
ENPRESA-NAZIOARTEKOTZE POLITIKAK EUSKADIN

Enpresa-nazioartekotze politikez ari garenean, erakunde publikoek bultzatu-

riko hainbat neurri eta ekimenez ari gara. Horien helburua hauxe da: lurralde 

jakin bateko enpresak nazioarteko merkatuetan sartu, finkatu eta zabaltzea, 

alde batetik, eta kanpoko inbertsioak lurralde horretara erakartzea, bestetik.  

Eusko Jaurlaritzak eta foru-aldundiek gero eta indar handiagoz bultzatzen 

dute politika hori. Haien estrategiaren arabera, garapen ekonomikoak lotura 

estua du euskal enpresek kanpoko merkatuak bereganatuta irabazten du-

ten lehiakortasunarekin. Honela laburbildu daiteke irizpide hori: «zenbat eta 

emaitza hobeagoak dituzten gure enpresek agertoki globalean, orduan eta 

hobeagoa izango da egoera guztiontzat». 

Parametro tekniko-enpresarialek argi eta garbi baldintzatzen dute politika 

hori, beraz. Giza garapena, jasangarritasuna eta giza eskubideak erabat pe-

riferikoak dira politika horretan. Horren oinarria administrazioaren eta en-

presen arteko aliantza publiko-pribatua da, Basque Consortium deritzon pla-

taformaren inguruan antolatua. Euskadiko Nazioartekotze Agentziak, hiru 

foru-aldundiek eta Bilboko, Gipuzkoako eta Arabako merkataritza-ganbarek 

parte hartzen dute plataforma horretan, eta ez dago inolako sistemarik hiru-

garren herrialdeetako populazioen eta komunitateen gainean eragindako in-

paktuak identifikatzeko, fiskalizatzeko eta haien jarraipena egiteko.

Hona hemen enpresa-nazioartekotze politiken esparruan erabiltzen diren 

tresnak:

EUSKAL ENPRESEN NAZIOARTEKOTZEA MEXIKON

Mexiko da, Txinarekin batera, euskal inbertsiorik handiena erakartzen duen 

herrialdea, Estatu Batuetako merkatutik hurbil dagoelako eta lanaren eta 

ingurumenaren arloko berme gutxiko arauak dituelako. Posizio hori indartu 

egin dute Eusko Jaurlaritzak bultzaturiko enpresa-nazioartekotze politikek, 

Mexiko lehentasunezko herrialdetzat hartzen baitute. Estrategia horrek 

ez ditu kontuan hartzen herrialde horretan gizartearen eta ingurumenaren 

arloetan nagusi diren krisia eta inpunitatea. Lurraren eta giza eskubideen 

defendatzaileek jasaten duten indarkeria da horren erakusgarria: 2012tik 

2018ra bitartean, 159 defendatzaile eta 47 kazetari erail zituzten. NBEko En-
presei eta Giza Eskubideei buruzko Lantaldeak berak 2016an jakinarazi zuenez, 

«Inbertsioak erakartzeko premiak […] eta indarrean dagoen legeria betea-

razteko ezintasunak sorrarazitako ingurunean, inpunitate osoz urra daitezke 

giza eskubideak».
 

Horrela, nahiz eta Mexikok indarkeria eta giza eskubideen urraketa jasan, 

EAEko enpresa-nazioartekotze politikaren plangintza batek ere ez du egoe-

ra hori aipatzen. Aitzitik, Mexiko adierazle estrategikoen arabera aztertzen 

dira, hau da, enpresa-lehiakortasunari eta merkatuak eskuratzeari 

lotutako irizpideen arabera. Ondorioz, ez da herrialde bereziki 

zaurgarritzat hartzen haien indarkeria-maila handiagatik, bai-

zik eta nolabaiteko egoera normalizatua duen herrialdetzat. 

GOMENDIOAK 
 

Enpresa transnazionalen eta giza eskubideen euskal zentroa

Eragile sozialek eta sindikalek parte hartzen duten zentro 
publiko bat proposatzen dugu.
Helburuak: euskal enpresen kanpoko jarduera aztertu, 
ebaluatu, horri buruzko kontuak eman, salaketak jaso 
eta ikertu, eta jarraipena egiteko politika publikoko 
proposamenak egitea.

 

 

Enpresa-nazioartekotze eta giza eskubideei buruzko estrategia bultzatu Mexikon

1. Enpresa-jardunerako nahitaezko protokoloak zehaztea Mexikon aritzen diren 
enpresa guztientzat, horiek betetzen direla egiaztatzeko eta jarraipena egiteko 
erakundeen mekanismoak barne hartuta.

2. Eztabaida publikoa sortzea, Mexikon eragina izan dezaketen sektore 
ekonomikoak eta megaproiektuak babestearen egokitasunari buruz.

3. Euskal enpresa-nazioartekotze politika birdefinitzea Mexikorekiko (eragileen 
esparrua, ikuspegi estrategikoa, tresnak eta adimen lehiakorra), giza garapena, 
jasangarritasuna eta giza eskubideen aldeko apustua egiteko.

4. Dirulaguntzetan eta ekimen publikoetan irizpide bazt ertzaileak ezartzea, giza 
eskubideak bermatzeko.

 

Premiazko neurriak

1. Giza eskubideen urraketak salatu diren testuinguru eta megaproiektuetan 
diharduten euskal enpresen zuzeneko edo zeharkako erantzukizunak ikertzea. 

2. Laguntza instituzionala eta legala eskaintzea horrelako kasuetan mehatxuak 
jasan dituzten pertsona defendatzaileei; eta zigor-neurriak hartzea, hala nola 
laguntza eta kontratu publikoak kentzea.

Diplomazia 
ekonomikoa

• Eragin politikoa
• Misio komertzialak eta/edo inbertsio esparrukoak
• Kontsultoretza eta aholkularitza
• Adimen lehiakorra

Dirulaguntzak

• Hastapena
• Produktu berriak
• Finkapena
• Ezarpen produktiboa eta/edo komertziala
• Nazioarteko lizitazioak
• Enpresa-partzuergoak

Gaitasunak 
sendotzea 

• Giza gaitasunak (prestakuntza eta praktikak)
• Gaitasun teknologikoak (berrikuntza eta zentro 
adimendunak)
• Gaitasun ekonomikoak (kreditua, abala, inbertsio 
estrategikoa)
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