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Egun on, 

 

Interbentzio honen helburua da Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Sailari 

buruzko 2021eko aurrekontu-proiektuaren jarduera nagusien berri ematea, eta bereziki 

esanguratsuak izan daitezkeen partida nagusietan arreta jartzea, bai zenbatekoagatik, bai izaera 

estrategikoagatik edo berritasunagatik. 

 

DIAPO 2 

SAILAREN MISIOA ETA EGITEKOA 

Ezin dut ahaztu aurrekontua diseinatzerakoan zer testuingurutan gauden. Zeharo ez-ohikoa den 

pandemiak markatzen du, eta horrek osasun-krisia eragin du, krisi ekonomiko konplexu bat ere 

eragin duena. Osasun eta ekonomia krisiek, zalantzarik gabe, gure kontu publikoen ikuspegia 

markatu dute Jaurlaritza osoan, eta, beraz, sail honen aurrekontuan ere bai. Izan ere, duela bi 

hilabete ganbera honetan bertan azaldu nuenez, gure egitekoa enplegua sortzen duen 

suspertze ekonomikoa bizkortzea izango da, eraldaketa digitala, energetikoa eta 

soziosanitarioa ekoizpen-egituraren lehiakortasuna indartzeko aukeratzat hartuz, eta 

ingurumen-irizpideak politika sektorial guztietan integratzea, ez baldintzatzailea, baizik eta 

sortzeko lehia-faktore gisa. 

 

DIAPO 3 

HELBURUAK 

Legealdiko lehen ehun egunen fasea gainditu berri dugu, eta datozen urteetarako adostutako 

helburuak sail honen jarduera markatzen eta motibatzen ari dira. Izan ere, oso indartsu hasi 

gara, eta oso jakitun gara Euskadiko ekonomiaren susperraldia eta garapen jasangarria ezin 

direla atzean geratu. 

 

Hamar herri-helburuetatik bost zuzenean lotuta daude gure jarduerarekin. Gainerako 

helburuekin dugun konpromisoa argia da, eta bereziki argia genero-berdintasunarenarekin. 

 

Nolanahi ere, batzorde honekin partekatzen ditut sail honen aurrekontuaren oinarri diren bost 

helburu sektorialak, eta helburu horiek lortzen laguntzeko proposatzen ditugun jarduera berriak 

aurreratzen ditut. 

 

1.  Lehenengoa: langabezia % 10etik behera jaistea. 

Aurrekontu hau, zailtasunak dituzten enpresei laguntzeko tresnak gaitzeaz gain, 

Euskadiko enpresa-ehunari laguntzera bideratuta dago bereziki. 



 

Enpresa txiki eta ertainei zuzendutako finantza-tresnez eta laguntza-programez ari naiz, 

haien lehiakortasuna eta posizionamendua hobetzeko, ekonomia sortzeko eta, jakina, 

enplegu berria mantentzeko eta sortzeko. 

 

65 programa, 432,5 milioi eurorekin, honako laguntza hauetarako deialdietan: 

digitalizazioa, I+G, berrikuntza ez-teknologikoa, nazioartekotzea, inbertsioak, jarduera-

dibertsifikazioa, ekintzailetza, energia-eraginkortasuna, berriztagarrien sorrera, 

bioekonomia, ekonomia zirkularra. 

 

Gure ustez, 65 programa horiek euskal enpresak behar dituen beharrizan guztiei 

erantzuten diete. Hala ere, laguntzen katalogoan jasota ez dagoen behar berri bat 

antzematen badugu, aztertu eta kontuan hartuko dugu, zalantzarik gabe. 

Gainera, beste sei ekimen gehitu dira, doktoregaiak, enplegu berdea eta graduazioa 

amaituta gazteentzako 625 nazioartekotze-beken estaldura enpresetan prestatzeko eta 

kontratatzeko soilik. 

 

2. Gobernuak legegintzaldi honetarako duen bigarren helburua industrian eta zerbitzu 

aurreratuetan BPGren % 40 gainditzea da. 

 

Etorkizunerako prestatutako enpresak behar ditugu, alde batera utziko ez dugun 

industria-ekoizpen bati lotutako zerbitzu aurreratuekin. Industria-adimen horri 

lagunduko dioten programa berriak aktibatzen ditugu, eta, aldi berean, oso modu 

berezian zainduko dugu Coviden krisiak industrian izan duen eragina, bai eta zailtasunak 

dituzten edo egoera ahulean dauden enpresak eta eremuak zaintzea ere. 

 

Industria-garapenari eta zerbitzu aurreratuen garapenari ematen dizkiogun 

ikuspegiaren lau alderdi berri nabarmentzen ditut. 

 

 Lehenik eta behin, aurrerapauso bat emango dugu Adimen Artifizialeko eta 

datuak kudeatzeko estrategia batean. Basque Artificial Inteligent Center 

abiarazi genuen, bai eta enpresa txiki eta ertainentzako laguntzen lehen 

programa bat ere, adimen artifizialerako eta cloud zerbitzuetarako. Ematen 

dugun lehen urratsa da, ez da hutsala, eta garapen indartua izango du 

legegintzaldian zehar. 

 

 Digitalki lehiakorrak diren azpiegitura duten poligono eta parkeen espazioak 

ezinbestekoak direla uste dugu. Nabarmentzekoa da industrialdeetara banda 

zabala hedatu izana, bai eta 5G enpresarialerako laguntza-lerro berriak ere, 

foru-aldundiekin lankidetzan. Era berean, industrian zibersegurtasuna 

hobetzeko eta modernizatzeko laguntzak Renove 4.0 programarekin. 

 

 Covidek jo egin gaitu eta lezio batzuk utzi dizkigu. Europan gure ingurune 

hurbilean ekoizpen-kate osoak izateko beharraz jabetzeko balio izan du. Premia 

horren aurrean, dibertsifikazio eta Reshoring programa berri bat gaitu genuen, 



bai eta finkatzeari laguntzeko beste programa bat ere, hazkunde ez-organikoko 

eragiketa bat planteatzen duten enpresentzat, fusio edo xurgapen gisa. 

 

 eta, berrikuntza gisa, 5 milioi euroko partida bat nabarmendu behar da, 

proiektu estrategikoetarako. Ez da azpimarragarria zenbatekoari dagokionez, 

baina alternatibaren funtzioa beteko du programa arruntetatik onartzeko 

modukoak ez diren edo aurreikusitako beste baliabide batzuetan sartzen ez 

diren proiektu estrategikoen kasuetan, hala nola Europako funtsetan. Lehen 

partida bat gaituko dugu kontzeptu horretarako, eta, beharrezkoa izanez gero, 

hura handitzea baloratuko dugu. Oraindik zehaztu gabe dagoen partida da, 

beste tresna batzuen laguntzan "umezurtz" geratzen diren proiektu 

estrategikoetan sor daitezkeen beharren arabera. 

Horiek dira industria-garapenerako ETEei laguntzeko programen alderdi berriak, nahiz eta 

industriarako aurrekontu gehienak uneko hiru premia larrienetan jartzen duen arreta, hala nola 

inbertsiorako pizgarrietan, Gauzaturen bidez, 28 milioirekin; Bideratu Berriarekin krisian 

dauden enpresei 5 milioi eurorekin laguntzea; eta Indartu programarekin diskriminazio 

positiboa eremu behartsuetan, 12 milioi eurorekin. 

 

3.  I+G arloko konbergentzia lortzea Europako batez bestekoarekin 

 

Puntu honetan, Euskadik 2021ean osasunarekin eta hezkuntzarekin lotutako zerbitzu publikoak 

indartzeko egingo duen ahalegina azpimarratu nahi dut, bai eta herrialde gisa ikerketa-, 

garapen- eta berrikuntza-politikak babesteko egingo dugun ahalegina ere, horiek baitira 

herrialde lehiakor eta erresilientetzat hartuko gaituztenak, ekonomiaren eta enpleguaren 

sorreran. 

Sail honen aurrekontuaren % 41 I+G+b programetarako eta laguntzetarako izango da. 268 milioi 

euro, aurrekontuan jasotako 654 milioietatik. Besteak beste, industria, energia edo garapen 

jasangarriko gainerako programak kontuan hartu gabe, enpresei arlo horretan emango zaizkien 

laguntzen deialdiak % 6 igo dira. 

Urteak dira Euskadik I+G+Bko inbertsio iraunkorraren aldeko apustua egin zuela, baina oraingo 

honetan nabarmendu nahiko nukeen garrantzia hartu du. Inbertsio hori ezin da ezerezean 

geratu, eta uste dugu industria-ehunak ahaleginak batzeko aukera gisa interpretatzen jakingo 

duela; beraz, enpresek apustu teknologiko eta berritzaileekin bat etorri beharko dute. 

Elkarrekikotasun hori gainerako erakundeen politika publikoetatik ere espero dugu. Europa 

eraikitzeko Europako baliabideen kudeaketaren lema estatuek kontrolatuko duten honetan, 

industria- eta teknologia-ekimenak lehenesteko garaia da, benetan eraldatzaileak. Euskadik 

I+Garen alde egiten duen ahalegin publiko eta pribatua konpentsatzeko unea da, eta ez digu 

inolako "faktore zuzentzailerik" kaltetzen, duela gutxi eskualdeko berrikuntzari buruzko 

Europako Inkestan gertatu zen bezala. 

I+G+Bren aldeko apustu horretan, aurrekontua nabarmen handitzeaz gain, AZPITEK izeneko 

programa berri bat jarri da abian, 5,3 milioi eurokoa, I+G+B garatzeko beharrezko ekipamendu 



zientifiko-teknikoa eskuratu, instalatu eta eguneratzeko laguntzak emateko eta emaitzak 

baliozkotu eta erakusteko. 

4. Berotegi-efektuko gasen isurketa % 30 murriztea 

5. Berriztagarrien kontsumo-kuota % 20ra igotzea Euskadin. 

Gobernu eta sail gisa hartutako konpromisoetan aurrera eginez, berotegi-efektuko gasen 

emisioa % 30 murriztea aipagarria da, noski. Ehuneko hori berrikusteko konpromisoa hartu 

dugu, zorrotzagoak izateko eta Europako adierazleekin bat egiteko. 

Helburu hori oso lotuta dago energia berriztagarriak sortzeko eta kontsumitzeko dugun 

kuota handitzearekin. 

Bi helburu horiek aintzat hartuta, aurrekontuan eragina duten zenbait berritasun daude, 

hala nola: 

 Enpresa txiki eta ertainentzako laguntzak indartzea, industria-produkzioa 

digitalizatzeko prozesuetarako eta lehen sektorerako. Eraldaketa digitala, 

lehiakortasuna hobetzeko eta garapen iraunkorrari laguntzeko aukera gisa. 

 

 Enpresa txiki eta ertainei ekonomia zirkularrerako eta bioekonomiarako ematen 

zaizkien laguntzak bikoiztu ditugu, guztira 8,2 milioirekin, Sailaren, Ihoberen, 

Neikerren eta haziren arteko lankidetzarekin. 

 

 Industriako Hondakinak Balorizatzeko Zentro berri baten proiektuarekin hasteko 

lehen partidak biltzen ditugu, 400.000 eurorekin. IHOBErekin lankidetzan egingo da 

lan. 

 

Trantsizio energetikoari dagokionez, aurrekontuak isla argia izango du gasa oraindik 

beharrezkoa den trantsizio-fasearen kudeaketan, baina, batez ere, etorkizun horretan jarritako 

ikuspegia, energia berriztagarria sortzeko ditugun gaitasunak hobetzeari lotua, bai arlo 

publikotik bai eremu pribatutik. Ildo horretan, laguntzak tokiko erakundeentzat eta 

enpresentzat eolikoa, eguzki-energia, biomasa, geotermia eta abarrerako. 

 

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren aurrekontuak berritasun gisa 

izango duenaren hasierako errepaso honetan, bi alderdi aztertuko ditut gero aurrekontuaren 

xehetasunean, baina horiek ere aipatu egin behar dira, garrantzitsuak direlako. 

 

Alde batetik, portu-azpiegituren lehiakortasunaren aldeko apustuaz ari naiz, 33 milioi eurotik 

gorako inbertsioekin, portuen zuzendaritzatik, EKPtik eta Arrantza Zuzendaritzatik. 

 

Bestalde, natura-ondarea babesteari eta klima-aldaketaren mehatxuen kudeaketari 

dagokienez, ura Agentziak 32 milioi euroko inbertsioa egin du saneamendua, arazketa eta 

uholde-arriskua hobetzeko, ingurumena lehengoratzeko eta naturaguneak dinamizatzeko, 

Txingudi eta Urdaibai, esaterako. 



AURREKONTUAK SAILBURUORDETZAKA ERREPASOA 

Diapoak aztertzen joan gaitezke, "Atal" bakoitzaren helburua nabarmenduz, partidarik 

nabarmenenekin. 

 

 

 

AZKEN DIAPOA ondorioa 

Basque Green Deal azterketaren iruzkina 

 

Oinarri sendoak dituen aurrekontua da, industria- eta berrikuntza-esparruetan lehendik dauden 

politikei dagokienez, baina beste buelta bat ematen diegu iraultza teknologikoaren eta 

eraldaketa energetiko eta digitalaren eskakizunetara egokitzeko. 

 

Hori izango da gure ibilbide-orria, hau da, Europako Green Deal printzipioak aplikatzea, gure 

hurbileneko errealitatera ekarrita. 

 

Estrategia berde berri bat, jakina, baina, batez ere, ekonomia modernoan, baliabideen erabilera 

efizientean eta lehiakorrean oinarritutako hazkunde-estrategia bat. Eredu lehiakor justua, inor 

atzean utziko ez duena. Hau da gure Basque Green Deal. 

 

 

 

 


