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Beharrezko programa bat  

Lana duen biztanleriaren eta lana ez duen biztanleriaren 
bilakaera  EAEn 1985-2012 (Iturria: PRA) 

Hiruhileko BPGren urte arteko hazkunde-tasaren bilakaera  
EAEn (Iturria: Eustat) 

Euskadik ekonomiaren ikuspegitik bizi duen egoera larriari eta horrek 
enpleguan duen eragin lazgarriari erantzuna ematen ahalegintzeko programa 
bat.  

Jaurlaritzaren  konpromiso bat, lankidetzarako irekita dagoena. 
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Eragin garrantzitsua izango du, baina mugatua  
2013ko BPG (aurreikusita): -1,1%              2013 txarra izango da enplegurako. 
 
Programa: egoera zaila arintzeko aukerak sortuko dituen tresna bat. Enplegua sortzeko 
gakoa ekonomia sustatzeko egitura-politiketan baitago, eta politika horiek epe 
ertainean eta epe luzean ematen dituzte emaitzak.  

INNOVACI Ó N 

INTERNACIONALIZACI Ó N 

INVERSI Ó N 

Efectos a  
medio y  

largo plazo 

EST Í MULOS DIRECTOS AL EMPLEO = 
PROGRAMA DE REACTIVACI Ó N DEL EMPLEO Pizgarriak 

Objetivo:  

CREACI Ó N  
DE EMPLEO 

INDUSTRIALIZACI Ó N 

BERRIKUNTZA 

NAZIOARTEKOTZEA 

EKONOMIA 
SUSTATZEKO 

Egitura-politikak 

INBERTSIOA 

Epe ertain eta 
Luzeko eraginak  

MULOS DIRECTOS AL EMPLEO = 

ENPLEGUAN ERAGITEKO BIZIGARRIAK= 
ENPLEGUA SUSTATZEKO PROGRAMA 

Helburua:  

ENPLEGUA 
  SORTZEA 

INDUSTRIALIZAZIOA 
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Enplegu suntsiketa lazgarria  arintzea 

Helburuak 

Aukerak eskaintzea gazteen enplegurako  

Pertsona behartsuenen gizarteratze eta laneratzea  bultzatzea  

Ekintzailetzaren alde apustu egitea  

Inbertsio pribatua  eta obra intentsiboak  areagotzea enplegua sortzerakoan 

Erakundeen artean lankidetzan aritzea eta ahaleginak batzea 
enpleguaren alde 
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Aurrekontu egoera zailean kokatua. 
 
IREKIA à Foru aldundiak eta bestelako erakundeak  gehitzeko. 

 
MALGUA à Aurrekontu ahalmenari eta premia berriei egokitzeko. 

 
NEURGARRIA à Programa zehatzak eta konpromiso  neurgarri eta zenbakarriak. 

 
ALDI BATERAKOA à 2013-2016 legegintzaldia, urteko programetan zehaztuta. 

 
IDENTIFIKAGARRIA à Jaurlaritzaren urteroko aurrekontuetan. 

 
GARDENA à Urtero ebaluazio publiko batekin. 

Ezaugarriak 
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Enpresa txiki eta ertainentzako zein 
autonomoentzako finantziazioa  

Ekintzailetza sustatzea 

Gazteen enplegua sustatzea 

Enplegurako prestakuntza 

RENOVE Birgaitzea 

Enplegurako Elkartasun Funtsa 

65 ekimen,  
6 programa eragiletan bilduta 



1
3
8 

 7 

à Gure enpresen arazo nagusia da. 

à Zirkulatzailea Finantzatzeko Funts berria, 600 M€koa. 

à Funts horren zati bat zailtasunak dituzten enpresak langileak kapitalean 
parte hartuz birfinantzatzeko izango da. 

à Neurri fiskalak, aurrezki pribatua enpresetara bideratzeko. Oso 
garrantzitsua. Foru aldundiekin batera aritzeko lanean. 

Enpresa txiki eta ertainentzako zein 
autonomoentzako finantziazioa 
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à Kultura ekintzailea berreskuratzea ðHezkuntza sistematik sentsibilizatzea. 

à Ekintzailetzarako Euskal Zerbitzu eraginkorra. Leihatila bakarra. 

à Proiektu guztiak dira garrantzitsuak. 

à Arreta berezia proiektu berritzaileei, oinarri teknologikodunei eta enplegua 
sortzeko ahalmen handia dutenei. 

à Kapital-arriskua indartzea. 

à Mikrokredituak  sustatzea, ekintzaileen arazo nagusiari erantzuteko: 
finantzaketa lortzeari, hain zuzen. 

Ekintzailetza sustatzea 
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à Langabezia handiena duen taldea.  

à EBk “gazte bermea” delako kontzepturantz egingo du aurrera. 

à Gazteen ekintzailetza babestea. Gazte Ekintzaileentzako bekak eta Junior 
Kooperatiba programa. 

à Aurrera egitea bitariko heziketan. 

à Lehendabiziko lan esperientzia (Enplegurako Elkartasun Funtsak 
sendotuta). 

à Gazte talentua. Gure gazteak esperientziadunak nazioartean, gorabidean 
dauden sektoreetan kualifikaziodunak. 

Gazteen enplegua sustatzea 
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à Egiaztatze bat: etorkizunean eskatuko diren enpleguek erdi eta goi mailako 
prestakuntza izan beharko dute. Aukera urriak prestakuntza gutxiko 
pertsonentzat  ð Prestakuntzaren aldeko apustua oinarrizkoa da. 

à Berariazko eremuak:  

  EEEek eragindako pertsonen prestakuntza eguneratzea.  

  Bigarren aukera, batez ere, emakumeak berriz lan merkatuan 
sartzeko.   

à Ahalmen urria dutenei eta baztertze arriskuan daudenei laguntzea. 

à Prestakuntza eraginkorragoa lanean ari diren pertsonentzat. 

 

Enplegurako prestakuntza 
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à Eremu oso intentsiboa enplegua sortzen. 

à Hemen jardungo da: 

 Etxebizitzan, eraginkortasun energetikoan  eta irisgarritasunean 
etxebizitzak bergaitzeko pizgarrien bitartez. Inbertsio pribatua 
mobilizatzeko eragin oso handia. 14.000  etxebizitza  2013an , eta  
63.000  2013-2016an. 

 Ikastetxe publikoetan.  

 Osasun publikoan. 

 

RENOVE Birgaitze programa 
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à Tresna berritzailea. 

à Ez ohiko sarrerak edota ohiko gastu eta transferentzietatik aurreztutako diruak 
erabiliko dira. 

à Funts jakina: 2013rako, Jaurlaritzak funtserako 35 M€ emateko konpromisoa hartu du: 

 14 M€: enpresek DBE jaso eta aspalditik langabezian dauden pertsonak 
kontratatzeko pizgarrien programa. 2.300 pertsona 

 10,5 M€: enplegurako toki eta eskualde planen barruan DBE jaso eta aspalditik 
langabezian dauden pertsonak aldi baterako kontratatzeko programa. 1.200 
pertsona 

 10,5 M€: Lehen Urratsa programa,  gazteentzako lehen lan esperientziari 
buruzkoa. 4.200 gazte 

à Foru aldundiei funtsean parte hartzeko aukera emango zaie. ð Helburua:  
enplegurako eskualde planen barruan, aldi baterako kontratazio programaren eragina 
zabaltzea.   

Enplegurako Elkartasun Funtsa 
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3.630 milioi euro baliabide publiko eta 
pribatuetatik, enplegua sustatzeko 

1.206 M€ 
(2013: 281 M€) 

  
Baliabide publikoak 

3.630 M€ 
(2013: 1.014 M€) 

  
Guztizko 

baliabideak 2.423 M€ 
(2013: 733 M€) 

  
Mugiarazitako baliabide 

pribatuak 
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32.975  2.840 autonomo eta enpresa txiki eta ertainen finantzaketan 
lagunduz 

1.360   segida, belaunaldi ordezkapen edo ekonomia sozialeko enpresa 
bihurtutako 48 enpresari lagunduz 

7.850   enplegurako zentro berezietan eta gizarteratze enpresetan 

12.711  
ENPLEGU 

SUSTATZEA 

42.185  
ENPLEGURI 

EUSTEA 

4.094  enplegu sortzea 2.060 autonomo eta  mikroenpresek 

4.974  pertsona kontratatzea, enplegua lortzeko zailtasuna dutenak, 
pizgarri ekonomikoen bitartez 

3.643  pertsona, birgaitze jardueretan. 

LEHEN LAN ESPERIENTZIA 5.280 GAZTEENTZAT 

Aurreikusitako eragina 2013an 



1
3
8 

 15 

44.000 enplegu sustatzea 

112.000 enpleguri eustea 

Lehenengo lan esperientzia 22.000 gazterentzat 

Aurreikusitako eragina 2013-2016rako 
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PROGRAMA DE 
REACTIVACIÓN  
DEL EMPLEO 
2013-2016 
 
Nuestro compromiso con las personas 


