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I. SARRERA 

1. Europar Batasunaren lehia-politikaren helburu nagusia barne-merkatuaren 
funtzionamendu egokia ahalbidetzea da. Horretarako, Batasunak zenbait tresna ditu, 
hala nola antitrust arauak, enpresen arteko kontzentrazio-eragiketen kontrolari buruzko 
arauak eta estatu-laguntzei buruzko arauak. 

Estatu-laguntzei buruzko arauei dagokienez, helburua da Estatuak bidegabeko esku-
hartzerik ez egitea, enpresa edo sektore jakin batzuen alde egitean lehia faltsutzen bada 
edo faltsutzeko mehatxua egiten bada eta estatu kideen arteko merkataritza kaltetzen 
bada, salbu eta egiaztatu beharreko interes orokorreko helburu jakin batzuek 
justifikatzen badituzte (adibidez, aberastasun-adierazle baxuak dituzten eskualdeen 
garapena). 

Europako Batzordea da estatu-laguntzak kontrolatzeko arduradun nagusia, bai arauen 
aldetik, bai betearaztearen aldetik. 

2. Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak urtero ematen du Espainian emandako 
laguntza publikoei buruzko txosten bat, Lehia Defendatzeko Legearen 11.2 artikulua 
aplikatuz1. 

Argitaratu den azken txostena Espainiako 2021eko laguntza publikoei buruzko 
Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren txostena da (IAP/CNMC/001/21)2, eta 
2019ko laguntzei buruzko datu estatistikoak jasotzen ditu. 

3. Bestalde, Lehiaren Euskal Agintaritzak (LEA/AVC) oso interesgarritzat jo du EAEn 
emandako laguntza publikoak aztertzea eta urtero laguntza horien jarraipena egitea. 

4. Txosten hau LEA/AVCk argitaratzen duen bigarrena da, 2021ean urteko jarraipena 
egiten hasi zenetik, eta helburu hauek ditu: 

• Laguntza publikoen arau-esparrua hobeto ezagutzen laguntzea. 
• EAEk 2015etik 2021era arte emandako estatu-laguntzen azterketa estatistikoa 

egitea. 

                                                      
15/2007 Legea, uztailaren 3koa, Lehia Defendatzekoa https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
2007-12946 

2 https://www.cnmc.es/sites/default/files/3335897_2.pdf 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12946
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12946
https://www.cnmc.es/sites/default/files/3335897_2.pdf
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II. LAGUNTZA PUBLIKOAK: KONTZEPTUA ETA MOTAK 

1. Laguntzaren kontzeptua 

5.  Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuak berak arautzen ditu 
laguntza publikoak edo estatu-laguntzak 107. artikulutik 109. artikulura bitartean, baina 
ez du horien definiziorik ematen; 107.1 artikuluko debekutik abiatzen da:  

Tratatuetan besterik xedatu ezik, estatu kideek emandako laguntzak edo estatuko funtsen bidez 
emandakoak, edozein modutakoak izanda ere, barne-merkatuarekin bateraezinak izango dira 
estatu kideen arteko trukaketei eragiten dieten heinean, baldin eta, zenbait enpresa edo 
ekoizpenen alde eginez, lehia faltsutzen badute edo faltsutzeko modukoak badira. 

6. Hala ere, kontuan hartuta ezinezkoa dela plan eta politika publikoak ezartzea 
laguntzarik eman gabe, EBFTk berak 107. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan ezartzen 
ditu barne-merkatuarekin bateragarritzat jo daitezkeen laguntzak. 

7. Definizio zehatzik ez badago ere, Europako Batzordea eta Europar Batasuneko 
Justizia Auzitegiaren (EBJA) jurisprudentzia izan dira laguntzaren kontzeptua 
konfiguratzeko behar diren elementuak zehaztu dituztenak. Horretarako, lau baldintza 
metagarri hauek eskatzen dira: 

a) Laguntza estatuek eman behar dute, edo estatuaren funtsen kontura eman behar 
da, edo, bestela esanda, baliabide publikoen transferentzia bat egon behar da. 

b) Laguntzak onura ekonomikoa eragin behar dio jasotzen duenari; hau da, enpresak 
bere ohiko jardueran lortuko ez lukeen abantaila ekonomikoa ekarri behar du (adibidez, 
finantzaketa-lerro publikoetarako sarbide pribilegiatua edo lursail publikoak 
merkatukoak baino prezio merkeagoan erostea). 

c) Laguntzak izaera selektiboa izan behar du enpresa edo ekoizpen jakin batzuentzako; 
hau da, laguntzak hautsi egin behar du enpresa jakin batzuen eta haien lehiakideen 
arteko oreka. Hain zuzen ere, izaera selektibo horrek bereizten ditu laguntza publikoak 
eta «irismen orokorreko neurriak», alegia, herrialde bateko sektore ekonomiko 
guztietako enpresei automatikoki aplikatzen zaizkienak (adibidez, nazio-mailako neurri 
fiskal gehienak).  

d) Estatu kideen arteko merkataritza-trukeei eragin diezaieke. EBFTk merkatu 
erkidearekin bateraezintzat jotzen ditu lehia faltsutzen duten edo faltsutzeko mehatxua 
egiten duten «estatu-laguntzak» deiturikoak, estatu kideen arteko merkataritza-trukeei 
eragiten dieten neurrian. Izan ere, herrialde bateko enpresei laguntza publikoak ematen 
bazaizkie, merkatuen funtzionamendu librea desitxuratzen da, beste estatu kide 
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batzuetako enpresak ezin baitira berdintasun-baldintzetan lehiatu edo haien lehia 
zailtzen baita. 

2. Enpresaren eta jarduera ekonomikoaren kontzeptua 

8. Estatu-laguntzen modernizazioaren testuinguruan, Batzordeak estatu-laguntzaren 
kontzeptuari buruzko komunikazioa egin zuen, EBFTren 107. artikuluaren 1. apartatuan 
xedatutakoaren arabera (2016/C 262/01)3. Bertan adierazten denez, estatu-laguntzei 
buruzko arauak laguntza-neurriaren onuraduna enpresa bat denean bakarrik aplikatzen 
dira. 

9. Komunikazioaren arabera, enpresa bat jarduera ekonomiko bat gauzatzen duen 
erakunde bat da, bere estatutu juridikoa eta finantzaketa-modua edozein izanik ere. 
Erakunde jakin bat enpresa gisa sailkatzea, beraz, bere jardueren izaeraren araberakoa 
da erabat. Printzipio orokor horrek hiru ondorio garrantzitsu ditu: 

• Lehenik eta behin, erakundearen estatutu juridikoa, legeria nazionalaren 
arabera, ez da erabakigarria. Adibidez, legeria nazionalak kirol-elkartetzat edo -
taldetzat har dezake erakunde bat. Baina, enpresatzat har daiteke, Tratatuaren 
107. artikuluaren 1. apartatuaren arabera. Gauza bera gertatzen da formalki 
Administrazio Publikoaren parte den erakunde batekin. Irizpide garrantzitsu 
bakarra hauxe da: jarduera ekonomiko bat gauzatzen duen. 

• Bigarrenik, estatu-laguntzei buruzko araua aplikatzeko, ez da kontuan hartzen 
erakundea etekinak sortzeko sortu den ala ez. Irabazi-asmorik gabeko 
erakundeek ere eskaini ditzakete ondasunak eta zerbitzuak merkatu batean. 
Hala ez denean, irabazi-asmorik gabeko erakundeak estatu-laguntzen kontrol-
eremutik kanpo daude. 

• Hirugarrenik, erakunde bat enpresa gisa sailkatzea jarduera espezifiko batekin 
lotuta dago beti. Jarduera ekonomikoak eta ez ekonomikoak egiten dituen 
erakunde bat enpresatzat joko da lehenengoei dagokienez soilik. 

3. Laguntza bateragarriak (107. artikuluaren 2. eta 3. apartatuak) 

10. Aipatu bezala, 107 artikuluaren 2. eta 3. apartatuek barne-merkatuarekin 
bateragarritzat jo daitezkeen laguntzak ezartzen dituzte. 

                                                      
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=ES 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=ES
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11. 107. artikuluaren 2. apartatuan jasotako kasuetan, estatu-laguntzen 
bateragarritasuna automatikoa da. Kasu horietan, EBFTk laguntzen zilegitasuna 
zuzenean zehaztea erabaki du. Ezohiko egoerei, elkartasun edo premia bereziko 
arrazoiei erantzuten diete. 

2. Barne-merkatuarekin bateragarriak izango dira: 
a) Banakako kontsumitzaileei emandako gizarte-laguntzak, produktuen jatorrian oinarritutako 
bereizkeriarik gabe ematen badira. 
b) Hondamendi naturalek edo salbuespeneko beste gertaera batzuek sortutako kalteak 
konpontzeko emandako laguntzak. 
c) Alemaniako Errepublika Federaleko zenbait eskualdetako ekonomiaren alde egiteko emandako 
laguntzak, Alemaniak izandako banaketaren ondorioz sortutako desabantaila ekonomikoak 
orekatzeko behar diren heinean, orduko banaketaren eraginpean dauden eskualdeetan. Lisboako 
Tratatua indarrean jarri eta bost urtera, Kontseiluak, Batzordeak proposaturik, letra hau indarrik 
gabe uzteko erabaki bat hartu ahal izango du. 

12. EBFTren 107. artikuluaren 3. apartatuak laguntzak zilegi diren kasuak jasotzen ditu, 
Batzordeak baimentzen dituen heinean. Barne-merkatuarekin duten bateragarritasuna 
ez da automatikoa, aurreko kasuetan bezala. 

a. Bizi-maila nabarmen apala duten eskualdeetako, edo azpienplegu-egoera larria jasaten duten 
eskualdeetako ekonomia garatzeko laguntzak, baita 349. artikuluan jasotako eskualdeetako 
ekonomia garatzeko laguntzak ere, egitura, ekonomia eta gizarte aldetik duten egoera 
aintzakotzat hartuta; 

b. Europarentzat interes erkidekoa den proiektu garrantzitsuren bat sustatzeko laguntzak, edo 
estatu kideren bateko ekonomiaren nahasmendu larriren bat konpontzeko laguntzak; 

c. ekonomiako zenbait jardueraren edo zenbait eskualderen garapena sustatzeko laguntzak, baldin 
eta trukaketen baldintzak interes erkidearen kontra jartzen ez badira; 

d. kultura sustatu eta ondarea zaintzeko laguntzak, Batasuneko trukaketetarako eta lehiarako 
baldintzak interes erkidearen kontra jartzen ez badira; 

e. Kontseiluak Batzordearen proposamenaren gainean hartutako erabakiz zehaztutako gainerako 
laguntza-motak. 

13. 107. artikuluaren 3.b apartatua aplikatzearen adibide dira COVID-19 Aldi Baterako 
Esparrua, pandemiaren ondoriozko asaldu ekonomiko larriei irtenbidea emateko, eta 
Ukrainarako EBren Aldi Baterako Esparrua, Errusiak Ukraina inbaditzearen 
testuinguruan ekonomia babesteko. Aurretik ere antzeko neurriak hartu ziren 2008ko 
munduko finantza-krisiaren testuinguruan, finantza-erakunde jakin baten porrotaren 
ondorioz finantza-sistema osoan zeharkako ondorio negatibo handiak eragozteko. 

14. 107. artikuluaren 3. apartatuko laguntzak barne-merkatuarekin bateragarritzat jo 
ahal izateak, hasiera batean, esan nahi du laguntza horiek Batzordeari jakinarazi behar 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ttce.p7t1.html#a349
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zaizkiola eta gauzatu aurretik baimendu behar direla. Jakinarazpenik ez egiteak edo 
laguntzak aldez aurreko baimenik gabe gauzatzeak laguntzak legez kanpokoak bihurtzen 
ditu automatikoki, eta Batzordeak ikerketa-prozedurak has ditzake. Prozedura horiek, 
askotan, laguntzak berreskuratzeko erabakiarekin amaitzen dira; hau da, legez kanpoko 
laguntzen onuradunek jasotako zenbatekoak itzuli egin behar dizkiote Estatuari. 

4. Minimis Erregelamendua eta Kategorien araberako Salbuespenen 
Erregelamendu Orokorra 

15.  Bi salbuespen daude aldez aurretik jakinarazi beharrari dagokionez (eta, beraz, 
jakinarazpena eteteko ondorioari dagokionez). Minimis izeneko laguntzak eta 
Kategorien araberako Salbuespenen Erregelamendu Orokorreko laguntzak dira. 

16. Minimis4 Erregelamenduak jakinarazpenaren salbuespen horretarako baldintzak 
jasotzen ditu. Baldintza nagusia da –ez da bakarra– ondoz ondoko hiru zergalditan 
enpresa berarentzako laguntza-atalase jakin bat (200.000 euro, oro har) ez gainditzea. 

17. Jakinarazpenaren bigarren salbuespena Kategorien araberako Salbuespenen 
Erregelamendu Orokorreko5 kategoriek osatzen dute. Erregelamendu horrek baldintza 
orokor batzuk eta baldintza espezifiko batzuk ezartzen ditu laguntza-kategoria jakin 
batzuetarako (eskualdekoak, I+G+B, ETEak, prestakuntza, ingurumenaren babesa, 
etab.). Baldintza horiek betetzen dituzten laguntzak Batzordeari aldez aurretik 
jakinaraztetik salbuetsita daude. Jakinarazpenaren ordez, Batzordeari komunikazio bat 
egingo zaio, eta horrek ez du etete-ondoriorik izango. 

                                                      
4 1407/2013 (EB) ERREGELAMENDUA, BATZORDEARENA, 2013ko abenduaren 18koa, Europar 
Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis-laguntzei 
aplikatzeari buruzkoa. 

2020/972 (EB) ERREGELAMENDUA, BATZORDEARENA, 2020ko uztailaren 2koa, 1407/2013 (EB) 
Erregelamendua aldatzen duena luzapenari dagokionez, eta 651/2014 (EB) Erregelamendua aldatzen 
duena luzapenari eta dagozkion doikuntzei dagokienez. 

5 Tratatuaren 109. artikuluarekin bat etorriz, Kontseiluak zehaztu ahal izango ditu jakinarazteko 
betebeharretik salbuetsita dauden laguntza-kategoriak. Tratatuaren 108. artikuluaren 4. apartatuaren bat 
etorriz, Batzordeak estatu-laguntzen kategoria horiei buruzko erregelamenduak egin ahal izango ditu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0651-
20210801&qid=1631183746771&from=en 

https://www.boe.es/doue/2013/352/L00001-00008.pdf
https://www.boe.es/doue/2013/352/L00001-00008.pdf
https://www.boe.es/doue/2013/352/L00001-00008.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/215/L00003-00006.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/215/L00003-00006.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/215/L00003-00006.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&qid=1631183746771&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&qid=1631183746771&from=en
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III. ALDERDI METODOLOGIKOAK 

18. Txosten honetan emandako datu estatistikoak honako hauei buruzkoak dira: (i) State 
Aid Reporting Interactive (SARI) 6 datu-basean jasotako informazioa, Europako 
Batzordearen Estatu Laguntzen Markagailua elikatzen duena, eta (ii) COVID-19 Aldi 
Baterako Esparruaren arabera emandako laguntzak, Eusko Jaurlaritzaren Europako 
Gaien Zuzendaritzak emandako informazioa7.  

19. 2022ko txostenean, 2015-2021 ekitaldietan EAEn emandako laguntza publikoen 
datuak eskaintzen dira. Hala, 2020rako Estatu Laguntzen Markagailuak Europar 
Batasuneko estatu kide guztien datu bateratuak biltzen dituen azken ekitaldia bada ere, 
EAEk SARIn kargatu ditu dagoeneko 2021ean gauzatutako laguntzei dagozkien datuak, 
eta, beraz, txosten honetan ere jasoko dira. 

Horrenbestez, txosten honetan, 2020ko eta 2021eko laguntzak jasoko dira, LEA/AVCk 
EAEko laguntza publikoei buruzko azken txostenean jasotako informazioari jarraipena 
emanez (2019ko datuak)8. Hau da, bilakaerari buruzko datuak 2015-2021 aldiari 
buruzkoak izango dira. 

Hala ere, EAEko laguntzen eta Espainiako eta EBko laguntzen arteko alderaketari 
dagokionez, 2015-2019ko datuak aztertuko dira txostenean; hau da, Merkatuen eta 
Lehiaren Batzorde Nazionalak Espainiako laguntza publikoei buruzko 2021eko 
txostenean argitaratutako azkenak. 

1. SARI datu-basearen bidez lortutako informazioa 

20. Bi laguntza motari buruzko informazioa eskaintzen du SARIk: Europako Batzordeak 
jakinarazitako eta baimendutako laguntzak, bai eta aldez aurretik jakinarazi behar ez 
diren baina a posteriori komunikatu behar diren laguntzak ere. Neurri hauek ez dira 
sartzen: (i) minimis laguntzak, EBk estatu-laguntzatzat hartzen ez dituenak; (ii) interes 
                                                      
6 Batzordearen 794/2004 (EE) Erregelamenduak ezartzen duenez, estatu kideek urteko txostena aurkeztu 
behar diote Batzordeari, estatu-laguntzetan dituzten gastuei buruz. Hala, ekainaren 30a baino lehen, 
estatu kideek Batzordeari urteko txosten osoa aurkeztuko diote jakinarazpen-epearen barruan. 

7 Agintari eskudunek COVID-19 Aldi Baterako Esparru Nazionalaren arabera ematen dituzten laguntzak 
bat datoz EBko araudiarekin, eta ez da beharrezkoa administrazio emaileek banakako jakinarazpena 
egitea; aitzitik, Estatuak oro har ematen du horien berri. Beraz, EAEko administrazioek COVID-19 Aldi 
Baterako Esparru Nazionalaren bidez emandako laguntzak ez daude zehaztuta SARI datu-basean.  

8 https://www.competencia.euskadi.eus/garrantzi-juridikoko-dokumentazioa/eae-ko-laguntza-
publikoei-buruzko-txostena/webavc00-cninforconsul/eu/ 

https://www.competencia.euskadi.eus/garrantzi-juridikoko-dokumentazioa/eae-ko-laguntza-publikoei-buruzko-txostena/webavc00-cninforconsul/eu/
https://www.competencia.euskadi.eus/garrantzi-juridikoko-dokumentazioa/eae-ko-laguntza-publikoei-buruzko-txostena/webavc00-cninforconsul/eu/
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ekonomiko orokorreko zerbitzuengatiko konpentsazioak, salbuespenezko kasuak9 izan 
ezik, eta (iii) ekonomia oro har sustatzeko neurri ez selektiboak (oro har aplikagarriak 
diren zerga-araubideak). 

EAEren kasuan, aurrerago aztertuko den bezala, laguntza gehienek ez dute aurretiko 
jakinarazpena egin behar, bai, ordea, ondorengo komunikazioa, eta Kategorien 
araberako Salbuespenen Erregelamenduaren arabera eman dira. 

21. Laguntzak, izaeraren arabera, honela banatzen dira: laguntza erregularrak (finantza-
sektorerako ez diren laguntza guztiak) eta finantza-sektorerako laguntzak krisiaren 
testuinguruan (birkapitalizazioa, hondatutako aktiboak babesteko edo erreskatatzeko 
neurriak, pasiboen gaineko bermeak eta beste likidezia-neurri batzuk). 

Txosten honetan jasotako laguntza guztiak laguntza erregularrak dira. 

22. Laguntza erregularren esparruan, baimendutako laguntza-zenbatekoa (approved 
amount) eta benetan erabilitako laguntza-zenbateko edo egindako gastua (used 
amount) bereizten dira. Azken horren gainean kalkulatzen da laguntza-elementua, 
enpresa eta operadoreei aplikatutako neurriaren bolumen erreala adierazten baitu, 
onuradun horiek lortzen dituzten abantailak hobeto neurtuz10. 

23. Gainera, laguntza-zenbatekoaren kalkulua erabilitako tresna motaren araberakoa da:  

1. Dirulaguntzak 
2. Dohaintzak 
3. Mailegu bigunak edo interesen hobaria 
4. Aurrerakin itzulgarriak 
5. Zerga-abantailak edo -salbuespenak 
6. Bermeak 
7. Partaidetza kapitalean 

                                                      
9 Inguruabar horiek Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren jurisprudentziak ezarri ditu, «Altmark 
kasua» (C-280/00, 86tik 93ra bitarteko ataletan) oinarri hartuta, eta Europako Batzordeak garatu ditu 
2005eko eta 2012ko bi arau-paketetan. Azken horrek –indarrean dago– hauek ditu: Europako 
Batzordearen Komunikazio bat, IEOZerako estatu-laguntzen funtsezko kontzeptuak argitzen dituena, 
Esparru Komunikazio bat eta Esparru Erabaki bat, konpentsazioa eta EBFT zein baldintzatan diren 
bateragarriak zehazten dutenak, eta, azkenik minimis erregelamendu bat, IEOZerako konpentsazioen 
esparruko minimis-atalaseak zehazten dituena. 
10 Hala ere, Administrazioak ezin baditu eman benetan erabilitako zenbatekoari buruzko azken datuak, 
gastu-konpromisoei buruzko datuak eman beharko dizkio Europako Batzordeari, horrek «laguntza-
elementua» bere metodologiarekin kalkulatu ahal izan dezan. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62000CJ0280&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62000CJ0280&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC0111(02)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC0111(02)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC0111(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0021&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0360&from=EN
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2. COVID-19 Aldi Baterako Esparruaren bidez emandako laguntzak 

24. 2020ko martxoaren 19an, Europako Batzordeak estatu-laguntzei buruzko aldi 
baterako esparrua onartu zuen COVID-19aren11 testuinguruan; horri esker, estatu 
kideek asaldu ekonomiko larri bati aurre egin ahal izan diote koronabirusaren 
pandemiaren testuinguruan. Esparru hori behin baino gehiagotan aldatu da; azken aldiz, 
2021eko azaroaren 18an12. 

Era berean, Espainiak Aldi Baterako Esparru Nazionalaren berri eman zion Europar 
Batzordeari; hark onartu egin zuen, eta hainbat aldaketa izan ditu Erkidegoko Aldi 
Baterako Esparruan onartutako neurriak Estatuan aplikagarriak izan zitezen. 

25. Ez dira fundazio-tratatuetan jasotako arauak aldatzen dituzten tresnak (bereziki, 
EBFTren 107-109 artikuluak), ezta arau horien gainean egindako arau-garapen 
desberdinetan zehaztutakoak ere, besteak beste, arau-izaerarik ez dutelako. Hala ere, 
neurri horiek garrantzi praktiko nabarmena dute; izan ere, Europako Batzordeak 

                                                      
11 COVID-19aren egungo agerraldiaren testuinguruan ekonomia babesteko estatu-laguntzako neurriei 
buruzko aldi baterako esparrua (2020/C 91 I/01). 

12 - 2020ko apirilaren 3an aldatu zen lehen aldiz, ikerketari, probak egiteari eta produktuak fabrikatzeari 
laguntza publikoa emateko aukera gehiago eskaintzeko, koronabirusaren pandemiaren aurka 
borrokatzeko, enplegua babesteko eta ekonomiari babesa emateko. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:112I:FULL&from=ES 

- Berriro aldatu zen 2020ko maiatzaren 8an, birkapitalizazio-neurriak eta mendeko zorra ahalbidetzeko. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0513(01)&from=ES 

- 2020ko ekainaren 29an berriro aldatu zen, mikroenpresei, enpresa txikiei eta enpresa sortu berriei 
laguntza berriak eskaintzeko eta inbertsio pribatuak sustatzeko. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0702(01)&from=ES 

- 2020ko urriaren 13an, Batzordeak laugarren aldaketa bat onartu zuen, aldi baterako esparrua luzatzeko 
eta laguntzak krisiak eragindako enpresen estali gabeko kostu finkoen zati bat estaltzeko. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1013(03)&from=ES 

- Bosgarren aldaketa 2021eko urtarrilaren 28an onartu zen. Koronabirusaren pandemiak jarraitzen duela 
eta zer bilakaera izaten ari den kontuan hartuta, aldaketak 2021eko abenduaren 31ra arte luzatu zituen 
aldi baterako esparruan ezarritako neurri guztiak, birkapitalizazioarekin lotutakoak barne. Gainera, haren 
irismena handitu egin zen; hots, ezarritako gehieneko laguntza-mugak handitu ziren eta zenbait tresna 
itzulgarri zuzeneko dirulaguntza bihurtzeko aukera eman zen 2022ko abenduaren 31ra arte. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0201(01)&from=ES 

- 2021eko azaroaren 18an, Europar Batzordeak seigarren aldaketa bat onartu zuen, Aldi Baterako 
Esparrua 2021eko abenduaren 31an amaitu ordez 2022ko ekainaren 30era arte luzatzeko. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC1124(01)&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:112I:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:112I:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0513(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0702(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0702(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1013(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1013(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0201(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0201(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC1124(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC1124(01)&from=EN
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salbuespenezko aldi horretan uneko estatu-laguntzei buruz egingo duen interpretazioa 
dira. 

26. Estatu-laguntzako neurriei aplikatu beharreko aldi baterako esparruak zenbait 
laguntza-mota ezartzen ditu:  

1. Zuzeneko dirulaguntzak (gehienez 800.000 € enpresa bakoitzeko), zerga-abantaila 
selektiboak eta ordainketa aurreratuak enpresa jakin batzuei. 
2. Banku-maileguen gainean diruz lagundutako estatu-bermeak. 
3. Diruz lagundutako interes-tasak dituzten mailegu publikoak. 
4. Ekonomia errealerako laguntza publikoak bideratzen dituzten bankuentzako 
bermeak. 
5. Epe laburreko esportaziorako maileguak. 
6. Behar duten enpresa ez-finantzarioentzako birkapitalizazio-laguntzak. 
7. Enpresentzako laguntzak, mendeko zor gisa, baldintza onuragarrietan. 
8. Estali gabeko kostu finkoengatiko laguntzak. 

27. Sektore edo jarduera-eremu jakin batzuetan jartzen da arreta bereziki:  
koronabirusaren arloan I+Gari laguntzea, saiakuntza-laborategiak eraikitzen eta 
hobetzen laguntzea, koronabirusaren agerraldiari aurre egiteko balioko duten 
produktuak fabrikatzen laguntzea, zergen ordainketa atzeratzeko edo Gizarte 
Segurantzako kotizazioak eteteko laguntza ematea, eta langileentzako soldata-sorospen 
gisa laguntza espezifikoa ematea. 

28. EAEk emandako laguntzak, COVID-19 Aldi Baterako Esparruari buruzkoak, ez dira 
banaka erregistratu SARI datu-basean; Estatuak COVID-19 Aldi Baterako Esparru 
Nazionalaren bidez jakinarazitako laguntzetan sartuta daude eta, beraz, Europako 
Batzordearen estatu-laguntzen markagailuan sartutako laguntzetan sartuko dira.  

2020an eta 2021ean, COVID-19 Aldi Baterako Esparruaren kontura EAEk emandako 
laguntzak guztizkoaren % 15 dira.  

IV. ANALISI ESTATISTIKOA 

1. Estatu-laguntzen bilakaera EAEn 

29. Emandako estatu-laguntzen zenbateko osoa 194,58 milioi eurorena izan da 2020an, 
eta 176,70 milioi eurorena 2021ean. BPGd-arekiko termino erlatiboetan, BPGd-aren 
% 0,27 izan ziren 2020an, eta % 0,23 2021ean. 
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1. taulan, laguntzen 2015-2021 aldiko bilakaera jasotzen da, bai eta bi laguntza mota 
handien araberako sailkapena ere: laguntza horizontalak, sektore ekonomiko 
zehatzetara mugatuta ez daudenak, eta laguntza sektorialak, sektore ekonomiko 
espezifikoetara bideratutakoak. Printzipioz, laguntza sektorialek laguntza horizontalek 
baino ahalmen distortsionatzaile handiagoa dute; beraz, Europako Batzordeak 
laguntzen arloan duen helburuetako bat da laguntza sektorialen pisua murriztea.  

Ikus daitekeenez, BPGd-arekiko laguntza erregularren bolumena zertxobait handitu da 
2015etik 2020ra bitartean EAEn; hala ere, 2021ean behera egin du.  

Halaber, aipagarria da EAEn laguntza sektorialek BPGd-arekiko duten pisua handitu egin 
dela 2020an eta 2021ean, batez ere COVID-19 Aldi Baterako Esparruari atxikitako 
laguntzen ondorioz. Laguntza horiek eragin handiagoa izan dute zenbait sektoretan, hala 
nola nekazaritzan edo kulturan. 

1. taula. EAEKO LAGUNTZA ERREGULARREN BILAKAERA (2015-2021) 
(Milioi €, BPGd-aren %) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  M€ 

BPGd-
aren 

% M€ 

BPGd-
aren 

% M€ 

BPGd-
aren 

% M€ 

BPGd-
aren 

% M€ 

BPGd-
aren 

% M€ 

BPGd-
aren 

% M€ 

BPGd-
aren 

% 
LAGUNTZA 
ERREGULARRAK 125,06 % 0,18 161,84 % 0,23 191,03 % 0,26 197,89 % 0,26 198,66 % 0,25 

   
194,58  % 0,27    176,70  % 0,23 

LAGUNTZA 
HORIZONTALA 112,18 % 0,16 141,79 % 0,20 152,19 % 0,21 181,43 % 0,24 192,20 % 0,24 

 
179,76    % 0,25  151,31    % 0,20 

LAGUNTZA 
SEKTORIALA 12,88 % 0,02 20,06 % 0,03 38,84 % 0,05 16,47 % 0,02 6,46 % 0,01 

     
14,82  % 0,02      25,39  % 0,03 

Iturria: Geuk egina, SARI eta DAEren datuetan oinarrituta 

30. Gainera, emandako laguntza erregularren ia bolumen osoa industriara eta 
zerbitzuetara bideratzen da EAEn; nekazaritzara eta abeltzaintzara bideratutako 
laguntzen ekarpena, batez beste, BPGd-aren % 0,005 soilik izan da 2015-2021 aldian.  

2. taula. INDUSTRIARAKO ETA ZERBITZUETARAKO LAGUNTZA ERREGULARREN BILAKAERA (BPGd-REN %) 
EAE 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
% 0,18 % 0,23 % 0,26 % 0,26 % 0,25 % 0,26 % 0,21 

     Iturria: Geuk egina, SARI eta DAEren datuetan oinarrituta 

31. Laguntzen jakinarazpenari dagokionez, eta SARI datu-basearen EAEko datuak soilik 
erreferentziatzat hartuta, emandako laguntza ia guztiak aldez aurretik jakinarazi 
beharrik gabeko laguntzak direla ikus daiteke. 2015-2021 aldian, Europako Batzordeak 
laguntzen bolumen osoaren % 0,63 baino ez ditu jakinarazi eta baimendu; aldiz, % 99,37 
geroago komunikatu dira, Kategorien araberako Salbuespenen Erregelamendu 
Orokorraren arabera eman baitira. 

Aldi horretan emandako laguntzei buruz SARIn dauden datuetan, jakinarazi behar diren 
lau laguntza daude: 
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• SA.40885 – Sozietateen gaineko Zergaren kuota likidoaren kenketa, zinema-
produkzioetarako eta ikus-entzunezko produkzioetarako (Bizkaia). 2015ean 
jakinarazi zen, eta 2020ko abenduaren 31ra arte dago indarrean. 

• SA.47595 – Bideratu Berria programa. 2017ko otsailean jakinarazi zen, eta 
2020ko abenduaren 31ra arte dago indarrean. 

• SA.44942 – Euskarazko tokiko komunikabideentzako laguntzak. 2016ko 
martxoan jakinarazia, 2019ko maiatzaren 31ra arte dago indarrean. 

• SA.61465 – Bideratu Berria programa (SA.47595 laguntzaren luzapena). 2021eko 
urtarrilaren 22an jakinarazi zen, eta 2023ko abenduaren 31ra arte dago 
indarrean. 

32. 1. grafikoan, emandako laguntzen helburuen araberako banaketa agertzen da. 

Nabarmentzekoa da 2020an I+G+Bra bideratutako laguntzen ehuneko handia (% 74). 
Ondoren, ETE eta mikroETEentzako laguntzak (% 13) eta kultura eta ondarearen 
kontserbaziorako laguntzak (% 7) daude. Enplegurako laguntzak laguntza horizontal 
guztien % 4 dira, eta, azkenik, ingurumenaren eta energia-efizientziaren helburuak % 2 
hartu du.  

2021ean, laguntza horizontalen ehuneko handi batek enplegua (% 42) eta I+G+B (% 37) 
zituen helburu. Ondoren, kulturarako eta ondarea kontserbatzeko laguntzak (% 7) eta 
ingurumenerako eta energia-efizientziarako laguntzak (% 6) daude; hauek ere garrantzia 
izan dute, baina txikiagoa. Azkenik, ETEen eta enpleguaren helburuak % 4 izan dira 
bakoitza. 

 
 
 
 
 
1. grafikoa. Laguntza horizontalaren ehunekoa, helburuen arabera. 2020 ETA 
2021 
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  Iturria: Geuk egina, SARI eta DAEren datuetan oinarrituta 
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33. Azkenik, 3. taulan erabilitako laguntza-tresnak jasotzen dira: (i) dirulaguntza / 
interesen hobaria da aldiko urte guztietan gehien erabili den laguntza-tresna, eta 
goranzko joera berresten du. Tresna horren bidez eman da 2020ko eta 2021eko 
laguntzaren % 90 baino gehiago, ii) zerga-abantaila edo -salbuespena, iii) mailegua / 
aurrerakin itzulgarria eta iv) bermea.  

3. taula. ERABILITAKO LAGUNTZA-TRESNAK 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Dirulaguntza / interesen hobaria % 76,99 % 83,85 % 86,12 % 86,03 % 89,38 % 95,85 % 91,73 
Mailegua / aurrerakin itzulgarria % 22,47 % 16,02 % 12,72 % 13,32 % 10,60 % 0,51 % 1,33 
Zerga-abantaila edo -salbuespena % 0,45 % 0,00 % 1,16 % 0,54 % 0,00 % 2,23 % 3,10 
Bermea % 0,10 % 0,13 % 0,00 % 0,12 % 0,03 % 1,40 % 0,10 
Beste batzuk  -  -  -  -  -  - % 3,74 

Iturria: Geuk egina, SARI eta DAEren datuetan oinarrituta 

2. Espainiarekin eta Europar Batasunarekin alderatzea 

34. Atal honetan, EAEk 2015-2019 aldian emandako estatu-laguntzen datuak eta 
Espainiak eta EB-28k emandako laguntzak alderatzen dira. Datuen iturria Merkatuen eta 
Lehiaren Batzorde Nazionalak Espainiako 2021eko laguntza publikoei buruz 
argitaratutako azken txostena da. Txosten horren datu estatistikoak Europako 
Batzordearen estatu-laguntzen markagailutik datoz, 2019ko datu bateratuekin. 

 
Iturria: Geuk egina, SARIren datuak eta Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren 2021eko laguntza publikoei 

buruzko txostena oinarri hartuta. 

35. Laguntza erregularren bolumenak BPGd-ri dagokionez izan duen bilakaera, 
aztertutako 5 urteko aldi honetan, goranzkoa izan da Espainian eta EBn. EAEn, ordea, 
zertxobait murriztu da 2019an (% 0,26tik % 0,25era). Halaber, laguntzen ehunekoa, 
BPGd-rekiko, txikiagoa da EAEn (% 0,25 2019an) Espainian (% 0,37) eta EB-28n (% 0,85) 
baino.  

Millones 
€ % PIB % Total

Millones 
€ % PIB % Total

Millones 
€ % PIB % Total

Millones 
€ % PIB % Total

Millones 
€ % PIB % Total

Ayudas 
regulare 125,06            0,18% 100,00% 161,84            0,23% 100,00% 191,03            0,26% 100,00% 197,89            0,26% 100,00% 198,66            0,25% 100,00%
Ayuda 
horizont
al 112,18            0,16% 89,70% 141,79            0,20% 87,61% 152,19            0,21% 79,67% 181,43            0,24% 91,68% 192,20            0,24% 96,75%

Ayuda 
sectorial 12,88               0,02% 10,30% 20,06               0,03% 12,39% 38,84               0,05% 20,33% 16,47               0,02% 8,32% 6,46                  0,01% 3,25%
Ayudas 
regulare 2.943,60        0,27% 100,00% 2.991,03        0,27% 100,00% 3.676,38        0,32% 100,00% 4.790,93        0,40% 100,00% 4.578,17        0,37% 100,00%
Ayuda 
horizont
al 1.537,42        0,14% 52,23% 1.806,33        0,16% 60,39% 2.503,49        0,22% 68,10% 4.026,76        0,34% 84,05% 3.788,95        0,31% 82,76%
Ayuda 
sectorial 1.406,18        0,13% 47,77% 1.184,70        0,11% 39,61% 1.172,89        0,10% 31,90% 764,17            0,06% 15,95% 789,22            0,06% 17,24%
Ayudas 
regulare 102.577,09  0,69% 100,00% 109.669,90  0,73% 100,00% 126.111,86  0,82% 100,00% 135.507,66  0,85% 100,00% 140.348,58  0,85% 100,00%
Ayuda 
horizont
al 88.694,62     0,60% 86,47% 97.772,52     0,65% 89,15% 108.978,87  0,71% 86,41% 119.817,17  0,75% 88,42% 121.077,23  0,73% 86,27%

Ayuda 
sectorial 13.882,47     0,09% 13,53% 11.897,38     0,08% 10,85% 17.132,99     0,11% 13,59% 15.690,49     0,10% 11,58% 19.271,35     0,12% 13,73%

2019

Cuadro 4. Evolución Ayudas regulares País Vasco España y UE (2015-2019)
2015 2016 2017 2018
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36. Era berean, ikusten da laguntza horizontalak gero eta pisu handiagoa duela laguntza 
erregularren guztizkoan, eta, ondorioz, laguntza sektorialak atzera egin duela. Horrela, 
2019an, laguntza horizontala guztizkoaren % 96,75 izan zen EAEn. Espainian eta EBn, 
ordea, laguntza horizontalen garrantzia zertxobait jaitsi da 2019an: % 82,76 Espainian 
eta % 86,27 EBn. 

2. grafikoa. Laguntza horizontalaren bilakaera EAEn, Espainian eta EB-28n 

 
Iturria: Geuk egina, SARIren datuak eta Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren 2021eko laguntza 
publikoei buruzko txostena oinarri hartuta. 

37. Bestalde, 3. grafikoan ikus daitekeen bezala, helburuek guztizko laguntzan duten 
pisua oso desberdina da EAEn, Espainian eta EB-28an.  

Alde horiek nabarmenenak dira I+G+B laguntzen arloan: EAEn, laguntzaren % 61,27 dira; 
Espainian eta EB-28an, berriz, laguntza guztien % 12. ETEentzako laguntzak ere pisu 
handiagoa du EAEn (% 21,3), Espainian (% 2) eta EB-28an (% 3) baino. Aitzitik, 
ingurumenaren eta energia-efizientziaren arloko laguntza txikiagoa da EAEn (% 4,36), 
Espainian (% 19) eta EB-28an (% 61) baino. 

 3. grafikoa. Laguntza horizontalaren ehunekoa, helburuen arabera. 2019 
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Iturria: Geuk egina, SARIren datuak eta Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren 2021eko laguntza publikoei 
buruzko txostena oinarri hartuta. 

38. Gehien erabiltzen diren laguntza-tresnei dagokienez, 4. grafikoan, EAEren, 
Espainiaren eta EB-28aren arteko aldeak ikus daitezke, 2019ari dagokionez. 
Dirulaguntza da hiru esparruetan gehien erabiltzen den tresna, baina gehiago erabiltzen 
da EAEn (% 89,38), Espainian (% 67,47) eta EB-28an (% 62,58) baino. Hala ere, EAEn 
gehien erabiltzen den bigarren tresna mailegu edo aurrerakin itzulgarria da, eta 
Espainian eta EB-28an, berriz, abantaila fiskala. 

4. grafikoa. Erabilitako laguntza-tresnak. 2019 

 
Iturria: Geuk egina, SARIren datuak eta Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren 2021eko laguntza publikoei 
buruzko txostena oinarri hartuta. 
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V. EB-KO ESTATU-LAGUNTZEN ARLOKO ARAU-BERRIKUNTZAK  

39. LEA/AVCk estatu-laguntzei buruzko lehen txostena egin zuenetik, EBk neurri 
garrantzitsuak hartu ditu araugintza edo sasiaraugintzaren arloan. Jarraian, multzoka 
sailkatutako neurri nagusiak deskribatzen dira labur-labur. 

1. COVID-19 Aldi Baterako Esparrua 

40. 2022ko maiatzaren 12an, Europako Batzordeak EBren COVID-19 Aldi Baterako 
Esparrua ez luzatzeko eta pixkanaka ezabatzeko erabakia iragarri zuen; COVID-19 Aldi 
Baterako Esparru Nazionala zuzenean haren mende dago. Ezabatze mailakatu hori 
errazteko, EB COVID-19 Aldi baterako Esparruak argitu zuen bere azken aldaketan zein 
baldintzatan luza zezaketen estatu kideek emandako bermeen iraupena, 3.1 eta 3.2 
atalen arabera (laguntza-zenbateko mugatuak eta berme-formako laguntzak), EBren 
Aldi baterako Esparrua amaitu ondoren.  

2. Ukrainako inbasioaren testuinguruan ekonomia babesteko Aldi 
Baterako Esparrua13 

41. Europako Batzordeak 2022ko martxoaren 24an Ukrainarako EBren Aldi Baterako 
Esparrua (2022/C 131 I/01) onartu zuen, estatu kideek estatu-laguntzei buruzko 
arauetan aurreikusitako malgutasuna baliatu ahal izan zezaten, beren ekonomia 
babesteko, Errusiak Ukraina inbaditu izanaren testuinguruan. Hasiera batean, 2022ko 
abenduaren 31ra arte zegoen indarrean. 

Oinarri juridikoa COVID-19 Aldi baterako Esparruaren berbera da, hau da, EBFTren 
107.3.b) artikulua: 

107. artikulua. 
3. Barne-merkatuarekin bateragarritzat jo ahal izango dira: 
b) Europarentzat interes erkidekoa den proiektu garrantzitsuren bat sustatzeko laguntzak, edo 
estatu kideren bateko ekonomiaren nahasmendu larriren bat konpontzeko laguntzak; 

42. 2022ko uztailaren 20an, Europako Batzordeak Aldi Baterako Esparrua aldatzea 
onartu zuen, Errusiak Ukraina inbaditu ondoren, ekonomia babesteko estatu-laguntza 
emateko.  

                                                      
13 https://portal.mineco.gob.es/es-
es/economiayempresa/unidadmercado/competencia/Paginas/ART_CABECERA.aspx 

https://portal.mineco.gob.es/es-es/economiayempresa/unidadmercado/competencia/Paginas/ART_CABECERA.aspx
https://portal.mineco.gob.es/es-es/economiayempresa/unidadmercado/competencia/Paginas/ART_CABECERA.aspx
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Aldaketa REPowerEU Planarekin bat dator, eta mota hauetako laguntza-neurriak 
aurreikusten ditu: 

 Energia berriztagarrien hedapena bizkortzeko neurriak: energia berriztagarrietan inbertitzeko planak, 
barne hartuta hidrogeno berriztagarria, biogasa eta biometanoa, metatzea eta bero berriztagarria, 
baita bero-ponpen bidez ere, lizitazio-prozedura sinplifikatuekin, azkar inplementatu ahal izateko eta, 
aldi berean, baldintza-berdintasuna babesteko berme nahikoak dituztenak. Bereziki, energia-
konbinazio nazional partikularra kontuan hartuta, laguntza behar duen teknologia espezifiko 
baterako araubideak onartzen dira. 

 Industria-prozesuen deskarbonizazioa errazten duten neurriak: adibidez, erregai fosilak pixkanaka 
ezabatzeko inbertsioetarako planak, bereziki elektrifikazioaren, energia-efizientziaren eta baldintza 
jakin batzuk betetzen dituen elektrizitatean oinarritutako hidrogeno berriztagarrira aldatzearen 
bidez. Aldaketa horrek honako hauek ahalbidetuko lituzke:  

o Lizitazioetan oinarritutako sistema berriak ezartzea.  
o Proiektuak zuzenean babestea, lizitaziorik gabe, muga jakin batzuekin. ETEentzat 

birkargatzeko hobari espezifikoak ezartzea aurreikusten da, baita energiaren ikuspegitik 
bereziki efizienteak diren konponbideentzat ere. 

REPowerEUren helburuak lor daitezen azelerazio eraginkorra bermatzeko, atal 
horietako laguntzak 2023ko ekainaren 30era arte eman ahal izango dira. 

Laguntza motak eta gehieneko zenbatekoak ere handitu dira. Hala, gaur egungo krisiak 
edo ondorengo zigor eta kontrazigorrek eragindako enpresei 62.000 eta 75.000 € arteko 
laguntza eman dakieke nekazaritza, arrantza eta akuikulturaren sektoreetan, hurrenez 
hurren, eta 500.000 € arterainokoa, gainerako sektoreetan. 

Era berean, enpresek gasaren eta elektrizitatearen kostuen azkenaldiko igoerari aurre 
egin ahal izateko laguntzen baldintzak argitu dira. Aldi baterako Esparruak zehazten 
duenaren arabera, laguntzak onuradunaren gas- eta elektrizitate-kontsumoaren 
% 70era arte soilik estali ahal izango du, aurreko urteko garai berean.  

Aldaketak, halaber, kasuaren arabera posible izango diren laguntza motak adierazten 
ditu, baldintza batzuekin:  

i. Nahitaezko edo borondatezko gas-murrizketak dituzten enpresentzako laguntza.  
ii. Gas-deposituak betetzeko laguntza.  
iii. Laguntza iragankorra eta denbora mugatukoa, erregai fosil kutsagarrienak baztertzeko, 
energia-efizientziako ahaleginei lotuta eta blokeo-efektuak saihesteko.  
iv. Salgaiak Ukrainatik eta Ukrainara garraiatzeko enpresei aseguruak edo berraseguruak 
emateko laguntza. 

3. Kategorien araberako Salbuespenen Erregelamendu Orokorra 

43.  Europako Batzordeak 2021-07-23an onartu zuen Kategorien araberako 
Salbuespenen Erregelamendu Orokorraren aplikazio-eremua zabaltzea. 
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Berrikusitako arauak honako hauei buruzkoak dira: 
i) EBren kudeaketa zentralizatuko programa jakin batzuen bidez finantzatutako proiektuei 
agintari nazionalek emandako laguntzak, urte anitzeko finantza-esparru berriaren arabera.  
ii) Trantsizio ekologikoa eta digitala babesten duten eta, aldi berean, koronabirusaren 
pandemiaren ondorio ekonomikoetatik suspertzeko egokiak diren estatu-laguntzako zenbait 
neurri. 

Horrek esan nahi du aipatutako kategorietan sartzen diren laguntzak Batzordeari aldez 
aurretik jakinarazteko betebeharretik salbuetsita geratuko direla, eta ondoren baino ez 
direla jakinarazi beharko.  

44. Bestalde, Europako Batzordeak kontsulta publiko bat hasi zuen 2021eko urriaren 6an, 
Kategorien araberako Salbuespenen Erregelamendu Orokorra (RGEC) aldatzeari buruz.  

Proposatutako berrikuspenaren helburua da berrikusten ari diren estatu-laguntzei 
buruzko jarraibideetan sartzen diren aldaketak islatzea eta EBko trantsizio ekologiko eta 
digitalerako laguntza publikoa gehiago erraztea. Zehazki, honako esparru hauei eragiten 
die: 

i) Ingurumen-babeseko eta energia-arloko laguntzak 
ii) Arrisku-finantzaketako inbertsio-laguntzak 
iii) Ikerketa, garapen eta berrikuntzarako laguntzak 
iv) Eskualdeetarako laguntzak 

4. Jarraibideak  

4.1. Arrisku-finantzaketa:  

45. 2021eko abenduaren 6an, Europako Batzordeak arrisku-finantzaketarako inbertsioak 
sustatzeko estatu-laguntzei buruzko jarraibide berrikusiak onartu zituen (Arrisku-
finantzaketarako jarraibideak). 2022. urteko urtarrilaren 1az geroztik aplikatzen dira.  

Estatu kideek Europako enpresa sortu berriei, txikiei eta ertainei (ETE) eta kapitalizazio 
ertainekoei babesa eta finantzaketarako sarbidea emateko arauak argitu eta sinplifikatu 
dituzte, merkatu bakarrean lehia-baldintza bidezkoak bermatuta aldi berean. 

Hain zuzen, jarraibideek: 
 Arrisku-finantzaketako erregimen garrantzitsuenetara mugatzen dute finantzaketa-defizitaren 

azterketa aurkezteko betekizuna, eta areago argitzen dituzte zein diren laguntza emateko behar 
diren frogak. 

 Betekizun sinplifikatuak sartzen dituzte enpresa sortu berriei eta oraindik lehen salmenta 
komertziala egin ez duten enpresa txiki eta ertainei soilik zuzendutako erregimenen ebaluazioan. 

 Jarraibideen eta Kategorien araberako Salbuespenen Erregelamendu Orokorraren (RGEC) zenbait 
definizio harmonizatzen dituzte. 
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4.2. Klima, ingurumen-babesa eta energia 

46. Batzordeak 2021eko abenduaren 21ean onartu zituen Klimaren, ingurumen-
babesaren eta energia-arloko estatu-laguntzei buruzko jarraibide berriak (CEEAG, 
ingelesez), 2022ko urtarriletik aurrera aplikatzekoak. 

Arau berriak EBk Europako Itun Berdean ezarritako helburu eta jomuga 
garrantzitsuetara egokitzen saiatzen dira, bai eta energiaren eta ingurumenaren arloan 
egin berri diren beste arau-aldaketa batzuetara ere, eta klimaren babesaren garrantzi 
gero eta handiagoari erantzuten diote. Arauen helburua da estatu kideei laguntzea EBk 
energiaren eta klimaren arloan dituen asmo handiko helburuak lortzen, ahalik eta kostu 
txikienarekin zergadunarentzat, eta merkatu bakarrean lehia modu bidegabean faltsutu 
gabe.  

Jarraibideetan, ekonomia modu zabal eta malguan deskarbonizatzen laguntzeko atalak 
daude, Europako Itun Berdean lagun dezaketen teknologia guztiei irekita, bereziki 
energia berriztagarrietara, energia-efizientziako neurrietara, mugikortasun garbirako 
laguntzetara, azpiegituretara, ekonomia zirkularrera, kutsaduraren murrizketara, 
biodibertsitatearen babesera eta lehengoratzera, bai eta energia-horniduraren 
segurtasuna bermatzeko neurrietara ere. 

4.3. Banda zabala 

47. 2021eko abenduaren 13an, Batzordeak kontsulta publiko bat hasi zuen, banda 
zabaleko sareentzako estatu-laguntzei buruzko jarraibideak berrikusteko («Banda 
zabalari buruzko jarraibideak»). 

Berrikuspenaren helburua da estatu-laguntzei buruz indarrean dauden arauak argitzea 
eta azken aurrerapen teknologikoak eta merkatukoak kontuan hartuko dituztela 
bermatzea. 

5. Epe laburreko esportaziorako kreditu-aseguruaren jakinarazpena 

48. Europako Batzordeak, 2021eko abenduaren 6an, epe laburreko esportaziorako 
kreditu-aseguruari buruzko jakinarazpen berrikusia onartu zuen («SCECP 
jakinarazpena»).  

Jakinarazpenak arauak ezartzen ditu, batetik, esportazio-kredituetarako estatu-
laguntzak esportaziorako kreditu-aseguratzaileen arteko lehia ez duela faltsutzen 
bermatzeko, eta, bestetik, estatu kideetako esportatzaileen artean bidezko lehia-
baldintzak sortzeko. 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatu beharrekoa da. 
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6.  Eskualdeko Laguntzen Mapa 

49. Europako Batzordeak 2021eko martxoaren 17an onartu zuen 2022ko urtarrilaren 
1etik 2027ko abenduaren 31ra bitarteko eskualdeko laguntzak emateko Espainiako 
mapa, berrikusitako eskualde-laguntzei buruzko jarraibideen esparruan 14. 

Berrikusitako eskualde-laguntzei buruzko jarraibide horiek 2021eko apirilaren 19an 
onartu zituen Batzordeak, eta 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera daude indarrean. Horiei 
esker, estatu kideek laguntza ematen diete Europako eskualde ahulenei suspertzen eta 
ongizate ekonomiko, diru-sarrera eta langabeziako desberdintasunak murrizten. 
Kohesio-helburu horiek Batasunaren elementu nagusiak dira. Era berean, berrikusitako 
eskualde-laguntzei buruzko jarraibideek babes sendoak dituzte, estatu kideek funts 
publikoak erabil ez ditzaten EBko estatu kide batetik bestera lanpostuak 
deslokalizatzeko, eta hori funtsezkoa da merkatu bakarrean lehia leiala izateko. 

Espainiako eskualdeetako laguntzen mapak15 inbertsiorako eskualde-laguntzak jaso 
ditzaketen Espainiako eskualdeak zehazten ditu. Mapak, halaber, dirulaguntzak jaso 
ditzaketen eskualdeen gehieneko laguntza-intentsitateak ezartzen ditu. Laguntzaren 
intentsitatea onuradun bakoitzeko eman daitekeen estatu-laguntzaren gehieneko 
zenbatekoa da, diruz lagun daitezkeen inbertsio-kostuen ehuneko gisa adierazita. 

Berrikusitako eskualde-laguntzei buruzko jarraibideen arabera, Espainiako 
biztanleriaren % 66,29 hartzen duten eskualdeek, oro har, inbertsiorako eskualde-
laguntzak jaso ahal izango dituzte. Laguntza horiek «a» zonetan, «b» edo aurrez 
zehaztutako zonetan eta «c» edo aldez aurretik zehaztu gabeko zonetan sailkatuko dira. 

EAEri16 dagokionez, lurraldearen zati bat «c» edo aldez aurretik zehaztu gabeko 
zonaldearen kategoriakoa da. Erabakian «Ezkerraldea hedatua» izendatzen duen 
eremua da, udalerri hauek hartzen dituena barnean: Sestao, Erandio, Portugalete, 
Trapagaran, Santurtzi, Ortuella, Abanto-Zierbena, Zierbena, Muskiz, Galdames, Gueñes, 
Alonsotegi, Sopuerta, Balmaseda, Artzentales, Turtzioz, Karrantza Harana. 

Udalerri horietan, enpresa handientzako laguntzaren intentsitatea gehienez % 15ekoa 
izango da. Gainera, laguntzaren intentsitateak gehienez ehuneko 10 handitu daitezke 
enpresa ertainek egindako inbertsioetarako, eta ehuneko 20 enpresa txikiek egindako 

                                                      
14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0429(01)&from=ES 

15 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202213/SA_100859_409A9C7F-0100-CD7C-
A17B-C1D57FB3AC09_57_1.pdf 

16 https://www.euskadi.eus/euskadirako-eskualde-helburuko-estatuko-laguntzei-buruzko-mapa/web01-
a2ogafon/eu/ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0429(01)&from=ES
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202213/SA_100859_409A9C7F-0100-CD7C-A17B-C1D57FB3AC09_57_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202213/SA_100859_409A9C7F-0100-CD7C-A17B-C1D57FB3AC09_57_1.pdf
https://www.euskadi.eus/euskadirako-eskualde-helburuko-estatuko-laguntzei-buruzko-mapa/web01-a2ogafon/eu/
https://www.euskadi.eus/euskadirako-eskualde-helburuko-estatuko-laguntzei-buruzko-mapa/web01-a2ogafon/eu/
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inbertsioetarako, 50 milioi eurora arteko diruz laguntzeko kostuekin egindako hasierako 
inbertsioetarako. 

VI. ONDORIOAK 

50. Estatistikaren ikuspuntutik, EAEk 2020an emandako laguntza erregularrak bere 
BPGd-ren % 0,27 izan dira, eta 2021ean, % 0,23. Horien artean, laguntza horizontalak –
ahalmen distortsionatzaile txikiagoa dutenak– emandako laguntza osoaren % 92 izan 
dira 2020an, eta % 86 2021ean. 

51. Laguntzak Kategorien araberako Salbuespenen Erregelamendu Orokorraren eta 
COVID-19aren Aldi Baterako Esparruaren arabera eman dira. 

COVID-19aren pandemiak ekonomian izan duen eragina ohiz kanpokoa izan da, eta, 
ondorioz, Europako Batzordeak estatu-laguntzak eman behar izan zituen Europar 
Batasuneko estatu kideek pairatutako asaldu ekonomiko larriari aurre egiteko. Hala, 
hainbat laguntza publiko eman dira EAEn, hau da, emandako laguntzen zenbateko 
osoaren % 15. 

52. Emandako laguntzen helburuei dagokienez, nabarmentzekoa da I+G+Bra 
bideratutako laguntzen ehuneko handia (% 74 2020an eta % 37 2021ean). Aipagarriak 
dira, neurri txikiagoan bada ere, kulturarako eta ondarea kontserbatzeko laguntzak, 
ingurumenerako eta energia-efizientziarako laguntzak eta enplegurako eta ETEentzako 
laguntzak. 

Espainiaren eta EB-28ren 2019ko datuekin alderatuz gero, Espainian laguntzaren 
ehuneko handienak esportazioak eta kanpo-sektorea sustatzea du helburu (% 26); EB-
28n, berriz, ingurumenaren eta energia-efizientziako helburuak jasotzen du laguntzaren 
ehuneko handiena (% 61). 

53. Erregulazio-berrikuntzei dagokienez, aipatu behar da COVID-19aren krisiaren ostean, 
2022ko martxoan Errusiak Ukrainaren aurka egindako erasoa jazo dela, eta, ondorioz, 
Europako Batzordeak Aldi Baterako Esparrua onartu du, Ukrainaren inbasioaren 
testuinguruan ekonomia babesteko. 

Azpimarratzekoa da, gainera, Kategorien araberako Salbuespenen Erregelamendu 
Orokorraren (RGEC) aplikazio-eremua zabaltzea, Arrisku-finantzaketako Gidalerroak 
berrikustea eta Klimaren, Ingurumen-babesaren eta Energiaren arloko estatu-laguntzei 
buruzko gidalerro berriak ezartzea. 
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54. Europako Batzordeak 2021eko martxoaren 17an onartu zuen 2022-2027 aldian 
eskualdeko laguntzak emateko Espainiako mapa, berrikusitako eskualde-laguntzei 
buruzko jarraibideen esparruan. 

EAEri dagokionez, lurraldearen zati bat «c» edo aldez aurretik zehaztu gabeko 
zonaldearen kategoriakoa da. Erabakian «Ezkerraldea hedatua» izendatzen duen 
eremua da, udalerri hauek hartzen dituena barnean: Sestao, Erandio, Portugalete, 
Trapagaran, Santurtzi, Ortuella, Abanto-Zierbena, Zierbena, Muskiz, Galdames, Gueñes, 
Alonsotegi, Sopuerta, Balmaseda, Artzentales, Turtzioz, Karrantza Harana. 

Udalerri horietan, enpresa handientzako laguntzaren intentsitatea gehienez % 15ekoa 
izango da. Gainera, laguntzaren intentsitateak gehienez ehuneko 10 handitu daitezke 
enpresa ertainek egindako inbertsioetarako, eta ehuneko 20 enpresa txikiek egindako 
inbertsioetarako, 50 milioi eurora arteko diruz laguntzeko kostuekin egindako hasierako 
inbertsioetarako. 
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