oinarrizko elementu gisa biltzen duen ikuskera batetik betiere



Industriaren eraldaketa; balio erantsi gehiago: Euskal industriak bere eraldaketarekin jarraitu behar du balio
erantsi eta sofistikazio handiagoa duen industria-eredu baten bila. Euskadin fabrikatuta are lehiakorragoak eta
errentagarriagoak izatean datza erronka, eta horrek, besteak beste, Euskadin garatutako produktura berrikuntza
gehiago gaineratzea eta dibertsifikazio-aukerak bilatzea eskatuko du



“Koopetizioa” eta lankidetza: Gaur egun inoiz baino gehiago, beharrezkoa da besteekin lankidetzan aritzea
(enpresak, agente zientifiko-teknologikoak eta abar), esparru guztietan eta globalki. Aztertu beharreko lankidetzamaila ugari daude, jakintza eta esperientzia trukatzearekin hasi eta enpresen gehieneko fusio-mailarekin buka,
sinergien eta dimentsio lehiakorraren bila. Gainera, gure herrialde-dimentsioak zein gure enpresen dimentsioak
lankidetzan aritzera behartzen gaitu gero eta handiagoak diren erronkei ekiteko
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2. II. blokea: Enpresak Nazioartekotzeko Plana 2014-2016
2.1. Planaren printzipioak
2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko Planak zenbait printzipio hartzen ditu aintzat bere ekintza oinarritzeko,
Arantza Tapia sailburuak Eusko Legebiltzarrean bere Sailaren jardun-lehentasunak aurkeztean azaldutako
printzipioekin bat etorriz:


Epe laburrerako eta ertainerako ekintzak eta emaitzak: Alde batetik, eta lehenbailehen, krisiak EAEko enpresetan
eragindako ondorioak indargabetzea; eta bestetik, gure ekonomia-sareak lehiakortasunean aurrera egitea
sendotzea epe ertainean, hobekuntza etengabea eta iraunkorra lortzeko funtsezko bidea den aldetik.



Produkzio-industriaren aldeko apustua: Giltzarrizkoa da, industriak duen pisuagatik eta herrestan eramateko
gaitasunagatik; izan ere, aberastasuna eta enplegua sortzeko eragile nagusia da (industriako enplegu bakoitzak
2-5 enplegu berri sortzen ditu ekonomiaren beste segmentu batzuetan) eta nazioartekotzearen eta I+G+B
ereduaren funtsezko bultzatzailea. Industriaren bilakaeran lagundu nahi dugu, ekoizpen aurreratuagoa,
efizienteagoa eta iraunkorragoa, teknologia eta material berriak sartzen dituena, lortzeko bidean; aldi berean,
berrikuntzak sustatu nahi ditugu diseinuan, komertzializazioan, negozio-ereduetan zein kudeaketa-sistemetan.



Zeharkako ikuspegi ekonomikoa: Plan honen ardurapeko sektore-eremu guztiak (industria eta energia)
aberastasuna, enplegua eta ongizatea sortzearen enpresa-ikuspegitik aintzat hartzen dira, lurralde-garapenean,
identitatearen sendotzean eta beste hainbat alorretan sortzen diren eragin positiboak ahaztu gabe. Gaur egun,
jarduera ekonomikoa ez da ulertzen lurraldearen eta gizartearen arteko interakziorik gabe.



Ahaleginak fokatzea: Alde batetik, baliabide publikoen erabileraren efizientzia handitzeko beharra ikusita, eta
bestetik, egoera ekonomikoaren ondorioz eta herrialdearen tamaina txikiagatik dauzkagun baliabide mugatuak
kontuan hartuta, garbi ikusten dugu politikak eta ekintzak fokatu behar direla inpaktu handiena eragin dezaketen
arloetan, eta ondorioak etengabe ebaluatu behar direla, haien arabera jokatzeko. Fokatze horren arabera, esate
baterako, proiektu berritzaile eta bultzatzaileak jarri behar dira abian,enplegua eta eskaintza bereizgarriak sortu
ahal izateko.



Jarduera-kate osoak bultzatzea: Gobernuaren politikek, aldez aurretik esandakoaren ildotik, honako hau dute
xede: ekonomia-jarduerako kate osoak sendotzea (ikerketaren alorretik merkatura iritsi arte), kate horien mailen
arteko loturak zein kate desberdinen arteko harremanak aintzat hartuta. Azken batean, beste urrats bat eman
nahi dugu klusterizazio-etapa berri bat lortzeko bidean; hain zuzen, herrialdeko ekonomia-jarduera osatzen duten
eta elkarren artean lotura duten balio-kateen multzoaren klusterizazioa, eta beraz, industrien balio-kateak
osotasunean kontuan hartzea eta sektore-ikuspegi klasikoa gainditzea.



Politikak zatika antolatzea: Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailean ad hoc politika eta irtenbideak
diseinatu nahi ditugu, enpresa bakoitzari edo antzeko ezaugarriak dituzten enpresen multzoari egokituta, honako
hauek kontuan hartuta: enpresa horien bilakaera- eta heltze-fasea, neurria, eta zein jardueratan diharduten.
Ekonomia sustatzeko sistemako beste eragile batzuekin lankidetzan, sailak zatikatze-lan horretan aurrera egiteko
asmoa du, bai politikak diseinatzeko orduan, baita ekintzaileei eta enpresei arreta emateko orduan ere.



Pertsonak erdigunean: Pertsonak dira enpresen funtsezko aktiboa. Enpresek, lehiakortasuna hobetzearren,
langileek gehiago parte hartzeko prozesurik abiarazten badute, planak lagundu egingo die. Helburua izango da
pertsonei hazten laguntzea, lanbidean eta pertsona modura garatzeko moduak sortzea. Epe luzerako horrelako
proiektuak sortzen laguntzeko asmoa daukagu.



Multiagente-lankidetza: Erakunde arteko lankidetza eta lankidetza publiko-pribatua behar ditugu, ezarritako
helburuak lortuko baditugu. Horretarako, orain arteko formuletako batzuk berriro asmatu beharko ditugu, agortzen
hasiak ote dauden itxura baitute. Sailak lider izan nahi du lankidetza-bide horietan, hain zuzen, helburuak hobeto
lerrokatzen eta baliabideak efizientzia handiagoz erabiltzen lagunduko duten lankidetza-bideetan.



Lurralde arteko oreka: Euskadi lurralde orekatua da, eta horixe da hain zuzen lurraldearen indargunerik
handienetako bat. Jaurlaritza honen ustez, lehentasunetako beste bat da gure lurralde, eskualde eta
udalerrietako kale, baserri eta itsas bazterrak garatzea. Gure ustez, nekazaritzako elikagaien industria eta
arrantza funtsezko balioak dira Euskadirentzat eta bertako herritarrentzat, eta ez soilik ekonomiarako eta
enplegurako dakarten guztiarengatik, baita gure nortasunarekin duten loturarengatik ere. Horretarako, garbi dago
zer egin behar den: lurralde, eskualde edo herri bakoitzera egokitutako ekoizpen-ereduak indartu behar ditugu;,
eredu horiek bata bestearen bide-lagun izan behar dute; hurrengo belaunaldiek ere lan horietan jarraitzea lortu
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behar dugu; eta pertsonak izan behar du denetan gauzarik garrantzitsuena, politika, ekonomia edo gizarte-arloko
beste ezeren aurretik.

2.2. Planaren irismena.
2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko Plan berria dugu Basque Country Estrategia arian egikaritzeko tresna
ekonomiaren eta industriaren arloan. Ekonomia eta Enplegua Suspertzeko 4 faktoreko Estrategiaren barruan egonik,
2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko Planak zehaztu egiten ditu enpresak —eta bereziki ETEak—
nazioartekotzeko Eusko Jaurlaritzak eman beharreko bultzada, nazioartekotzea sustatzeko eskura dauzkagun tresna
eta baliabide guztiak abian jartzeari lehentasuna emanez, sailen gainerako plan estrategikoekin koordinatuta, baldin
eta, plan horien barruan, EAEko enpresak maila globalean txertatzeko prozesuetan eragiten duten ekintzak biltzen
badira.

2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko Planaren irismena: jardun-eremuak, tresna nagusiak eta lotutako
planak eta Jaurlaritzako sailak
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2.3. Planaren helburuak
2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko planaren helburu nagusia EAEko enpresak, eta bereziki ETEak,
merkatu globalean txertatzen laguntzea da, baita euskal enpresen nazioarteko lehiakortasuna sustatzea ere,
haien ahalmen eta premietara egokitutako laguntza-esparru bat ezarriz egungo krisialdiaren testuinguruan, EAEren
ekonomiaren irekitze- eta nazioartekotze-maila bultzatuz, atzerriko merkatua indartuz eta sendotuz, atzerrian EAEko
enpresa gehiago ezartzeko erraztasunak emanez eta atzerriko inbertsioa Euskadira erakarriz.
Gainera, 2020ko Nazioartekotzeko Esparru Estrategian integratuta dagoenez: Euskadi Basque Country ekimenak,
2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko Plana izanik, nazioartekotzea zuhurtziaz indartzeko politikak uztartu nahi
ditu, politika horiek EAEren enpresa-sarearen lehiakortasuna bultzatu eta indar dezaten, sektore, merkatu eta
arriskuak dibertsifika ditzaten, eta Euskadin balio erantsiko enplegua sendo dezaten.

2.4. Ardatz estrategikoak eta jarduera-ildoak
Kontziente gara Eusko Jaurlaritzak ahalmen txikia duela gure enpresak nazioartean txertatzeko prozesuetan eragiteko,
baina hala eta guztiz ere guk ez diogu erronka horri uko egin nahi, eta, gure ekintzaren bitartez, baldintza jakin
batzuk ezarri nahi ditugu eta portaera jakin batzuk eragin, enpresa-sareari laguntzeko enpresa eta kategoria
bakoitzaren ezaugarrien arabera, nazioarteko jokalekuan lortu duen posizio lehiakorra sendotzen. Ezarritako helburuak
betetzeko, lehentasunez jarduteko zenbait ardatz estrategiko zehaztu ditugu 2014-2016 aldiko Enpresak
Nazioartekotzeko Planean. Ardatz horiek honako hauek dira:


1. ARDATZA: Atzerriko jarduerarilaguntzeko sistema sendotzea eta bultzatzea



2. ARDATZA: Laguntza bereizia, EAEko enpresak nazioarteko merkatuetan sartzeko



3. ARDATZA: Sektore eta klusterrei laguntzea, EAEko ondasun eta zerbitzuak nazioartean duten posizioa
indartzeko.



4. ARDATZA: Giza kapitala sortzea eta dinamizatzea, nazioarteko merkatuei heltzeko.



5. ARDATZA: Inbertsio estrategikoak biltzea eta sendotzea.



6. ARDATZA: Finantzaketa eta nazioarteko lankidetza multilaterala

Guztira, 6 jardun-ardatz estrategiko eta 22 ekintza-ildo identifikatu dira.
2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko Planaren ardatzak eta ekintza-ildoak
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2.4.1. Atzerriko jarduerari laguntzeko sistema sendotzea eta bultzatzea
Azken hamarkadetan, enpresei munduan dagokien tokia aurkitzen laguntzea izan da enpresak nazioartekotzen
laguntzeko erantzukizuna duten EAEko erakunde-agenteen helburu nagusia. Erakunde horiek guztiek honako erronka
honi egin behar diote aurre: EAEn nazioartekotzeko benetako sistema bat eraikitzea, erakunde arteko
koordinazioa bultzatuko duena, enpresen premiei erantzun egokia emango diena eta baliabideak efizientziaz
erabiliko dituena. Banako ekintzatik baterako ikuspegirantz aurrera egiteko, eta, horrela, atzerriko jarduerari
laguntzeko, ahaleginak bideratu behar dira, besteak beste, nazioartekotzeari laguntzen diharduten agenteak
nabarmentzera, zerbitzu-eskaintza globala argitzera eta enpresek zerbitzu horiek eskuratzeko dauzkaten bideak
erakustera, eta lehendik dauden politika eta programak antolatu eta lerrokatzera. Helburu horietan aurrera egiteko,
honako ekintza-ildo hauek zehaztu ditugu:
1.

Nazioartekotzeko Euskal Partzuergoa diseinatzea: Helburu horiek lortzeko, Nazioartekotzeko Euskal
Partzuergo berria erabiliko dugu, Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiek eta euskal Merkataritza Ganberek batera
sortu dutena Euskadiren nazioartekotzearen etorkizuna bermatzeko eta euskal enpresek lehiakortasuna
bultzatzeko. Hasteko, enpresak nazioartekotzeko alorrean eskumenak eta ahalmenak dituzten EAEko zazpi
agenteek lankidetzarako gune bat sortzen dute politika publikoa betearazteaz, nazioartekotzea sustatzeaz,
beharrezko tresnak diseinatu eta egokitzeaz eta ekimen guztiak koordinatzeaz arduratzeko, hori guztia atzerriko
merkatuekin harremanak sortzeak Euskal Autonomia Erkidegoko enpresen lehiakortasunerako dakarren inpaktu
positiboa indartzeko.

2.

Nazioartekotzeko Euskal Partzuergoaren eraketan lankidetzan jarduteko eta mailaz maila abian jartzeko
akordioak egitea (hitzarmenak eta akordio politikoak) inplikatuta dauden 7 erakundeen artean
Nazioartekotzeko Euskal Partzuergoko kideak eta partzuergoan duten zeregina

2013ko bigarren seihilekoan, 7 agenteak elkarlanean aritu dira partzuergoa diseinatzeko lanetan, eta, prozesu hori
amaiturik, Nazioartekotzeko Euskal Partzuergoa eratzeko lankidetza-akordioa sinatuko da eta partzuergoaren
jarduera eta eginkizunak ofizialki abian jarriko dira, 2014ko lehen seihilekoan. Enpresak nazioartekotzeko ekintzak
koordinatzeko organoa den heinean, Planaren III. Blokean partzuergoaren kudeaketa-organoak zein diren zehaztu
da, eta partzuergoaren funtzionamenduari buruzko beste zenbait giltzarriren berri eman da, ekimen hau oraindik
ere zehazteko eta abian jartzeko fasean dagoela aintzat hartuta.
3.

2014-16 aldiko erakunde arteko nazioartekotze-plana egitea nazioartekotzeari laguntzeko sistema integrala
gauzatzeko: datozen urteetan, Nazioartekotzeko Euskal Partzuergoa gure inguruneko erreferentziazko agente
bihurtu nahi dugu nazioartekotze-alorrean, enpresak nazioartekotzeari laguntzeko sistema bakarra eta
bateratua osatuz, lehentasunezko hainbat jardun-arlo bilduko dituena, hala nola enpresak eta enpresen premiak
zaintzea eta haiei modu aktiboan "entzutea", ―nazioartekotzeko bide-orri pertsonalizatuak‖ ematea, zatikatutako
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programen eta laguntzeko zerbitzuen zorro zabala eskaintzea, eta jardun lagungarri horiekin lortutako inpaktua
elkarrekin ebaluatzea. Partzuergoa garatzeko, bi kudeaketa-organoeratu dira: estrategia eta operazioakjarraitu
eta koordinatzeko erakunde arteko mahaia eta gaikako alorren arabera (ETEentzako laguntza, giza
kapitala, finantzaketa eta abar) antolatutako lan-mahai iraunkor batzuk, erakunde bakoitzeko teknikari
taldeetako ordezkarien parte-hartzearekin. 2014-2016 aldiko Erakunde arteko Nazioartekotze Plana amaitzean,
Partzuergoak hausnartu egingo du Partzuergoari jarraipena ematea egokia eta komenigarria den edo ez, eta
planteatutako erronka berrietarako egitura egokiena zein den (lan-eskema bera, egitura egonkorra sortzea, loturamaila txikiagoa…).

2.4.2. Laguntza bereizia, euskal enpresak nazioarteko merkatuetan sartzeko
Gure enpresak nazioartean txertatzea funtsezkoa da gure enpresen etorkizuneko lehiakortasuna bultzatzeko. Enpresei
laguntzerakoan, erakundeek, nahitaez, nazioartekotze-prozesuen bereizgarriak hartu behar dituzte aintzat, enpresen
tamainaren eta nazioartekotze-etaparen arabera. Eusko Jaurlaritzak eta SPRIk enpresak nazioartekotzen jarraitu nahi
dute, eta enpresei laguntzeko eskemak etengabe egokitzen ahalegintzen dira, nazioartekotze-alorrean lortu duten
garapen-mailaren arabera.
Lehentasunezko ardatz hori lantzeko, honako ekintza-ildo hauek zehaztu ditugu:
1.

EAEko enpresentzako jarduerak
prestakuntza eta networking

2.

Sailaren diru-laguntzen programa eguneratzea, enpresen tamaina eta nazioartekotze-etapa desberdinak
(esportatzaile berriak, esportatzaileak, egoitza anitzekoak) aintzat hartuta.

3.

sendotzea

arlo

hauetan:

informazio

orokorra,

sentsibilizazioa,

o

Global Lehian: programa sortu da euskal enpresei merkatu globalean duten posizioa hobetzen
laguntzeko, azken batean horrek enplegua hobetzea eta gure ekonomia aberastea ekarriko duelako
berekin. Global Lehian programari esker, itzuli beharrik gabeko diru-laguntza publikoak eskainiko zaizkie
euskal enpresei, sustapen- eta operazio-jarduerari eusteko aukera izan dezaten, eta, horrela, atzerriko
merkatuetan errazago sar daitezen, eta nazioartekotzearen erronkari heltzerakoan berezkoa duten
profiletik eratorritako zailtasun objektiboak gaindituz. Kontuan hartuta euskal enpresak, oro har, txikiak
direla, eta, nazioarteko merkatuetan aritzeko, tamaina funtsezkoa dela, programak enpresa arteko
lankidetza sustatu nahi du, eta ildo horretan, enpresek, aliantza desberdinen bitartez, jatorrian zein
destinoan, atzerrian hedatzeko abian jarritako ekimen eta proiektuak sustatzen ditu.

o

Gauzatu atzerriko ezarpenak: Gure enpresen nazioarteko jarduera eta horren errentagarritasuna finkatu
eta indartzea da helburua. Horretarako, enpresen atzerriko salmentak gehitzera zuzendutako jarduerak
bultzatu ez ezik, suspergarriak eta laguntzak emango zaizkie nazioartekotzeko prozesuan jauzi
kualitatiboa egin eta esportazioaz bestelako formulak erabiltzeko erabakia hartzen duten enpresei, esate
baterako produkzioa kanpoan ezartzeko formulez baliatzen direnei.

SPRIren kanpoko sarea sendotzea, zerbitzuak EAEko industria-sarearen beharretara egokituta (14
herrialdetan zuzenean dago)
o

SPRIren Ordezkaritza Bulegoen Sareak enpresei laguntzen die zuzenean, Lehendakaritzaren Kanpo
Harremanetarako Idazkaritza Nagusiaren mendeko Euskadiko atzerriko ordezkaritza-sarearekin batera
eta sare horren barnean, beharrezkoa den tokietan, lehendik indarrean dauden 14 bulegoen eta
Alemaniako eta Singapurreko bulego berrien bitartez: Alde nabariak ageri dira enpresa bakoitzaren
nazioartekotze-mailari eta -faseari dagokienez. SPRIren nazioartekotze-alorreko taldeak, atzerriko sare
osoaren laguntzarekin, enpresa bakoitzaren neurrirako zerbitzuak eskaintzen ditu atzerrira irteteko
prozesu osoan. Besteak beste, honako hauek jartzen ditu enpresen eskura:
•
Xede-merkatuei buruzko informazioa eta azterketak.
•
Merkataritzan hasteko laguntza: bazkide, agente, banatzaile eta bezero izan daitezkeenak
identifikatzea.
•
Merkataritzan hasteko laguntza: Agendak eta in situ laguntza.
•
Produkzioa ezartzen laguntzea: bazkideak, lursailak eta lokalak identifikatzea, legeriari
buruzko oinarrizko informazioa, sozietateak eratzea, laguntza publikoak, zuzendariak aldez
aurretik hautatzea.
•
Hornitzaileak identifikatzea.
•
Produkzio-ezarpenetarako finantza-laguntza (Gauzatu atzerriko ezarpenak)
•
Aldi baterako negozio-zentro batean kokatzea
•
Enpresa arteko lankidetza bultzatzea
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4.

Lehentasunezko merkatuetan berariazko planak garatzea (1. lehentasuna: Alemania, Txina, India, Mexiko,
AEB. 2. lehentasuna: Brasil, Errusia, Turkia)
o

Lehentasunezko merkatu geografiko bati buruzko berariazko ekintzen plan integral bat garatzea proiektu
pilotu gisa, ondoren plan hori lehentasunezko gainerako merkatuetara zabaltzeko. Planaren barruan
beste hainbat programa eta neurriren pilotua hartuko da: herrialdeko euskaldun-sarea, korporaziodiplomazia SPRIren sare fisikoaren bitartez, egun herrialdean dagoen presentzia (ekonomia-inpaktua)
ebaluatzea, proiektu eta aukerak identifikatzea, balio handiko misioak diseinatzea, pertsonak Euskadira
erakartzea, zientzia- eta teknologia-agenteekiko lankidetza eta abar. Hori guztia merkatu horretan
diharduten edo interesa duten EAEko gainerako agente publiko eta pribatuekin koordinatuta.

Azterketa-prozesuaren irudikapen sintetikoa, xede-herrialdeak lehenestea (eta ukatzea), eta Eusko
Jaurlaritzaren SPRI sarea berrantolatzea

5.

Herrestan eramaten duten enpresen hornitzaileei laguntzeko tresnak diseinatzea, kanpoan errazago ezar
daitezen
o

Euskal enpresa bultzatzaileen eta tokiko hornitzaileen arteko lankidetza-estrategiak sustatzeko eta
bultzatzeko ekintzak sortzea, nazioartean lehiatzeko ahalmena duten hornitzaileen toki-sarea handitzeko.
Batetik, hornitzailea errazago nazioartekotzeko baliagarri diren tresnak sortu nahi dira (enpresa
bultzatzaileen hornitzaileen partzuergoak, merkatu eta proiektuak eranstea, atzerriko instalazioetarako
zerbitzu partekatuetako zentroak sortzea), eta, bestetik, hornitzaileak trebatu eta garatzeko tresnak
(atzerrira irteten ikasteko sareak sortzea eta abar).
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2.4.3. Sektore eta klusterrei laguntzea, EAEko ondasun eta zerbitzuak nazioartean duten
posizioa indartzeko.
Plan honek, besteak beste, honako lehentasun hauek dauzka: Euskadin kokatutako enpresek kanpo-merkatuetan
garatzen dituzten produktu eta zerbitzuen merkatu-kuota handitzea, merkatu horietan EAEko produktu eta zerbitzuen
presentzia sendotzea, eta EAEko produktu eta zerbitzuak sustatzeko eta haien irudia hobetzeko ekimenak bultzatzea.
4

Ardatz hori bat dator, bete-betean, Europar Batasunak alor horretan egindako aurreikuspenekin ,kontuan hartuta
Europar Batasunak nazioarteko enpresa arteko lankidetzarako prozesuak sustatzen dituela, klusterren kalitatea
hobetzeko eta klusterrak gehiago zabaltzeko hainbat jarduera sustatzen dituen heinean, esaterako, Europako
Elkarteen Lankidetzarako Plataformaren, Europako Elkarteen Bikaintasun Ekimenaren eta Zerbitzuak Berritzeko
Europako Zentroaren bitartez.
Ardatz honen lan-ildoak garatzeko, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak, Arabako, Bilboko eta Gipuzkoako
Merkataritza Ganberek eta sektore-elkarte eta klusterrek elkarlanean jardun behar dute, Euskadiko enpresetako
ondasun eta zerbitzuak atzerrian sustatzeko eta kokatzeko jardueren garapenean, nazioarteko enpresa arteko
lankidetza-prozesuen sustapenean eta, azken batean, gure enpresa-sarearen lehiakortasun globala bultzatzean
funtsezko agenteak diren heinean.
Horregatik, Eusko Jaurlaritzak, plan honen bitartez, ahalegin berezi bat egin nahi du erakunde arteko lankidetzaesparrua eta esparru publiko-pribatua ezartzen duten hitzarmen eta programak eguneratu eta indartzeko, EAEko
ondasun eta zerbitzuek nazioartean duten posizioa indartzeko eremu jakin horretan. Gainera, hitzarmen horiek
azpimarratu nahi dute Jaurlaritzarentzat lehentasunezkoak diren jarduera eta sektoreak nazioartekotzeari eman
beharreko laguntza, Espezializazio Zuhurreko Estrategian (RIS3, ingelesezko siglen arabera) zehaztutako apustuekin
bat etorriz.
Lehentasunezko ardatz hori lantzeko, honako ekintza-ildo hauek zehaztu ditugu:
1.

Sektore eta klusterrak nazioartekotzearekin zerikusia duten Sailaren diru-laguntza programak eguneratzea
o

2.

Elkartzen: Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak EAEko ondasun eta zerbitzuek atzerrian
duten posizioa eta sustapena errazten duten sektore-elkarte eta klusterren proiektu eta ekimenei ematen
dizkien laguntzak arautzen ditu programa honek, eta EAEko sektore ekonomiko guztien enpresen
esportazioak bultzatzen ditu.

Sektore eta klusterrak nazioartekotzeari laguntzeko ekintzak garatzeko Euskal Merkataritza Ganberekin
sinatutako hitzarmena eguneratzea
o

EAEko merkataritza-ganberekin sinatutako hitzarmena: lankidetza-hitzarmen berriaren xedea
(2013ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitarte indarrean, urtebetez luzatzeko aukerarekin) Euskadiko
enpresak garatzen laguntzea da, ekonomiaren eta enpleguaren hazkundea errazteko, Ekonomiaren
Garapen eta Lehiakortasun Sailaren eta Arabako, Bilboko eta Gipuzkoako Ganberen ahaleginak
bateratuz eta hainbat jarduera eginez, dagozkien eginkizun eta eskumenak betez, enpresan
nazioartekotze-maila hobetzeko, eta bereziki ETEen sareari dagokionez. Jarduera nagusi horiek honako
hauek dira:
•

Sustapena (merkataritza-misioak eta hedatzeko ekitaldiak)

•

Esportazioan hasteko programa

•

Merkatuak dibertsifikatzeko programa

•

Sektoreak dibertsifikatzeko programa

•

Industria osagarri eta azpikontratistarentzako merkataritza-laguntza

•

Nazioartekotutako edo nazioartekotzeko
sentsibilizatzea eta biltzea (Civex)

4

potentziala

duten

enpresak

identifikatzea,

2012an, Europako Batzordeak ―Industria europar sendoago bat, ekonomia hazi eta suspertzeko‖ industria-politikako ekimena berritu zuen, Europak abian jarri nahi duen
―industria-iraultza berriaren‖ aprobetxamendura bideratzeko. Industria-berrikuntza eta benetako ekonomia indartzeko helburua du. Ekimenaren arabera, EBko enpresek
atzerriko interakzioetan parte hartzeko aukera dute, elkarren onuragarri diren jardunetan. Hori funtsezkoa da Europako politi karentzat, enpresek merkatu berriak aurkitzeko eta
munduan lehiakortasuna hobetzeko aukera izan dezaten. "Industria-iraultza berri bat. Europar Batasunaren politikak ulertzea". Europar Batasuneko argitalpenen Bulegoa,
2013.
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2.4.4. Giza kapitala sortzea eta dinamizatzea, nazioarteko merkatuei heltzeko
Nazioartekotzean aditutako giza kapitalaren sorkuntza eta dinamizazioa sustatu behar dugu, gure enpresen premiekin
bat etorriz. Esportatzeko jardueran hasten ari diren ETEek batik bat, ahalmen jakin batzuk (atzerriko merkataritza,
merkatu eta joeren azterketak, prospektibak eta abar) dauzkaten profil profesionalak garatu eta erakartzeko premia
handia dute, eta horrenbestez laguntza eskaini behar zaie horretan.
Bestetik, giza faktoreari loturik, behar-beharrezkoa da nazioartekotzeko ahalmena duen talentu hori atxikitzea eta
kudeatzea. Esportatzeko jarduera finkatua duten enpresak zein egoitza anitzeko euskal enpresak mehatxupean
dauzka horrek.
Gainera, enpresa horiek azken erronka bati egin behar diote aurre, hain zuzen ere enpresen "urruneko kudeaketari",
eraginpeko langileek egoitza anitzetan jardun behar dutelako eta batetik bestera asko mugitu behar dutelako.
Atzerriratuen politikak argitzea edo errealitate horretara egokitutako antolamendu-eredu berriak zehaztea, horiexek
dituzte erronka nagusiak.
Premia horien gainean lan egiteko, eta bereziki esportazioan hasten ari diren ETEei dagokienez, honako ekintza-ildo
hauek zehaztu ditugu:
1.

2.

Prestakuntza-programak talentu gazteentzat egokitzea
o

Nazioartekotze-bekak: 300 orduko prestakuntza teorikoa EHUren eskutik, eta 12 hilabeteko
prestakuntza praktikoa erakunde laguntzaileetan (ICEX, SPRI sarea, elkarteak eta klusterrak, ganberak
eta abar), eta/edo 8 hilabeteko prestakuntza praktikoa nazioartekotutako enpresa hitzartuetan.

o

Global Training bekak. 6-12 hilabeteko prestakuntza praktikoa atzerriko enpresa eta erakundeetan (400
beka guztira), eta, aldez aurretik, 40-60 orduko prestakuntza teorikoa.

Enpresa txikietan esportazioak eta nazioartekotzeak bideratzeko profesionalak kontratatzeko laguntza
o

3.

Nazioartekotzeko langileak kontratatzea lanaldi partzialean: Enpresek ez dute normalean berariazko
esportazio-sailik izaten, eta langile gutxi dauzkate, halaber, nazioarteko operazioak kudeatzeko
beharrezkoa den trebakuntzarekin. Arazo horiekin lotutako antolamendu-alderdiei heldu nahi die, hain
zuzen, programa berri honek. Izan ere, Euskadiko enpresa eta erakundeek nazioartekotzeko abian
jarritako ekimenen arrakasta mehatxupean jartzen dute bi gabezia larri horiek. Programari esker,
enpresek langile espezializatuak kontratatzeko aukera izango dute, plantillatik aparte,
nazioartekotzearekin zerikusia duten eginkizun operatiboak betetzeko, eta beraz, ez bakarrik
kontsultarako.

Global Basque Network Sarearen garapena enpresaren eremuan, Lehendakaritzarekin elkarlanean.
o

Global Basque Business Network: Euskal Diaspora osatzen duten pertsonez osatutako sareak
sortzeko Lehendakaritzak bultzatutako proiektuaren esparruan, Global Basque Business Network
azpisarea sortuko da, Euskal Diasporaren barruan egonik ekonomia- eta enpresa-eremuan garrantzia
duten pertsonak lotzeko. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren Nazioartekotze
Zuzendaritzak bere gain hartuko du, SPRIrekin elkarlanean eta Kanpoan den Euskal
Komunitatearentzako Zuzendaritzarekin koordinatuta, azpisare hori abian jartzeko beharrezko jarduerak
kudeatzea, babeski moduko ekimen horren sustatzaile eta arduradunak diren heinean, sareko kide
izateko gonbida ditzaketen pertsonen identifikazioa, pixkana-pixkana pertsonak biltzea eta eskualdeko
bilerak egitea barne, azken kasu horretan azpisarea osatu behar duten kideen arteko harremanak
sendotzeko.

2.4.5. Inbertsio estrategikoak biltzea eta sendotzea
Zuzeneko atzerriko inbertsioak funtsezko egitekoa du herrialde baten hazkunde ekonomikoan, batetik, BPGean eta
enpleguan eragiten duelako, eta, bestetik, balio erantsi handiagoko enpresa sare produktiboagoa eta berritzailea
bultzatzen duelako. Plan honen barruan, estrategia bat jarri nahi dugu abian zuzeneko atzerriko inbertsioa erakartzeko,
eta, estrategia horren arabera, inbertsio-proiektu berriak bildu nahi ditugu, aldez aurretik dauzkagunak
mantentzearekin eta handitzearekin batera.
Zuzeneko atzerriko inbertsio gehiago erakartzeko, aberastasuna eta enplegua sortzeko ahalmen handiena duten
inbertsioetara bideratu nahi ditugu gure ahalegin guztiak. Horretarako, arreta berezia eskainiko diegu Euskadiren
alderdirik erakargarrienei balioa emateari, inbertitzaile izan daitezkeenentzako arreta hobetzeari eta lehentasunezko
sektoreetarako baliabideak biltzeari.
Euskadin dagoeneko dauzkagun inbertsioei dagokienez, beharrezko zerbitzuak jarri nahi ditugu Euskadin atzerriko filial
bat abian jartzeko eta etengabe garatzeko proiektuaren arrakasta ahalbidetzeko, horrek tokiko ekonomiaren
garapenari ahalik eta ekarpenik handiena egin diezaion.
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Premia horien gainean lan egiteko,“Invest in the Basque Country” estrategia berria jarriko dugu abian, honako
jardun-ildo hauei lehentasuna emanez:
1.

“After care” zerbitzuak bultzatzea, Euskadiko zuzeneko atzerriko inbertsioko enpresen jarduerak
hedatzeko eta haien balioa handitzeko

2.

Euskadiko zuzeneko atzerriko inbertsioa erakartzeko eta salmenta-kanaletan sartzeko faktoreei balioa
ematea

3.

Lehentasunezko sektore eta eremuetan estrategia proaktiboak diseinatu eta bultzatzea, industrializazioplanari (adibidez, teknologia-maila handiko manufaktura-proiektuak, balioa kateak osatzen dituztenak) edo
espezializazio inteligenteko estrategiari loturik, klusterrekin elkarlanean.

4.

Zuzeneko atzerriko inbertsioa biltzeko laguntza integratuko sistema antolatzea eta abian jartzea.

5.

Euskadiko unibertsitate eta zentro teknologikoetako zientzia- eta teknologia-ahalmenak sustatzea oro har
ekintzailetza, eta bereziki oinarri teknologikoko enpresak, garatu eta hazteko ingurune ezin hobea diren heinean.

2.4.6. Finantzaketa eta nazioarteko lankidetza multilaterala
Euskal enpresei merkatu multilateralean sartzeko, garapen-banku multilateralen eta nazioarteko finantza-erakundeen
babes eta finantzaketarekin egikaritutako proiektu eta kontratuetan sartzeko eta ondasun eta zerbitzuak eskuratzeko,
eta garapen-bidean dauden herrialdeetako sektore pribatuko inbertsio-proiektuetarako finantzaketa lortzeko
erraztasunak ematea da ardatz honen helburu nagusia. Egindako kalkuluen arabera garapeneko erakunde
multilateralek mugitzen dituzten baliabideak 200.000 milioi USD dira, gutxi gorabehera. Gure enpresek presentzia
txikia dute oraindik merkatu multilateral horretan.
Gainera euskal enpresa eta erakundeek nazioarteko lankidetza-proiektuetan duten parte-hartzea indartu nahi dugu
arlo estrategiko jakin batzuetan, batetik, nazioartean negozio-aukera berriak sortzeko zerbitzu aurreratuak eta/edo
ondasun eta ekipamenduak hornitzen dituzten euskal enpresentzat, eta, bestetik, Euskadi nazioartean garrantzizko
aktore gisa aurkezteko arlo jakin batzuetan, eta erreferentziazko eredu gisa politika publiko eta lankidetza publikopribatuko politika jakin batzuetan, Euskadik atzerrian duen irudia (gizarte aurreratu bat ekonomia lehiakor eta
iraunkorrarekin) indartu eta sendotzeko.
Finantzaketa multilateralaren barruan, bi aukeragune nabarmendu behar dira. Batetik, erakunde horiek garapenbidean dauden herrialdeetako sektore publikoaren bitartez finantzatzen dituzten proiektuak. Eremu horretan,
azpimarratzekoa da Euskadi eta Euskadiko enpresak nazioarteko erreferentzia izan daitezkeela honako sektore
hauetan: lehiakortasuna, hiri-garapen iraunkorra eta energia (berriztagarriak, efizientzia, sare inteligenteak eta abar).
Beste aukeragune bat ere azpimarratzekoa da, hain zuzen ere sektore pribatuarentzako finantzaketa multilaterala.
Maileguak ematea kapital-partizipazioak, eta inbertsio-proiektuetarako —eta, bereziki, garapen-bidean dauden
herrialdeetan ezartzeko— finantza-laguntzako beste tresna batzuk, hainbat erakunderen bitartez, hala nola: IFC-MIGA,
Munduko Bankuaren taldearen barruan; CII; FOMIN, BIDen barruan, eta abar; eta beste hainbat funts beste erakunde
batzuetan, hala nola BAD, BAfD, BEI, BERD, CAF eta abar.
Azkenik, finantzaketa eta lankidetza multilateralaren eremuan zehaztutako ekintza-ildoez gain, finantzaketa-tresna
jakin batzuk diseinatu eta egikaritu nahi ditugu enpresak nazioartekotzeko operazioetarako, Ekonomiaren Garapen eta
Lehiakortasun Sailaren eta Ogasun eta Finantza Sailaren eskutik.
Zehazki, jardun-ardatz hori lantzeko, honako ekintza-ildo hauek zehaztu ditugu:
1.

2.

SPRIren
ezagumendua, ikusgarritasuna
eta
multinazionalaren eta finantzaketaren eremuan.

harremanak

indartzea

nazioarteko

lankidetza

o

Unean uneko zerbitzuak, Euskadiko enpresen eskura informazioa, kudeaketak eta harremanak jartzen
jarraitzeko garapen-erakunde multilateralen eta agentzia egikaritzaileen aurrean xede-proiektuen
destinoko herrialdeetan.

o

2014an, garapen-erakunde multilateralak aurkezteko eta haiekin harremanetan jartzeko jardunaldiak
antolatzea (BID, BM, BAD, EUROPAID, UUNN eta abar).

o

Merkataritza-adimena, lizitazio eta proiektuei buruzko datuen baseetan sartzeko erraztasunak emanez.

Enpresentzako prestakuntza, sentsibilizazioa eta laguntza, finantzaketa multilateraleko erakundeei buruz
(jardunaldi teknikoak, sektore-jardunaldiak, diplomazia eta harremanak)
o

Garapen-banku multilateralek finantzatutako proiektuetan sartzeko tailer praktikoak.

o

Sektore-misio multilateralak antolatzea/ parte hartzea xede-herrialdean edo -egoitzan: PSLO NETWORK
bidez beste eskualde batzuekin batera antolatutako sektore-misioak, edo ganberetako merkataritzamisioen esparruan antolatutakoak.
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3.

Euskadi lehiakortasun-politika integraletan eta eskualde-garapenean gaitzea sustatzea misio zuzenen eta
alderantzizko misioen bitartez
o

Beste herrialde eta eskualde batzuekin lankidetza-proiektuak bultzatu eta egikaritzea, honako eremu
hauetan adibidez:
•

Enpresa Lehiakortasuna

•

Hiri-garapen iraunkorra

•

Energia (berriztagarriak, efizientzia, sare inteligenteak eta abar)

Enpresak nazioartekotzeko operazioetarako berariazko finantzaketa-tresnak diseinatu eta egikaritzea, ,
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren eta Ogasun eta Finantza Sailaren eskutik.
4.

:
o

Enpresak finantzatzeko abal publikoak: Enpresa horiek, bakarrik edo beste batzuekin lankidetzan,
garrantzizko proiektuetan sartzeko aukera dute, nazioarteko merkatuan batez ere, eta proiektu horiek
garatuz eta egikarituz, eskari berriak ekartzen dizkiete Euskal Autonomia Erkidegoko hornitzaileei.
Laguntzak gauzatuko dira ETEei edo ETE multzoei inbertsioak edo zirkulazioko kapitala finantzatzeko
abal publikoak emanez, eta industria-sarea eta enplegua mantentzeari garrantzi berezia emango zaio,
publikotasun-, konkurrentzia- eta objektibotasun-printzipioei jarraiki.

o Esportatzeko finantza-laguntza: programa hau bereziki diseinatu da euskal enpresen esportazioak erraztu eta
sustatzeko, esportazioetan oinarritutako finantzaketa-lineari jarraiki, horretarako linea ireki bat edukitzeak ematen
duen segurtasunarekin eta Europako lehiakideekin lehiatzeko moduko kostu batean. ―SPRIren ezagumendua,
ikusgarritasuna eta harremanak indartzea finantzaketaren eta nazioarteko lankidetza multilateralaren eremuan‖ 1.
jardun-ildoa eta ―Euskadi lehiakortasun-politika integraletan eta eskualde-garapenean gaitzea zuzeneko eta
alderantzizko misioen bitartez‖ 3 jardun-ildoa abiarazteko, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiarekin
elkarlanean jardungo da.
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3. III. Blokea: Planaren gobernantza
3.1. Planaren kudeaketa- eta koordinazio-eredua
3.1.1. Planaren lidertza eta bultzada
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak sustatzen eta gidatzen du 2014-2016 aldiko Enpresak
Nazioartekotzeko Plana, Nazioartekotze Zuzendaritzaren eta SPRI mendeko erakundearen bitartez, eta horrela
testuinguru egokia sortzen da plan hori beste estrategia, plan, programa eta ekintza propio batzuekin zein beste
administrazio publiko batzuek abian jarritakoekin bateratzeko (Planaren eranskinean zirkunstantzia hori zehatz-mehatz
baloratu da).
Gainera, 2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko Planak Ogasun eta Finantza Sailaren eta haren elkarrekiko
berme-baltzu batzuetako (Elkargi eta Luzaro) jardun jakin batzuetan eragiten du, finantza-entitateekin hitzarmenak
sinatzen eta abal-lineak ezartzen dituelako, bereziki ETEak nazioartekotzeko jarduerak finantzatzeko bidea erraztuz.
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailarekin batera, Lehendakaritzak, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza
Nagusiaren bitartez, egiteko garrantzitsua du, 2020ko Nazioartekotzeko Esparru Estrategia hedatzeko azken
arduraduna den heinean: Euskadi Basque Country. Ondorengo ataletan, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun
Saila eta Lehendakaritza koordinatzeko eta lankidetzan aritzeko ezarritako mekanismoak ezarri dira. Bi arloei
erantzukizunak onartu zaizkie ardatz edo ildo batzuetan (1., 2 eta 4. ardatzak), eta haiek abiarazteko eta koordinatzeko
baliagarri dira mekanismo horiek.

3.1.2. Sailen arteko harremana eta koordinazioa
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailari eta SPRIri dagozkien jardunez gain, 2014-2016 aldiko Enpresak
Nazioartekotzeko Planaren jardun-ildoak lotu egiten zaizkie Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuek nazioartekotzeeremuan eragiteko bultzatutako beste zenbait plan eta ekimeni, enpresa-eremu soiletik aparte. Plan horietako
bakoitzaren jarraipen-, koordinazio- eta ebaluazio-mekanismoen bitartez antolatuko da Sail horiekiko koordinazioa.
Kontuan hartzekoa da zenbait eremutan, kanpo-ekintzan edo industrializazioan adibidez, sail arteko batzordeak eratu
direla dagoeneko (edo horrelakoak sortzea aurreikusita dago), eta batzorde horiek baliagarri izango lirateke
planteatutako egitura formalik gabeko koordinazio-sistema batean sor litezkeen gabeziak behin-behinekoz betetzeko.

3.1.3. Erakunde arteko koordinazioa
2014 – 2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko Planak erakunde arteko inplikazio eta koordinaziorik handiena
eskatzen du, gainerako erakundeekin, eta bereziki Foru Aldundi eta Merkataritza Ganberekin, adostasuna lortu nahi
duen heinean. Erantzukizun instituzionalak bultzatuta, lehendik indarrean dauden sinergiak aprobetxatu nahi dira,
erakunde-maila guztietan ekimenak ugariak diren eremu batean.
Funtsean, erakunde arteko koordinazio hori honako organo hauen bitartez antolatuko da:
1.

Nazioartekotzeko Euskal Partzuergoa: 2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko Planaren jarduera
koordinatzeko organo nagusia izango da, eta plan horren aurrerapena jarraitzeko arduraduna, 3.3 idatz-zatian
jasota geratu den bezala. Erakunde arteko koordinaziorako organo operatibo berria da, eta Eusko
Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren, hiru Foru Aldundien eta Euskadiko hiru
merkataritza-ganberen arduradunak biltzen ditu.
Lehiakortasuna bultzatzeko asmoarekin, Euskadi eta Euskadiko enpresak nazioartekotzeko etorkizunaren
alde batera hartutako apustutik abiatuta, Partzuergoko kideek adostu dute nazioartekotze-alorrean,
enpresaren esparruan zein enpresatik kanpo (erakunde-ordezkaritza, herrialde-irudia, turismoa, kultura eta
abar), garrantzitsuak diren beste agente batzuk poliki-poliki txertatzea. Agente horiek poliki-poliki bilduko
lirateke partzuergora, bertan ordezkatutako ahalmenak osatzeko eta bakoitzak aurreikusitako jardueren
koordinazioa indartzeko. Honako hauek dira:
1.

Lehendakaritza, funtsezko agentea, 2020ko Nazioartekotzeko Esparru Estrategiaren egikaritzailea
eta azken arduraduna den aldetik: Euskadi Basque Country, nazioartekotzearekin zerikusia duten
berariazko politika jakin batzuk, garapenerako lankidetzari, diasporari, erakunde-ordezkaritzari eta
herrialdeko irudiari buruzkoak. 2013an partzuergoa diseinatzeko prozesuan parte hartu zuenez,
aurreikustekoa da Partzuergoko osoko kide izango dela 2014ko lehen seihilekotik aurrera.

2.

Enpresa-eremuan eta enpresatik kanpo nazioartekotze-alorrean garrantzitsuak diren beste agente
batzuk, honako hauek batik bat:
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Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren beste alor batzuk (turismoa,
ekintzailetza, nekazaritza-elikagaiak eta I+G+Ba nazioartekotzeari laguntzea batetik, eta
landa-garapeneko elkarte eta klusterrekiko zuzeneko konexioa bestetik)



Hezkuntza eta Kultura Saila



Euskadiko hiru hiriburuetako udalak

Jarraian, Partzuergoaren egitura operatiboa zehazten da, baita nazioartekotze-alorrean garrantzitsuak diren
gainerako agenteekin harremanetan sartzeko eredua.

Nazioartekotzeko Euskal Partzuergoaren egitura operatiboa
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Nazioartekotzeko Euskal Partzuergoaren gobernantza- eta harreman-eredua: nazioartekotze-alorrean
garrantzitsuak diren beste agente batzuekiko harremanak

2.

3.

Nazioartekotzeko Euskal Kontseilua: kontsultarako organo bat da, eta herrialdea eta herrialdean
ekonomiaren, zientziaren, hezkuntzaren, gizartearen eta kulturaren arloetan parte hartzen duten agente
guztiak nazioarteko erakundeetan txertatzea du xede. Kontseiluan ordezkaritza duten agente horiek honako
hauek dira:
1.

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren Nazioartekotze Zuzendaritza

2.

Foru Aldundiak

3.

EAEko Merkataritza Ganberak

4.

Klusterrak

5.

Enpresaburuen elkarteak

6.

Sindikatuak

7.

BEC

8.

ICEX

9.

CESCE

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea: Nazioartekotzeko Kontseiluaren eta hartan
ordezkatutako agenteen osagarri, Jaurlaritzak pentsatu du, beharrezkoa balitz, Euskadiko Ekonomia eta
Gizarte Arazoetarako Batzordearekin aldian behin koordinatzeko aukera izango litzatekeela, ekonomia- eta
gizarte-alorretan garrantzitsuak izanik euskal enpresak nazioartekotzearekin zerikusia duten gainerako
agenteen iritziak edukitzeko.
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3.1.4. Ekonomia- eta gizarte-agente garrantzitsuen parte-hartzea
Planaren ezaugarri nagusietako bat aipatzearren, irekia dela esan dezakegu. Euskadin nazioartekotze-alorrean
garrantzitsuak diren ekonomia- eta gizarte-agente nagusiekin izandako elkarrizketa eta bileretan (gorago adierazi
dugunez, enpresaburu-, sindikatu- eta sektore-erakundeak dira bereziki), Jaurlaritzak jakinarazi die 2014-2016 aldiko
Enpresak Nazioartekotzeko Plana aberasteko beharrezkotzat jotzen diren ekarpen eta berariazko akordioak
gaineratzeko asmoa duela, plana garatzen eta ezartzen ari den bitartean. Horretarako, Nazioartekotzeko Euskal
Kontseilua parte hartzeko foro irekia izango da enpresak nazioartekotzearen eremuan.
Zalantzarik gabe, honelako plan batek interes-taldeen ekarpenak behar ditu, baina baita herritar guztien ekarpenak
ere, eta horregatik parte hartzeko bideak jarriko dira herritarren eskura Plana gauzatzen ari den bitartean.
Hala, esaterako, Kanpo Ekintzaren Euskal Kontseiluarekin aldian behin koordina gintezke, eta bide batez esan azken
organo hori sortuko dela 2020ko Nazioartekotzeko Esparru Estrategia: Euskadi Basque Country ekimenaren arabera,
Euskadi nazioartekotzeko prozesuan gizartearen parte-hartzea sustatzeko funtsezko mekanismoa den heinean.

3.2. Ekonomia-eta aurrekontu-alderdiak
2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko Planak aurrekontuetan izango duen eragina Ekonomiaren Garapen eta
Lehiakortasun Sailaren eta SPRIren aurrekontu arruntei lotuko zaie zuzenean.
Zehazkiago, 2014an Planaren irismenari zuzenean lotutako aurrekontua 22,5M€ da, eta horixe da Nazioartekotze
Zuzendaritzak kudeatzen dituen kapitulu guztien aurrekontua, bere eginkizunak betetzeko SPRIren Nazioartekotze
Alorrari egindako transferentziak barne, eta lotutako jardun-eremuetako beste plan estrategiko batzuetako
aurrekontuan ditugu horien osagarri (Industrializazio Plana, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Plana, 2013-2016
aldiko Enplegua Suspertzeko Programa eta 2012-2016 aldiko Ekintzailetzako Erakunde arteko Plana, bereziki).
Aurrekontu horrek aurreko ekitalditik % 2 igotzea dakar berekin (berrargitaratutako programa eta tresnei, programa
berriei eta horrelako beste batzuei esker).
Aurrekontu soila da, aurrekontu-egonkortasuneko esparru berriak mugatua, eta ekonomia eta diru-sarrera publikoak
poliki-poliki berreskuratuko direla dioen aurreikuspenarekin bat etorriz. Etorkizunean ere inbertsio-linea hori sustatu
nahi dugu, eta, hipotesi horren arabera, guztizko aurrekontua gutxi gorabehera 71,5 milioi € izango litzateke 2014-2016
aldian (22,5 milioi 2014an, 24 milioi 2015ean eta 25 milioi 2016an, hurrenez hurren). Zenbateko horren osagarri,
2013ko aurrekontuetan 22 milioi € baino gehiago enpresak nazioartekotzera esleitu dira.
Gainera, Planari beste zenbait baliabide eransteko aukera dago, honako hauen bitartez:


EAEko Diruzaintzako aurrekontu-sarreren bilakaeraren arabera, baliabide gehiago bideratu ahal izango dira
Planera, enpresen lehiakortasunean gehiago eragiteko aurreikusitako ekimenen edo ekimen berrien bitartez.



Bestetik, 2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko Planean bildutako jardun-ildoak beste partida batzuekin
osatzeko aukera izango da, hain zuzen ere Estatuko Gobernuak Europako funtsen bitartez, industria-garapena
sustatzeko autonomia-erkidegoen eskura jarriko dituen partidekin.

3.3. Jarraipen- eta ebaluazio-sistema
3.3.1. Jarraipen-dinamika
Planak, xumea eta praktikoa izatea irizpide hartuta, urtero aplikatzeko sistematika diseinatu du, betiere plangintza,
egikaritzea, ebaluazioa eta doitzea barnean hartuta. Ebaluazio- eta jarraipen-dinamika hori prozesu baten antzera
konfiguratu da.


Eusko Jaurlaritzaren Nazioartekotze Zuzendaritzak gidatua, 2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko
Plana egikaritzeko eta martxan jartzeko arduradun nagusiak diren heinean,



Nazioartekotzeko Euskal Kontseiluak koordinatzen du, enpresak nazioartekotzeko alorrean eskumenak eta
ahalmenak dituzten zazpi euskal agenteen ekintzak koordinatzeko eta laguntzarako gunea den heinean,



Honako hauen bitartez hedatua, bi prozesu bereizirekin:
1.

Urtean behin, lehentasunezko ardatz, lerro eta ekintzak jarraitu eta berraztertzea. Urteko hirugarren
lauhilekoan, Planean jasotako jardun eta lehentasunak berraztertuko dira. Jarduera partizipatiboa izango
da, Partzuergoaren baitan egingo da, eta parte hartzen duten erakundeen aurrekontuak egiteko
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dinamikarekin berrelikatuko da, aldi berean, datorren urtean garatu beharreko apustu eta lehentasunak
identifikatzeko moduan.
2.

Expost ebaluazioa eta emaitzen aurkezpena (2016ko hasiera). 2016ko lehen hiruhilekoan, gero azalduko
dugun aginte-koadro estrategikoa oinarri hartuta, ebaluazio-lana egingo da, Plana ezarri bitartean
jarritako ekintzen egikaritze-maila eta ahalegina, jarduera eta inpaktua neurtzeko.

3.3.2. Aginte-koadroa
2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko Planaren jarraipen- eta ebaluazio-sistematika hedatu ahal izateko,
aginte-koadro xume bat zehaztu da. Hiru maila izango ditu, honako alderdi hauek neurtzeko: 1) Planaren
garapenaren betetze-maila eta ahalegina; 2) sortutako jarduera zuzena; eta 3) ezarritako helburuak lortzeko
egindako ekarpenak. Aginte-koadroa diseinatu da zehaztasuna, xumetasuna eta garrantzia oinarrizko irizpide gisa
hartuta.
1.

Egikaritze- eta ahalegin-adierazleak. Planaren ardatz bakoitzari erreparatuta, hari lotutako ekintzen betetzemaila jakiteko aukera ematen dute, baita esleitutako baliabide ekonomikoak eta eragindako baliabide pribatuen
(halakorik balego) zenbatekoa jakiteko ere. Nazioartekotzeko Euskal Partzuergoaren baitan kudeatu eta
neurtuko dira adierazle horiek guztiak.

2.

Jarduera-adierazleak. Ardatz bakoitzaren azpiko ekintzek sortutako zuzeneko jarduera ezagutzeko aukera
ematen dute. Jarduera-adierazle esanguratsuenak hautatu dira, gaur egun indarrean dauden adierazleei
lehentasuna emanez. Adierazle horiek egunero erabiltzen dira Nazioartekotze Zuzendaritzaren kudeaketan, eta
partzuergoaren baitan interpretatu eta neurtuko dira.

3.

Inpaktu-adierazleak. Planaren ardatz bakoitzaren bidez eragin nahi ditugun Euskadiko enpresen
nazioartekotzearen eremuen bilakaera ezagutzea dute helburu. Jakin badakigu gure ekintzak, berez, eta lau
urteko epean, inpaktu mugatua izango duela ezarri ditugun helburuak lortzeko bidean, baina beharrezkotzat
jotzen dugu dagozkien eremu ekonomikoen bilakaera ezagutzea, hartara datu horiek interpretatzeko eta
legealdian zehar gure plana ebaluatzeko eta egokitzeko. Adierazle gailenak hautatu dira, gure inguru erakunde
ezagunek neurtuak (Eustat, INE, Eurostat…). Partzuergoaren baitan monitorizatuko dira adierazle horiek,
aipatutako erakundeek argitaratutako informazioa oinarri hartuta.
2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko Planaren jarduera- eta inpaktu-adierazleen aginte-koadroa
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4. Eranskinak
4.1. Lotutako estrategia, programa eta plan nagusiak
Jarraian, Gobernuak abian jarritako eta 2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko Planarekin lotutako estrategia,
programa eta plan estrategikoak bildu ditugu, Euskadiko enpresak eta pertsonak maila globalean txertatzearekin
zerikusia duten heinean, eta, hortaz, sail arteko koordinazio-mekanismo eta -ekintzak planteatzerakoan aintzat hartu
behar direnak:

2020ko Nazioartekotzeko Esparru Estrategia: Euskadi Basque Country
2020ko Nazioartekotzeko Esparru Estrategia: Euskadi Basque Country ekimenaren barruan bildu dira, batetik, Eusko
Jaurlaritzaren nazioartekotze-alorreko helburu estrategiko eta bektore komun guztiak, eta bestetik, nazioartean
jarduteko eremu tematiko eta geografiko guztiak.
2020ko Nazioartekotzeko Esparru Estrategia: Euskadi Basque Country

Nazioartekotzeari buruzko ikuspegia eta helburu estrategikoak komunak dira Eusko Jaurlaritza osoarentzat, X.
legegintzaldiko gobernu-programan lehendakariak adierazitakoekin bat etorriz.
Ikuspegia: Euskadi aktore global gisa kokatzea XXI. mendeko abangoardian, Europa eraikitzeko prozesuan espazio
propio bat izanik, bere berezitasunagatik eta giza garapen iraunkorrean lortutako maila handiarengatik ezaguna,
solidarioa, mundura irekia eta atzerrian den euskal komunitatearekin estu lotua.
Helburu estrategikoak (1. ardatza “Hazkunde Iraunkorra”, 1.4 azpiardatza “Nazioartekotzea bultzatzea”, X.
legegintzaldiko gobernu-programarena)
1.

Nazioartekotzeko herrialde-estrategia

2.

Enpresa bultzatzaileekiko lankidetza publiko-pribatua
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3.

ETEen esportazio-oinarria zabaltzea

4.

Nazioarteko prestakuntza

5.

Kanpo-ekintza aktiboa

6.

Garapenerako Lankidetza

7.

Euskal diaspora

8.

Kanpo-proiekzioa

Helburu estrategikoak (nazioartekotzearekin zerikusia izanik, X. legegintzaldiko gobernu-planaren beste azpiardatz
batzuetan jasota dauden sektore-politikak)
9.

Industriaren globalizazioa

10. Zientzia- eta teknologia-sistemaren nazioartekotzea
11. Euskararen nazioarteko proiekzioa eta eleaniztasunaren kudeaketa
12. Euskadi-Akitania komunikazioa
13. Beste eremu batzuetatik pixkana-pixkana sar daitezkeen helburuak
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Beheko grafikoarekin bat etorriz, 2020ko Nazioartekotzeko Esparru Estrategia: Euskadi Basque Country ekimena 20132016 aldiko X. legegintzaldiko gobernu-programaren nazioartekotze-ardatzean txertatzen da.
2013-2016 aldiko X. legegintzaldiaren gobernu-programan pertsonekiko konpromisoa garatzen duten ardatz
eta jardun-eremuak: NAZIOARTEKOTZEA
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―EUSKADI 2020‖ Enplegua eta Ekonomia Suspertzeko Esparru Programa
X. legegintzaldian Eusko Jaurlaritzaren jarduna gidatzen duen pertsonekiko konpromisoaren barruan, eta ―Hazkunde
iraunkorra‖ jardun-ardatz estrategikoaren azpian, Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza Sailak Ekonomia Suspertzeko 4
faktoreko Estrategia sustatu du.
Euskadiko ekonomia suspertzeko funtsezkoak diren lau palanka hartzen ditu aintzat estrategiak: inbertsioa,
berrikuntza, industrializazioa eta nazioartekotzea, eta 6.300 milioi euro izango ditu eskura datozen hiru urteetarako,
hainbat sail- eta estrategia-plan kudeatzeko, besteak beste 2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko Plana.
4 faktoreko Estrategiaren ildo nagusiak honako hauek dira:


Nazioartekotzea, herrialde-mailan (herrialde-estrategia, kanpo-ekintza), enpresa-mailan (multinazionalak
bultzatzea, ETEak nazioartekotzea) eta pertsonen mailan (pertsonen trebakuntza).



Industrializazioa: zailtasunak dauzkaten enpresak berregituratzea, proiektu estrategiko berriei laguntzea, eta
ETEen dibertsifikazioa eta lehiakortasuna.



Inbertsioa hainbat alorretako (komunikazioak, ekonomia, ingurumena, gizartea, kultura eta kirolak)
azpiegituretan.



Berrikuntza: industria-ikerketa, ikerketa estrategikoa, ETEen berrikuntza, enpresa-eraldaketa, oinarrizko
ikerketa, gizarte-ikerketa eta talentua sustatzea.

4 faktoreko estrategiaren nazioartekotze-ildoaren arabera, 2014-2016 aldiko Enpresak Nazioartekotzeko Plan
honen jardun-eremuen egituraketa honako bi lan-eremu hauetan oinarritzen da:


Erakundeen nazioartekotzea, herrialde-estrategia, erakundeen lanpo-ekintza eta sailen kanpo-ekintza
barne



Enpresak nazioartekotzea, euskal multinazionalak bultzatzea, ETEak nazioartekotzeari laguntzea eta
giza baliabideen trebakuntza barne

2014-2016 aldiko Euskadiko Industrializazio Plana
Euskadiko Industrializazio Planak bide-orria izan nahi du, Eusko Jaurlaritzak industria-lehiakortasuna bultzatzeko egin
beharreko apustuak zehaztuko dituena, industria sustatzeko gure eskura dauden tresna eta baliabide guztiak
hedatzeari lehentasuna emanez, beren ekintzen bitartez euskal industrian eragiten duten gainerako estrategia- eta
sail-planekin koordinatuta.
Besteak beste, 2014-2016 aldiko Industrializazio Planak honako helburu estrategiko hauek dauzka: enpresa-proiektu
bideragarrien berregituraketa eta biziraupenerako prozesuak babestea; industria-sarearen eskura dauden finantzaketaiturri eta -tresnen hornidura indartzea, dibertsifikatzea eta zatikatzea; eta industriak euskal ekonomian duen garrantzia
indartzea, produkzio-enpresen lehiakortasuna errazteko testuingurua sortuz, Euskadiko ekonomian produkzioindustriak (aberastasunaren eta enpleguaren eragile) garrantzi handia izaten jarrai dezan.
Gainera, 2014-2016 aldiko Industrializazio Planak beste zenbait helburu aipatzen ditu, X. legegintzaldiko gobernuplanean bilduta egonik industria-enpresen lehiakortasunean ere zuzenean eragiten dutenak, hala nola atzerrira
zabaltzeko joera handitzea eta euskal ekonomiak atzerrian duen erakargarritasuna.

Espezializazio Inteligenteko Estrategia
2015eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planaren helburu nagusia Euskadiko hazkunde ekonomikoa eta
enplegua suspertzea da, zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren bitartez balio erantsi handiagoa sortuko duten
jarduerak sustatuz. Ildo beretik, gaur egun honako erronka honi heldu behar diogu: dibertsifikazio-estrategia zuhur
baten garapena bultzatzea, EAEk industria-oinarriari eutsi ahal izateko balio erantsi handiko jarduerekin. Gero eta
gehiago dira uste dutenak lurraldeetako garapen-estrategiak abantaila lehiakor iraunkorren gainean eraiki behar direla,
lurralde bakoitzaren baliabide, trebetasun eta ahalmen berezietan oinarrituta, eta teknologiaren eta merkatuaren joerak
aintzat hartuta. Aurrerapen horren adierazgarri dugu Europan ‗espezializazio inteligenterako ikerketa- eta berrikuntzaestrategiak‘ (RIS3, ingelesezko siglen arabera) deitutakoen inguruan sortutako eztabaida.
Hainbat eskualde-gobernuk mimetikoki inbertitu dute zientzia-, teknologia- eta berrikuntza-arlo jakin batzuetan, beren
berariazko testuinguruen aniztasuna eta dibertsitatea benetan kontuan hartu gabe, eta horren harira sortu zen, hasiera
batean, RIS3 kontzeptua. Benetan behar duguna eskualde-estrategia ‗zuhurrak‘ sortzea da, hau da, baliabideak eta
inbertsioak arlo jakin batzuetan espezializatu ‒edo, hobe esanda, kontzentratu‒ behar dira, hain zuzen ere eskualdean
produkzio-ahalmenekin (lehendik daudenak eta garatzeko moduan daudenak) sinergia argiak dauden arloetan.
Kanpoko jakintza ekartzeko enpresen eta gizartearen eskaera horri erantzuteko, tipologia eta espezializazio askotako
agente zientifiko teknologikoen egitura aberats eta konplexua eraiki da azken hiru hamarkadetan Euskadin. Gaur egun
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erronka nagusietako bat sare hori guztia kudeatzea da, agenteen artean sinergia handiagoak lortzea eta izan
daitezkeen bikoiztasunak ezabatzea xede izanik.
Horregatik, 2013an helburua EAErako etorkizuneko RIS3 estrategia bat zehaztea izango da, eta estrategia hori
Euskadiko produkzio-sistema eta gizartea eraldatzeko premia berriei erantzuteko gaitzea. Eusko Jaurlaritzak
gidatutako estrategia horrek zenbait aktore bildu nahi ditu, bakoitza bere eginkizunarekin baina guztiak ere ikuspegi eta
azken helburu berarekin: bakoitzak bere lan-eremutik, RIS3 estrategia garatzen eta EAEko produkzioa eraldatzen
laguntzea, epe ertainera eta luzera enplegua eta ongizatea sortzeko.
Lurralde-estrategia eraikitzea prozesu ‗bizia‘ eta iraunkorra da. Horregatik, une honetan ez dugu plan berri bat sortu
nahi, 2015eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Plana berraztertu baizik, planean atzemandako gabezia eta
zirkunstantzia berrietara egokituta, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Plan berria legegintzaldia amaitu arte, hau
da, 2016ko amaierara arte, indarrean egoteko moduan egon dadin.
RIS 3 prozesu osoaren helburua nagusia produkzio-eraldaketari laguntzea da, epe ertainera eta luzera enplegua
eta ongizatea sortzeko. Horretarako, abiapuntuko zenbait irizpide ezarri dira, Euskadiko lehentasun-arloak
hautatzean kontuan hartu beharrekoak, hala nola zientzia- eta teknologia-ahalmen bereizgarriak eskura edukitzea;
enpresa-sare lehiakor bat izatea, berrikuntzak ustiatzeko eta haien garapenean inbertitzeko ahalmenarekin; jakintzan
oinarritutako konponbideak aurkitzeko ahalmena eskatzen duten erronkei aurre egiteko premia; edo tresna
lagungarriak (estrategiak, programa lagungarriak eta abar) edukitzea.

Lotutako beste sail-plan batzuk
Gainera, zenbait sail-planetako helburu eta neurriek neurri batean eragiten dute gure enpresa-sarearen
nazioartekotzean, eta horren adierazgarri dugu 2013-2016 aldiko Ekintzailetzari Laguntzeko Erakunde arteko Plana,
enpresa berriak —eta bereziki oinarri teknologikoko enpresa berriak— nazioartekotzeari dagokionez batik bat.
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