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Arabako Foru Aldundiak eta Elkargik lurraldeko
ekonomia bultzatuko dute
Foru erakundeak eta finantza erakundeak 250.000 euroko hitzarmena sinatu
dute ETEei eta autonomoei finantzaketan laguntzeko
Vitoria-Gasteiz, 2021eko irailaren 17a. Arabako Foru Aldundiak eta Elkargik hitzarmen bat sinatu
dute gaur, Arabako Lurralde Historikoko enpresa txiki eta ertainei (ETEak) eta autonomoei
finantzaketan laguntzeko. Akordio horrek Arabako ekonomia sustatzeko balioko du, eta lankidetza
publiko-pribaturako eta eraginkortasun frogaturako tresna gisa aurkeztuko da, pandemiaren ondorioei
aurre egiteko.
Arabako ahaldun nagusiorde eta Ekonomiaren Garapen, Berrikuntza eta Erronka demografikoko
diputatu Pilar García de Salazarrek eta Elkargiko presidente Josu Sanchezek 250.000 euroko
zenbatekoarekin sinatutako hitzarmenak hainbat jarduera-ildo babesten ditu Arabako enpresa txiki eta
ertainen eta autonomoen finantza-beharrei erantzuteko.
Horrela, akordio honen bidez, lurraldeko enpresa txiki eta ertainentzako eta autonomoentzako
finantza-irtenbideak sustatu eta areagotu nahi dira. Eta hala egingo du, finantzaketa-bideak areagotzeko
mekanismo berriak ezarriz, finantza-kostu jakin batzuei hobariak emanez eta indarrean dauden finantzamaileguak berritzea erraztuz. Era berean, Elkargik urteak daramatza prestakuntza eta aholkularitza
ekonomiko-finantzarioko ekintzak egiten. Ildo horretan, eta Aldundiaren babesari esker, FINANZA
izeneko eta Elkargik berriki abian jarri duen finantza-elkarguneak ere berariazko foro bat izango du
Gasteizen, finantza-sistemako eragileen topagune gisa.
Jarduera-ildo nagusia trantsizio teknologiko-digitalarekin, energetiko-klimatikoarekin edo
soziosanitarioarekin lotutako proiektuetarako finantzaketa-programa batean oinarritzen da, bai eta, batez
ere, berrikuntzaren, ekintzailetzaren edo nazioartekotzearen driverrei buruzko Ekonomiaren Garapeneko
Sailaren laguntza-jarduerekin lotutako proiektuetan ere. Aldundiaren ekarpenari esker, Elkargik mailegu
gehiago lagundu ahal izango ditu lurraldeko enpresa-sarearentzat. Pandemiaren aurretik, 2019an,
Elkargik 30 milioi euroko finantza-eragiketak egin zituen. Akordio horri esker, finantzaketa-bolumena
% 30 baino gehiago handitzea espero da 2021 honetan.
Pilar García de Salazar Ekonomiaren Garapen, Berrikuntza eta Erronka demografikoko
diputatuaren iritziz, "Hau bezalako une batean, jarduera ekonomikoa benetan konprometituta egon den
hilabeteak gainditu ondoren, oso garrantzitsua da enpresa txiki eta ertainak eta autonomoei
errekuperatzeko eta gure laguntzarekin egiteko aukera ematea. Akordio horrekin, xede ditugun sektoreen
aukera zabaltzen da, lurraldeko ekonomia azkarrago eta hobeto berreskuratzea ahalbidetuko duen
hitzarmen berritzaile baten bidez ".
Bestalde, Josu Sanchez Elkargiko presidenteak gogorarazi du Elkargi finantza-tresna eraginkorra
dela "lankidetza publiko-pribatutik enpresa-proiektu guztien finantza-baldintzak hobetu ahal izateko,
edozein tamainatakoak izanda ere". Horrela, "Aldundiaren, enpresa txiki eta ertainen eta lurraldeko
autonomoen laguntzari esker, haien finantza-baldintzak hobetu ahal izango dira, bai eta inbertsio-
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proiektu berrietarako sarbidea ere, eta horrek lurraldeko ekonomiaren hazkundea eta enpleguaren
finkapena ekarriko du".
Arabako Foru Aldundiak eta Elkargik elkarrekin lan egingo dute ezarritako helburuak betetzeko.

Iosu Muro Visa – imuro@araba.eus - 945 18 17 46 – arabapress.eus

