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1.1- MUNDU MAILAKO ERREALITATE EKONOMIKO BERRIA 

Azken urteotan, ekonomia globaleko alderdi desberdinetan egituran eragina duten aldaketa 

prozesu bizkorra jasaten ari gara eta mundu mailan errealitate ekonomiko berria osatzen ari da. 

Errealitate ekonomiko berri horrek testuinguru berria marrazten du euskal ekonomiarentzat, eta, 

beraz, Ekonomiaren Susperraldiaren eta Enpleguaren aldeko Esparru Programak eta bertako 

parte diren eragileek kontuan hartu behar dute. Joera nagusiak honakoak dira: 

1) Globalizazioa. Herrialdeen eta gune geografikoen arteko pertsona, ondasun, produktu, 

zerbitzu, kapital, teknologia eta kulturaren joan-etorria etengabe areagotuz doa. Globalizazioak 

ondasun eta zerbitzuen horniduran “distantziak amaitzen direla” esan nahi du. Enpresak sare 

globaletan antola daitezke, mundu osoan zehar hedatutako erabaki zentroekin, kanporatzea 

hobea eta merkeagoa non den aztertuz eta eragile berrien agerpena eta indarra sustatuz. 

Finantza merkatuen eta ekonomia desberdinen arteko lotura geroz eta handiagoa da eta, hala, 

sinergia eta aukera berriak sortzen dira, baina krisi egoeran kalteak hedatu eta eransteko 

arriskuak ere areagotu egiten dira.  

2) Geoekonomia berria. Sortzen ari diren ekonomien indarra, Txina buruan egonik, potentzia 

desberdinek nazioarteko eszenatoki ekonomikoan, komertzialean eta finantzarioan egiten duten 

pisu zehatza aldatzen ari da. Bitartean, Mendebaldeko hazkunde erritmoak geroz eta 

neurtuagoak dira, batez ere Europan, berau izanik azken krisi ekonomiko eta finantzarioaren 

kaltetu nagusia. 

 

Aurreratuak Gainerako susperr. Brasil Txina India Errusia

 

3) Teknifikazioa. Garapen ekonomikoa bizia izango da datozen hamarkadetan ere, batez ere 

bioteknologia, nanoteknologia, teknologia energetikoa, Informazio eta Komunikazio teknologia, 

robotika, fabrikaziorako teknologia eta garraio inteligentea bezalako eremuetan. Garapen 

teknologiko horrek produktu eta zerbitzu berrien aukerak sortuko ditu, baina enpresen 

antolaketa aldatzea ere eragingo du. 

 

Ekonomia aurreratuek eta susperraldian dauden herrialdeek munduko BPGn duten partaidetzaren bilakaera 
(Iturria: Nazioarteko Moneta Funtsa eta Munduko Bankua) 
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Kualifikazioa altua

Kualifikazioa ertaina

Kualifikazioa baxua

 

4) Lehengaien garestitzea. Sortzen ari diren ekonomietan biztanleria eta kontsumo gaitasuna 

areagotzen ari dira, eta, ondorioz, lehengaien kostuaren egitura ere gorantz doa, bai 

elikagaietan, bai energian eta materialetan. 

5) Protekzionismo bioklimatikoa. Bai gizarteak, bai gobernuek, ingurumenaren gaineko 

kontzientzia handia hartu dute, eta, beraz, enpresek ildo horretan lanean jarraituko beharko 

dute, teknologien erabilera eta produktu eta zerbitzuen hornidura ekoeraginkorragoak sustatuz. 

6) Ezagutzaren ekonomia. Pertsonen ezagutza eta talentua geroz eta faktore lehiakor 

esanguratsuagoa izango da. Langileen eskumen kolektiboak enpresaren balio nagusia bihurtu 

dira, eta, ondorioz, pertsonen kudeaketak geroz eta garrantzia handiagoa izango du 

erakundeen arrakastan. Kualifikazio maila erabakigarria izango da enplegu bat eskuratzeko 

orduan. 

7) Herri Administrazioek ekonomian duten zereginaren berrikuspena. Eszenatoki berrian 

herri administrazioen zereginak berriz zehaztea kontuan hartu beharreko beste kontu 

garrantzitsuetako bat da. Horren harira, herrialde askotan, eta, batez ere Europan, arretaz 

berrikusten ari dira bai jarduera finantzario eta ekonomikoa arautzen duten eskumenak eta 

mekanismoak, bai administrazioek merkatuetan duten esku hartze zuzena. 

 

 

 

 

EB-27ko enpresen eskulan banaketaren bilakaera, kualifikazio mailaren arabera  
(MILIOIKA pertsona) (Iturria: CEDEFOP) 

ONDORIOA  Enpresetara eta gainerako eragile ekonomikoetara egokitzea 

eskatzen duen errealitate ekonomiko berria 
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1.2- KRISI EKONOMIKO SAKONA EUSKADIN 

2008. urtean Euskadin hazkundea jaitsi egin zen eta 2009. urtean BPGren bilakaera negatiboa 

izan genuen (-%3,3).  2010ean eta 2011n izandako berreskurapen ahula (+%0,3 eta +%0,6, 

hurrenez hurren) berriz ere hautsi zen 2012an, %1,2 eroriz. BPGn egondako jaitsiera neurri 

handi batean kontsumo pribatuan eta kapitalaren sorkuntza gordinean egondako jaitsieraren 

emaitza da, kontsumo publikoak jarrera positiboagoa izan duen bitartean. 

 

2013ari dagokionez, BPGk urte arteko jaitsierak jasan ditu lehenengo hiru hiruhilekoetan, %1,9, 

%1,5 eta %1,1 erorita, hurrenez hurren. 
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Hiruhilekoko BPG p/m-ren urte arteko hazkunde tasaren bilakaera EAEn  
(Iturria: Eustat) 

EAEko BPGrako ekarpen elementuen bilakaera  
(Iturria: BBVA Research, Eustaten datuetan oinarrituta) 
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Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzaren arabera, 2013rako jarduera 

aurreko urtean baino gutxiago eroriko da (-%1,1) eta 2014tik aurrera hazkunde positiboa 

egongo da, barne eskaria errekuperatzen den heinean. Jarduera ekonomikoaren susperraldia 

motela izango denez, enpleguaren sorrera 2015era arte atzeratuko da, eta, beraz, epe 

ertainean ez da espero krisi garaian suntsitutako enplegua berreskuperatuko denik. 2015. 

urtera arte ez da lanpostuen sorrera garbirik egongo eta hasten denean apala izango da. Hori 

dela eta, aldi horren amaieran langabezia tasa biztanleria aktiboaren %11tik gorakoa izango da. 

 

 

2013 2014 2015 2016

Benetako BPG -1,1 0,9 1,4 1,7

Azken kontsumoa -1,0 0,4 0,8 1,2

Kontsumo pribatua -0,8 1,0 1,2 1,5

Kontsumo publikoa -1,9 -1,9 -0,6 -0,1

KEG -3,6 -0,5 1,3 2,6

Barne eskaria -1,6 0,2 1,0 1,6

Kanporako saldo ekarpena 0,5 0,7 0,4 0,1

Deflaktorea 1,2 1,3 1,6 2,0

Enplegua (okupatuak) -2,2 -0,5 0,7 1,1

Langabezia tasa 14,4 14,2 13,1 11,6

2013-2016  eszenatoki makroekonomikoa 
 (Iturria: Eusko Jaurlaritza. Ekonomia eta Plangintza Saila. Urria 2013) 
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Pertsonei eragin die 

Egoera ekonomiko delikatu hau oso eragin negatiboak izaten ari da pertsonengan, eta, 

zehatzago, enpleguan. 

1990eko hamarkadako lehen erdiko krisiko kopuru hain negatiboetara iritsi ez den arren 

(235.000 langabetu, %25,6ko langabezia tasarekin eta soilik 683.000 okupatu 1993an), azken 

lau urteetan Euskadin 93.000 enplegu galdu dira eta langabezian 83.000 pertsona gehiago 

daude, hau da, guztira 158.000 pertsona daude langabezian eta langabezia tasa %14,8koa da 

2013ko lehen hiruhilekoan (BJAren datuak). Lanbideren bulegoetan erregistratutako 

langabezian oinarrituta, 2013ko urrian 167.374 pertsona zeuden. 2012ko abenduaren aldean, 

1.709 pertsonako murrizketa izan zen erregistratutako langabezian. Den den, 2013an Gizarte 

Segurantzara afiliatutakoen kopuruan 12.500 pertsonako murrizketa izan da, eta horrek guztira 

enplegua galdu dela esan nahi du. 

Langabeziaren egoera orokorrean larria da baina are gehiago gazteen kasuan: lan egin nahi 

duten 25 urtetik beherako 10etik 4k ez dute lanik aurkitzen. 
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EAEko biztanleria okupatuaren eta langabetuaren bilakaera 
(Iturria: Eustat, BJA) 

 

Langabezia tasa EAEn, adin eta sexuaren arabera  
(4. hiruhilekoa 2012) (Iturria: Eustat, BJA) 
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Eta baita enpresei ere 

BPGren erorketa honek enpresa sarean ere eragin handia izan du, 4 urteotan enpresa 

establezimenduen %9,5 galdu baitu eta sortutako enpleguaren %9,4.  

Lau urteotan, era berean, ia 83.000 establezimendu desagertu dira eta 57.000 inguru sortu dira, 

-26.000ko saldo garbiarekin. 

Enplegua sektore guztietan erori da, industrian eragin berezia izanda, 42.000 enplegu galdu 

baitira (6tik 1) eta eraikuntzan, 23.500 enplegu gutxiagorekin, 2008ko 10 enplegutik 3 desagertu 

baitira. 

Azken 4 urteotan Enplegu Erregulazioko Espediente (EEE) ugari egon dira. Nahiz eta egia den 

pertsona ukitu gehien 2009an egon zela, igoera nabarmena egon da murrizketa eta hutsaltze 

espedienteetan. 
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Enplegu-erregulazioko espediente baimenduak: pertsona ukituak  
(Iturria: Eusko Jaurlaritzako Lan Zuzendaritza eta Lan eta Immmigrazio Ministerioa) 

Enpresa establezimenduen alta eta bajen bilakaera EAEn  
(Iturria: Eustat, JEGID) 
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Euskal enpresen perspektibak oso negatiboak dira epe laburrean; 2013rako nahiko 

aurreikuspen negatiboak daude eraikuntzaren eta merkataritzaren sektoreetarako eta negatibo 

samarrak gainerakoetarako. 

 

 

 

 

 

Enpleguaren aldakuntza EAEn sektoreka 2008 eta 2012 artean  
(milaka pertsona) (Iturriak: Eustat, BJA) 

EAEko enpresen negozio zifraren bilakaeraren perspektiba 2013rako, sektoreka 
(Iturria: Euskadiko Enpresen Perspektibak 2013, Kutxabank eta Eusko Ganberak) 

Saldo garbia:igoera eta jaitsiera adierazten duten sektoreen portzentajearen arteko aldea. 
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Industriaren sektorean eragin berezia du 

Azken urteotan euskal industriaren sektorea jaitsi egin da, bai enplegua sortzeko gaitasunean, 

bai ekoizpenean. Egoera horrek eragin berezia izan du Euskadin tradizionalki lehiakorrak izan 

diren industriako sektore batzuetan.  

Krisiaren hasieratik euskal industriaren sektoreak 4 partaidetza puntu galdu ditu BPGn. 

 

 

Sektorea

Langile okupatuen

arteko aldakuntza

2008 eta 2011 

artean

Artikulu metalikoak -4.378

Eraikuntza metalikoa -4.350

Ingeniaritza mekanikoa -3.948

Altzarien fabrikazioa -2.065

Erabilera orokorreko makineria -2.041

Siderurgia/Burdina ez diren metalen ekoizpena -1.778

Plastikozko produktuak -1.662

Motor ibilgailuen fabrikazioa -1.651

Egurraren eta kortxoaren industria -1.495

Kautxuzko produktuak -1.482

Forja eta estanpazioa -1.474

Arte grafikoak eta erreprodukzioa -1.363

Material eta ekipo elektrikoak -1.227

Metalen fundizioa -1.150
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(Iturria:Eustat) 
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Eta gure inbertsio gaitasunari eragin dio 

Enpresen eta familien zailtasunek eragina izan dute zerga bilketan, eta, horrek, zerga finkapena 

beharrezkoa den testuinguruan, gure administrazioen inbertsio erritmoa murriztea eragin du, 

tradizionalki gure hazkunde motorretako bat izan den arren. 
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bolumen ekonomikoa (milaka euro)(Iturria:Eusko Jaurlaritza.Ekonomia eta Ogasun 

Saila.Aurrekontu betearazpenaren estatistika) 
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1.3- AUKERA ESZENATOKIA 

Indarguneen artean, euskal berrikuntza sistema -oro har- eta gure enpresen 

jarrera berritzaileak -zehazki- nabarmentzen dira. 

Nahiz eta azken aldiko bilakaera hain negatiboa izan, adierazle batzuek oso joera positiboa 

dute. Euskal enpresa eta agente teknologikoek beren I+G jardueretako langileak areagotzen 

jarraitu dute eta adierazle hori ia bikoiztu egin da 2000. urtean zegoen kopuruarekiko. I+Gko 

inbertsioak gainditu egin du gure BPGren %2, 2012an %2,12an kokatuz.  

Ondorioz, 10 langile edo gehiagoko enpresen %30 berritzaileak dira eta kopuru hori %44ra 

iristen da industriaren sektorean.  
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Europako Batzordeak argitaratzen duen InnovationScoreboard eskualde txostenak berrikuntza 

adierazle bat garatzen du, Europako eskualdeetako berrikuntza maila neurtzeko. 2011ko azken 

txostenean, Euskadi EB-27ko eskualdeen batez bestekoaren gainetik zegoen, “jarraitzaile 

altuen" taldean baitzegoen (hau da, laugarren postuan, 12 eskualde kategoriako zerrenda 

batean, berrikuntza adierazlean maila altuenetik baxuenera ordenatuta).  

 

 

EAEko 10 langiletik gorako establezimenduen artean enpresa establezimendu berritzaileen 
portzentajea, sektoreka 

(2011) (Iturria: Eustat, Teknologia Berrikuntzaren Inkesta- TBI) 
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Eta gure kanpo jarduerari eustea  

Euskal enpresen esportazioak errekuperatu egin dira 2009an jaitsiera nabarmena izan ondoren, 

eta berriz ere krisiaren hasieraren antzeko mailetara iritsi dira. Geroz eta euskal enpresa 

gehiagok esportatzen dute, nahiz eta erregularki esportatzen duten horien kopurua egonkor 

mantentzen den. 

Kanpo jardueraren igoera horren barruan batez ere Europar Batasunetik kanpoko merkatuetara 

egindako esportazioak nabarmentzen dira. 
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Euskal enpresen esportazioen bilakaera  
(milaka euro) (Iturria: Eustat) 
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Azken urteetan Estatuko gainerako tokietara egindako euskal esportazioak murriztu egin dira 

eta EBrako esportazioak, eta, batez ere, munduko gainerako lekuetarakoak, aldiz, apurka-

apurka gorantz joan dira. Kanpo merkatua geroz eta garrantzitsuagoa da euskal enpresentzat. 
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Krisiaren aurrean “koltxoia” diren gizarte politika aurreratuekin  

Euskadiko elementu berezi eta diferentzialetako bat gure gizarte politiken maila altua da.  

Hainbat kolektibo, arrazoi desberdinen ondorioz, ahulagoak dira bazterkeria egoerak jasateko 

orduan. Kolektibo horiek beharrizan guztiz heterogeneoak dituzte eta babes desberdinak behar 

dituzte, nola gizarteratze prozesua ia ezinezkoa denean beren egoera arintzeko, hala bizitza 

duina eta ahalik eta beteena garatzeko bidean aurrera egiteko. 

Euskal gizarteak egoera kaltetuagoenen alde egindako ahalegina gizarte zerbitzu aurreratuetan 

ikus daiteke, horiek baitira gure Ongizatearen Estatuaren laugarren oinarria, Hezkuntzarekin, 

Osasunaren eta Pentsio Sistemarekin batera. Era berean, gizarte zerbitzuak lagungarri dira 

egungo krisi ekonomikoaren ondorioz pertsona asko jasaten ari diren egoera zailak arintzeko 

orduan. 

 

 

Euskal enpresen kanpo salmenten jomuga geografikoa (1995 - 2010)  
(Iturria: Input-Output taulak. Eustat) 
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2.1- LEHENDAKARIAK BERE INBESTIDURA HITZALDIAN ADIERAZITAKO 

LEHENTASUNEZKO KONPROMISOA 

Lehendakariak, gobernua osatu baino lehen, Eusko Legebiltzarrean emandako inbestidura 

hitzaldian, ekonomiaren susperraldiaren eta enpleguaren aldeko estrategia lehentasunezkoa 

zela adierazi zuen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enpleguarekiko konpromisoa… 

Eta konpromiso hori enpleguaren aldeko planean nabarmentzen da…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Gure lehen konpromisoa, beraz, lehentasunei ekitea da, hau da, ekonomiaren 
susperraldiari, hazkundearen errekuperazioari eta enpleguari.  
 
“Gure helburua hazkundea, aberastasuna eta enplegua sortzea da, pertsona gure 
konpromisoaren erdigune bihurturik, kalitatezko zerbitzu publikoak bermatuko dituen gizarte 
politikaren bidez”. 
 

Iñigo Urkullu Lehendakariaren inbestidura hitzaldia 
(Eusko Legebiltzarra, 2012ko abenduak 12) 

“…jarduera ekonomikoaren susperraldiari eta etorkizuna planifikatzeari ekiteaz gain, nire 
gobernuak Enpleguaren aldeko txoke plana martxan jartzeko aukera planteatuko du…” 
 
“…epe laburrean oinarrizko lau jarduera arlotan emaitzak izango dituen plana…” 
  
 

• Gizarte enplegurako funtsa martxan jartzea 
• Autoenplegua sustatzeko berariazko programa 
• Gazte enplegua eta prestakuntza sustatzea 
• Etxebizitza birgaitzeko sektorean enplegua dinamizatzea” 

 
Iñigo Urkullu Lehendakariaren inbestidura hitzaldia 

(Eusko Legebiltzarra, 2012ko abenduak 12) 
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… eta ekonomiaren susperraldiarekikoa 

Ekonomiaren susperraldiaren alde apustu egiten duen konpromisoa... 

 

 

 

 

 

 

“…inbertsio publikoarekiko dugun konpromisoa berriz orientatzeko beharrizana 
planteatzen dut…” 
 
“…euskal industriaren etorkizunarekiko konpromisoa planteatzen dut, eta, merkatu 
globalaren testuinguruan, mundura irekitako sare ekonomiko irekiago baten 
nazioartekotzearen eta berrikuntzaren aldeko apustuarekin lotuta dago…” 
 

Iñigo Urkullu Lehendakariaren inbestidura hitzaldia 
(Eusko Legebiltzarra, 2012ko abenduak 12) 
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2.2- JAURLARITZAREN PROGRAMAN BERRETSITAKO KONPROMISOA 

Lehendakariaren konpromisoei jarraiki, eta inbestidura hitzaldiaren ildotik, Jaurlaritzaren 

Programak honakoak ezartzen ditu bere lehentasunen artean…. 

Ekonomiaren susperraldia… 

 

 

 

 

 

 

eta Enplegua… 

 

 

 

 

"Susperraldiarekiko konpromisoak zera esan nahi du, gure ekonomia, gure enpresak 
sustatzea eta lehiakorragoak izan daitezela lortzea. Gure industria politikaren eredua 
berreskuratuz, klusterretan eta ekonomia ekoizlean oinarritua. Eraginkortasunari, energia 
aurrezteari eta nazioartekotasunari lehentasuna emango zaie lehiakortasunaren aldeko 
faktore gako gisa." 
 

Jaurlaritzaren Programa 2012-2016, herrialdearen hiru konpromisoei aurre egiteko 

"Enpleguarekiko konpromisoa lanpostu publikoak mantenduko direla bermatzen hasten 
da.Autoenplegua sustatuz, gure lanbide heziketaren sistema indartuz, Lanbide berrituz, 
zerbitzu eraginkorragoa eta gainerako agente sozioekonomikoekiko integratua eskainiz." 
 

Jaurlaritzaren Programa 2012-2016, herrialdearen hiru konpromisoei aurre egiteko 
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3. EKONOMIAREN SUSPERRALDIRAKO ETA ENPLEGURAKO KONPROMISO 

POLITIKOA 

Euskadi modernoagoa, solidarioagoa, iraunkorragoa eta lehiakorragoa lortzeko akordioa, EAJ-

PNV, PSE eta Eusko Jaurlaritzak sinatua, ekonomiaren susperraldiaren eta enpleguaren aldeko 

konpromisoan berresten da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enpleguaren eta ekonomiaren susperraldiaren aldeko konpromisoa Eusko Jaurlaritzak eta foru 

Aldundiek sinatutako akordio instituzionalean islatzen da. 

 

 

 

 

 

 

 

"Akordio hau sinatu dugun alderdien eta euskal erakundeen lehentasun nagusia dira 
ekonomiaren susperraldia eta enpleguaren sorrera." 
 
" Kanpoko hainbat faktoreren ondorioa da enplegua eta faktore hauek harreman estua 
dute euskal enpresen lehiakortasunarekin, nazioartekotzearekin, prestakuntzarekin, 
inbertsio publikoekin, berrikuntzarekin, ekintzailetzarekin eta langabeak lan 
munduan sartzearekin."  
 
 
Printzipio partekatuak. Ekonomiaren Susperraldirako eta Enplegurako Eranskina.Euskadi 

modernoagoa, iraunkorragoa, solidarioagoa eta lehiakorragoa lortzeko akordioa, 
EAJ-PNV, PSE eta Eusko Jaurlaritzak izenpetua (Iraila 2013) 

"Gaur egun Euskadiko lehentasuna da ekonomia suspertzea, kreditoa ahalbidetzea eta 
enpreseei laguntzea eta enplegua sortzea. Horretarako, Ekonomia eta Enplegua 
Suspertzeko plan bat bultzatzeko konpromisoa hartu dugu; gutxienez, hurrengo jarduera 
lerroak aurreikusiko dituena: 
- Enplegurako proposamen zehatza, epe luzeko langabeei eta lan esperientziarik 

gabeko gazteei zuzendua. 
- Enpresa pizgarriak emateko programa, finantzaketa bermatzeko. 
- Ikerketa eta garapena suspertzeko bultzada. 
- Herrialdeetako inbertsio plana 
- “Euskadi Funtsa” enpresa ekimen berrietarako. 
- Renove programak indartzea 

 
Lau Herri akordio 

1) Ekonomia produktiboa eta enpleguaren sorrera bultzatzeko akordioa 
EAJ-PNV, PSE eta Eusko Jaurlaritzak Euskadi modernoagoa, solidarioagoa, 

jasangarriagoa eta lehiakorragoa lortzeko izenpetutako akordioa. 
(Iraila 2013) 
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II) KONPROMISO HONEN ERANTZUNA: EKONOMIAREN SUSPERRALDIAREN 

ETA ENPLEGUAREN ALDEKO ESPARRU PROGRAMA 2014-2016 

II.1. Helburuak 

II.2. Printzipioak 

II.3. Jarduera ardatzak 

3.1. 1. jarduera ardatza:Enplegua suspertzea. Enplegu Plana. 

3.2. 2. jarduera ardatza:Ekonomia suspertzea - 4i estrategia 

II.4. Baliabide ekonomikoak 

II.5. Esparru Programaren garapena eta jarraipena 
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EKONOMIAREN SUSPERRALDIAREN ETA ENPLEGUAREN ALDEKO 

ESPARRU PROGRAMA JAURLARITZAK LEGEGINTZALDI HONETARAKO 

ONARTU DITUEN PLAN ESTRATEGIKOEN PROGRAMAN SARTZEN DA 

ETA DATOZEN URTEETAN ENPLEGUAREN ZEIN JARDUERA 

EKONOMIKO OROKORRAREN ARLOAN EUSKO JAURLARITZAK 

HURRENGO URTEETARAKO EZARRIKO DITUEN LEHENTASUNEN 

ZEINBAIT PLAN ESTRATEGIKO KOKATZEN DITU. 

Eusko Jaurlaritzak gauzatu nahi dituen eta Gobernu Programan islatzen diren politika publikoak 

X. Legegintzaldian garatuko diren 14 plan estrategikoen bidez antolatu eta planifikatu dira.  

Ildo horretan, biltze jarduera eta inkardinatze esparru gisa idatzi da Ekonomiaren 

susperraldiaren eta enpleguaren aldeko esparru programa. 

Ekonomiaren susperraldiaren eta enpleguaren aldeko konpromiso horren erantzuna da 

“Ekonomiaren Susperraldiaren eta Enpleguaren aldeko Esparru Programa: Euskadi 2020”. 

Esparru programa horrek izaera biltzailea du eta herrialde estrategia gisa eratzen da, bost plan 

estrategikotan zehaztu eta garatzeko geroago. Enplegu Plana urtarrilean onartu zen eta beste 

lau plan lantzen ari dira: Industrializazio Plana, Nazioartekotze Plana eta Berrikuntza Plana; 

bestalde, eta enplegua sortzeko eta jarduera ekonomikoa sustatzeko jarduera nagusi gisa, 

urteko aurrekontuak Inbertsio Publikoen Plana eratzen du.  
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EKONOMIAREN SUSPERRALDIAREN ETA ENPLEGUAREN ALDEKO 

ESPARRU PROGRAMA, JAURLARITZAREN PLANGINTZA 

ESTRATEGIKOAN 

 

 

2

 Enpleguaren aldeko 
estrategia: Enplegu 
Plana

 Susperraldiaren 
aldeko estrategia: “4i 
estrategia”

Jarduera 
ardatz

1. Enplegua

2. Inbertsioa

3. Berrikuntza

4. Nazioartekotasuna

5. Industrializazioa

Helburu5

 Pertsonen zerbitzura

 Europarekin bat

 Gizartearekin 
partekatua

Printzipio3Ekonomiaren Susperraldiaren eta 
Enpleguaren aldeko Esparru 

Programa
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Ekonomiaren susperraldiaren eta enpleguaren aldeko esparru programak bost helburu lortu 

nahi ditu: 

 

 

 

 

 

Enplegua 

Euskadi solidarioa, Gizarte Babeseko Euskal Eredua 
mantentzeaz gain, ENPLEGUA sustatzeko programak 
garatuko dituena, batez ere laneratzeko zailtasun gehien 
duten pertsonengan, hala, pertsona horiek ekonomia 
suspertzen denean sortzen diren lan aukerak 
aprobetxatzeko beharrezko gaitasun profesionalak izan 
ditzaten. 

Euskadi lehiakorra, espezializazio inteligentean oinarritua, 
INDUSTRIA JARDUERA GARAPEN EKONOMIKOKO 
EREDU BERRIAREN MOTORRA BIHURTUTA. 

NAZIOARTEKO Euskadi, ekonomia globalak eskaintzen 
dituen aukeretara orientatua, etorkizuna duten sektore eta 
guneetan aditua eta kanpoko presentzia altuduna. 

Industrializazioa 

Inbertsioa 

Berrikuntza 

Naziortekotasuna 

2 

4 

5 

1 

3 

Euskadi ekintzailea, dinamizazio ekonomikorako eta 
INBERTSIO ekoizlerako gaitasuna duena. 

Euskadi BERRITZAILEA, euskal enpresen beharrizanen 
zerbitzurako zientzia, teknologia eta berrikuntza sistema 
duena. 
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Ekonomiaren susperraldiaren eta enpleguaren aldeko esparru programak 3 oinarrizko 

printzipio dauzka: 

 

 
Enpleguaren eta PERTSONEN ZERBITZURAKO estrategia 1 

 
Euskal GIZARTEAREKIN PARTEKATURIKO estrategia 3 

 
EUROPAREKIN BAT egiten duen estrategia 2 
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ENPLEGUAREN ETA PERTSONEN ZERBITZURAKO ESTRATEGIA 

Ekonomiaren susperraldiaren eta Enpleguaren aldeko Esparru Programaren azken xedea 

enplegua sortzea da, horixe baita, zalantzarik gabe, euskal gizartearen beharrizan eta kezka 

nagusia, betiere iraunkortasunaren ikuspegitik, hazkundea eta enplegu sorkuntza denboran 

zehar mantentzen direla ahalbidetuz.  

 

ENPLEGU ETA ABERASTASUN SORKUNTZA

Pertsonekiko konpromisoa+ hazkunde iraunkorraren aldeko apustua

Epe laburreko eragindun 

pizgarriak
Epe ertain eta luzeko 

egitura politikak

Enplegua
Ekonomiaren
susperraldia

INBERTSIOA

BERRIKUNTZA

NAZIOARTEKOTASUNA

INDUSTRIALIZAZIOA

1

2

3

4

ETE-EN ETA TOKIKO

GARAPENAREN SUSTAPENA

RENOVE BIRGAIKUNTZA

LANERATZEA. ENPLEGUAREN

ALDEKO SOLIDARITATEA

EKINTZAILETZAREN SUSTAPENA

ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA

GAZTEEN ENPLEGUA. GAZTE

BERMEA

1

4

5

6

2

3
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EUROPAREKIN BAT EGITEN DUEN ESTRATEGIA 

Euskadiren susperraldi ekonomikoa hertsiki lotuta dago ekonomia eta politika europarrekin. 

Ekonomia mailan, gure esportazioen %61 eta gure inportazioen %48 Europar Batasunera 

doazelako edo Europar Batasunetik datozelako. Eta politika mailan, Europako integrazio 

prozesuek geroz eta koordinazio eta lerrokatze handiagoa eskatzen dutelako nazioko eta 

eskualdeko politiken eta Europako politiken artean. Hori dela eta, Ekonomiaren Susperraldiaren 

eta Enpleguaren aldeko Esparru Programak bat egiten du Europako programa eta estrategia 

hauekin: 

EUROPA 2020 ESTRATEGIA  

Europa 2020 Estrategia izenekoa krisiak europar ekonomian eragin dituen egiturazko 

ahulezien erantzuna da eta honako hiru erronkei egin behar die aurre epe luzean: 

mundializazioari, baliabideen gaineko presioari eta zahartzeari. 

Europa 2020 Estrategia XXI. menderako merkatuaren gizarte ekonomiaren ikuspegia da eta 

planteatzen duen estrategiak krisitik irteten lagundu behar digu eta EBko ekonomia inteligentea, 

iraunkorra eta integratzailea bihurtu behar du, enplegu, ekoizpen eta gizarte kohesio maila 

altuak sustatuz. Horretarako, Europa 2020 delakoak elkarren artean indartzen diren hiru 

lehentasun proposatzen ditu: 

 HAZKUNDE INTELIGENTEA: ezagutzan eta berrikuntzan oinarritutako ekonomiaren 
garapena. 

 HAZKUNDE IRAUNKORRA: Baliabideen erabilera eraginkorragoa egingo duen eta 
berdeagoa eta lehiakorragoa izango den ekonomiaren sustapena. 

 HAZKUNDE INTEGRATZAILEA: enplegu maila altua eta gizarte eta lurralde mailako 
kohesioa dauzkan ekonomiaren bultzada. 

 

Lehentasun horiek lortzeko, Batzordeak, besteak beste, honako helburua proposatu zuen: 

2020ean EBko BPGren %3 I+Gn inbertitzea. Helburu hori Ekonomiaren Susperraldiaren eta 

Enpleguaren aldeko Esparru Programak planteatzen duenaren ildotik doa. 

I+G ESPARRU PROGRAMA 

Ikerketaren Esparru Programak ikerketaren politika europarra Europako asmo ekonomiko eta 

sozialen mailan jarri nahi du, horretarako Ikerketa Espazio Europarra finkatuz, beharrizanei 

erantzunak eskainiz, ikerketa eta ezagutza gisa, bai industriaren gainean, bai, orokorrean, 

politika europarren gainean. 

LEHIAKORTASUNERAKO ETA BERRIKUNTZARAKO ESPARRU PROGRAMA (LBP) 

Lehiakortasunerako eta Berrikuntzarako Esparru Programak (LBP), nagusiki enpresa txiki eta 

ertainei (ETE) zuzenduak, berrikuntza jarduerak babesten ditu (ekoberrikuntza barne), 

finantziaziorako aukera errazten du eta babes zerbitzuak eskaintzen ditu eskualde 

desberdinetako enpresentzat. Programa honek IKTen ezarpena eta erabilera sustatzen ditu, 

informazioaren gizartea garatzen du, energia berriztagarrien erabilera handiagoa bultzatzen du 

eta eraginkortasun energetikoa babesten du. 
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EUSKAL GIZARTEAREKIN PARTEKATUTAKO ESTRATEGIA 

Susperraldi ekonomikoa “herrialdearen helburu partekatu” nagusienetako bat da, eta, ondorioz, 

berau lortzeko estrategia "helize laukoitzeko" kide guztiek partekatu behar dute: 

 Herri administrazio guztiek eta, zehazki, Eusko Jaurlaritzak eta foru aldundiek.  

 Ezagutzarekin, I+G+Brekin eta garapen ekonomiko enpresarialarekin lotutako agente 
zientifiko teknologikoak. 

 Enpresek, estrategiaren elementu nagusi izan behar direnek, jarduera ekonomikoaren 
eragile nagusi direnez gero. 

 Gizarte zibileko beste agente batzuek, garapen ekonomikoarekin eta hiritartasunarekin 
lotuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(37) 

EKONOMIAREN 

SUSPERRALDIAREN 

ETA ENPLEGUAREN 

ALDEKO ESPARRU 

PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3. BI JARDUERA ARDATZ 
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2 JARDUERA ARDATZ 

 

 

 

 

 

EKONOMIAREN SUSPERRALDIAREN ETA ENPLEGUAREN ALDEKO 
ESPARRU PROGRAMA 

ESTRATEGIA  

 

INBERTSIOA 

BERRIKUNTZA 

NAZIOARTEKOTASUNA 

INDUSTRIALIZAZIOA 

1 

2 

3 

4 

Ekonomiaren susperraldia 

ENPLEGU PLANA 

 

ETE-EN ETA TOKIKO 
GARAPENAREN SUSTAPENA  

EKINTZAILETZAREN SUSTAPENA  

GAZTEEN ENPLEGUA. GAZTE 
BERMEA 

ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA  

RENOVE BIRGAIKUNTZA 

ENPLEGUAREN ALDEKO 
SOLIDARITATEA. LANERATZEA 

1 

6 

3 

2 

4 

5 

Enplegua 

  



 

 

(39) 

EKONOMIAREN 

SUSPERRALDIAREN 

ETA ENPLEGUAREN 

ALDEKO ESPARRU 

PROGRAMA 

 
 

1. ARDATZA- Enplegua suspertzea: 
Enplegu Plana 
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HELBURU ARGIA DAUKA ENPLEGU PLANAK: “ENPLEGU GEHIAGO” 

ETA LANGABEZIAN DAUDEN PERTSONEN ENPLEAGARRITASUNA 

ERRAZTEA 

Enplegu Plana “enplegu gehiago” helburuan oinarritzen den “txoke plana” da eta horixe izan 

behar da, hain zuzen ere, lehentasun nagusia, egungoa bezalako testuinguruan. Edonola ere, 

euskal enplegu politikak oso garrantzitsuak diren beste helburu batzuk ere jorratu behar ditu, 

hona hemen: 

 ENPLEGU HOBEA = Kalitatezko enplegua bultzatzea. 

 BERDINTASUN HANDIAGOA = Enpleguaren gaineko sarbide eta baldintza desorekak 
ezabatzea gizarte kolektibo desberdinen artean. 

 KUDEAKETA HOBEA = Enplegu zerbitzu eta programen kudeaketa eraginkorragoa egitea. 
Enplegu Planean aurreikusitako neurriek 3 eragin mota izango dituzte: 

 Enpleguaren sorkuntza, enpresa berriak sortuz eta lehendik zeuden enpresetan enplegu 
berriak eratuz. 

 Enpleguari eustea, zailtasunak dituzten enpresei euren egungo enplegua zaintzeko babesa 
emanez. 

 Trebakuntza eta orientazio ekintzetan parte hartzen duten pertsonen enplegugarritasuna 
eta enplegurako laguntza areagotzea. 

 

Nahiz eta ez duten bermatzen euskal ekonomia jasaten ari den langabezia tasa altuentzako 

irtenbiderik –eta seguruenik gorantz jarraituko duen 2014an, konponbidean eragin berezia 

izanik bai enplegua sortzen duen BPGren hazkunde nahikoak, bai ekonomiaren susperraldirako 

egitura oinarriek-, Enplegu Planean aurreikusitako ekimenek lana hobetzeko aukera eskainiko 

diote pertsona ugariri. Aukera horietako batzuk aringarriak izango dira, aldi baterako enpleguak 

izanik, eta beste batzuk, aldiz, adibidez enpresa berrien sorrerarekin lotutakoak, denboran 

irauteko perspektiba altuagoekin jaiotzen dira.  

Edonola ere, herri administrazioen eta, zehazki, Eusko Jaurlaritzaren erantzukizuna gure 

eskumenen eta aurreko gaitasunen barruan jardutea da, ekimen pribaturi (enpresariei) 

konfiantza berreskuratu eta etorkizunari itxaropentsu begiratzeko beharrezko baldintzak errazte 

aldera. Hau da, herri administraziook laguntzeko, sustatzeko, babesteko eta bidea errazteko 

betebeharra dugu. Baina ezin dugu ahaztu enplegua ez dela dekretu bidez sortzen. Ez dago 

hagaxka magikorik. Enplegua enpresen erabaki eta itxaropenen arabera sortu edo suntsitzen 

da. Hala ere, jakin badakigu egoera nabarmen okerragoa litzatekeela enpleguaren aldeko 

premiazko neurrien txoke plan hau garatuko ez bagenu, neurriok arazoa konponduko ez duten 

arren, egoera arinduko baitute ahal den neurrian. 
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Enplegu Planaren helburu osagarriak 

Helburu nagusi horrez gain, Planak honako helburu osagarriak lortu nahi ditu: 

 Euskal gazteriaren laneratzea eta enplegua sustatzea. 

 Pertsona kaltetuenen laneratzea eta gizarteratzea sustatzea. 

 Ekintzailetza erraztea eta autoenplegua bultzatzea aberastasuna eta enplegua sortzeko 
oinarri gisa. 

 Enplegu sorkuntzako obra biziak eta inbertsio pribatua aktibatzea. 

 Enplegua sortu eta mantentzeko tokiko eta eskualdeko gaitasun endogenoa aprobetxatzea. 

 Erakunde arteko lankidetza eta enpleguaren aldeko ahalegin batura sustatzea. 
Halaber, Planak honako ezaugarriak ditu:  

 

Malgua

Praktikoa

Behin-

behinekoa

Identifikaga-

rria

Programen eta zenbateko ekonomikoaren eguneraketarekiko

eta egokitzapenarekiko, aurrekontu gaitasunaren eta sortzen

diren beharrizan berrien arabera.

Programa osatzen duten partidak eta programak bereizita

identifikatuko dira Jaurlaritzaren urteko aurrekontuetan.

Programa zehatzekiko eta konpromiso neurrigarri eta

zenbagarriekiko.

Txoke programa gisa eratzen da, 2013-2016 legegintzaldi

honetara mugatutako behin-behineko horizontearekin.
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PRINTZIPIOAK 

1 Enplegu berrien sorrera eta mantenamendua Jaurlaritzak legegintzaldi honetan 

duen lehentasun nagusia dira.  

2 Herri administraziook enplegu sorkuntza sustatzeko beharrezko tresnak eta 

baldintzak erraztu behar ditugu, ohiko jarduera aurrekontuetan oinarrituta, 

estrategia orokorraren bidez. Enplegua ez da aldagai independentea; estatuko eta 

nazioarteko egoera ekonomikoarekin lotutako kanpoko faktoreen eta lehiakortasun, 

nazioartekotasun, prestakuntza, inbertsio publikoen politika, berrikuntza, ekintzailetza 

eta langabetuen laneratzeko politikekin lotutako barne faktoreen emaitza da.  

3 Enplegu politika aktiboen dinamizazioa, ekintzailetza eta prestakuntza 

ezinbestekoak dira enpleguaren aldeko estrategia eraginkorra garatzeko. 

4 Pertsona kaltetuenen gizarteratzea lortzeko eta horien marjinazinalizazioa saihesteko 

erarik onena laneratzea aktibatzea da, langabezia tasa altuko eskualdeetan 

eragin berezia izanik. Gazteen kolektiboan arreta berezia jarri behar da, 

hezkuntzaren mundutik lanerako trantsizioa errazten duten lan esperientzia 

praktikoen bidez, baita beren jarduera nazioartean garatzen ari diren euskal gazteen 

itzulera erraztuz, Euskadin beraientzako lan aukerak sortuta. 

5 Gizarte agenteen arteko elkarrizketa eta negoziazio iraunkorraren kulturak 

laguntza handia eman behar du enplegua sustatu eta mantentzeko orduan, Euskadin 

gizarte kohesionatua sustatuz, euskal gizartearen eskakizunei erantzuna emateko 

moduan. 

6 Tokiko ekonomiak aukera berriak antzemateko duen gaitasuna aprobetxatzea, 

gure udalerri eta eskualdeetako tokiko agente desberdinen lankidetzan oinarrituta, 

enplegua sortu eta mantentzeko tokiko eta eskualdeko ahalmen endogeno hori 

aprobetxatuko duten neurriak martxan jar daitezela sustatuz. 

7 Enplegua guztion konpromisoa eta herrialdearen erronka da. Euskal erakunde 

desberdinen eta bereziki Jaurlaritzaren eta Foru Aldundien arteko lankidetzaren 

eta osagarritasunaren printzipioa enpleguaren aldeko estrategiaren eta programa 

operatiboen buru izan behar da. Horren harira, estatuan eta Europan enplegua 

sortzeko dauden funtsen ekarpen ekonomikoa eskatzen da. 
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8 Larrialdi egoeran gaude eta jarduera azkar eta irmoa behar da, Enplegu Plana epe 

laburrean gauzatzeko. Enpleguaren aldeko ohiko jarduerez gain, beharrezkoa da 

zerga erreformatik eta iruzurraren aurkako borrokatik datozen baliabideen zati 

garrantzitsu bat ekonomia suspertu eta enplegua sortzeko programetara bideratzea, 

enpresen lehiakortasuna eta enpleguaren sorkuntza areagotzeko ahalegina 

ikustarazte aldera, batez ere gazteen artean. 

9 “Suspertze Plan" honekin batera, epe ertaineko estrategia globala ezarri behar da, 

Euskadiko lehiakortasuna hobetzeko. Inbertsioan, Berrikuntzan, 

Nazioartekotasunean eta Industrializazioan oinarritutako estrategia, 

ekonomiaren susperraldia piztuko duena eta Euskadin enplegua sortu eta 

berreskuratzeko oinarri sendoak ezartzen lagunduko duena. 

10 Errealitatearen printzipioari jarraiki, defizita erlaxatzearen eta zergak aurrekontu 

gaitasunen arabera erreformatzearen ondorioz sor daitezkeen baliabideak egokitu 

egin behar dira. Horren arabera, gizarteari konpromiso handizaleak baina betetzeko 

modukoak planteatzen zaizkio, ekonomia eta aurrekontuaren benetako mugetan egin 

ahal izateko. 

11 Errealitatearen printzipio horrekin batera, beste funtsezko printzipio bat bete behar 

da: Enpleguaren aldeko Solidaritatearen printzipioa, hain zuzen ere. Hala, 

aurrekontu publikoen zati handi bat enplegua sortzearekin lotutako politiketarako 

erabiltzen da. 

 

 



 

 

(44) 

EKONOMIAREN 

SUSPERRALDIAREN 

ETA ENPLEGUAREN 

ALDEKO ESPARRU 

PROGRAMA 

6 PROGRAMA OPERATIBO 

 

Gure enpresa sarea finantzatzeko ekimenak, 
finantziazio hori ezinbestekoa baita enpresek egungo 
enplegua manten dezaten eta tokiko ekonomiaren 
gaitasun endogenoa aprobetxa dezaten, enpleguaren 
arloan tokiko eta eskualdeko jarduerak garatzeko, 
adibidez, merkataritza, turismoa eta lehen sektoreko 
jarduera. 

RENOVE BIRGAIKUNTZA 
6 

GAZTEEN ENPLEGUA. 
GAZTE BERMEA 3 

EKINTZAILETZAREN 
SUSTAPENA 2 

ENPLEGURAKO 
PRESTAKUNTZA 4 

LANERATZEA. 
ENPLEGUAREN ALDEKO 
SOLIDARITATEA 

5 

Langabetuen eta okupatuen enplegugarritasuna 
areagotzeko programa, aukeradun sektoreetako 
prestakuntzaren bidez, egungo aukerei erantzunez 
edo krisitik irtetearen ondorioz sor daitezkeen aukerei 
erantzunez. 

Laneratzeko zailtasun gehien duten kolektiboen 
laneratzea sustatzeko berariazko ekintzak, udalerri 
eta eskualdeen berariazko beharrizan eta aukeretara 
egokituta, enplegu politikaren tokiko dimentsioa 
indartzeko, helburuak partekatu, konpromisoak 
zehaztu eta tokiko agenteekin jarduera irizpideak 
finkatzeko akordioen bidez. 

Birgaikuntzaren sektorean enpleguaren sorrera 
sustatzeko programa, honakoetan 
jardunez:etxebizitzaren eremuan (zehazki, euskal 
etxebizitzen irisgarritasun baldintzak eta 
eraginkortasun energetikoa hobetzen), osasun 
zentroak berritzen eta osasun zentroak mantendu eta 
birgaintzeko obrak egiten. 

Berariaz gazteen langabezia tasa altuen kontra 
borrokatzeko programa, laneratzearekin, enplegurako 
prestakuntzarekin, gazteen ekintzailetzaren 
babesarekin eta gazteen bermearen gaineko 
aurrerapenarekin lotutako neurrien bidez. 
 

Euskadin kultura ekintzailea biziberritu eta enpresa 
berrien sorrera sustatzeko beharrezko baliabideak 
eskaintzeko programa, autoenplegua eta ekintzailetza 
sustatuz. 

ETE-EN ETA TOKIKO 
GARAPENAREN 
SUSTAPENA 

1 
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TESTUINGURUA 

Estatuko finantza sistemaren zailtasun izugarrien ondoriozko kreditu murrizketak eragin 
berezia dute enpresa txiki eta ertainetan. Enpresa horietako askok besteren finantziaziorik ez 
eskatzea erabaki dute, berau emateko edo berau enpresak bete ditzaketen arrazoizko 
baldintzetan emateko dauden zailtasunak ikusita. Gainera, baldintza horiek apurka-apurka 
gogortuz joan dira azken hiru urteetan. 
 
Finantziazioa eskuratzeko zailtasun horrek arrisku bikoitza eragiten du, batez ere dimentsio 
txikiko enpresetan: batetik, finantza egitura ahula mantentzea, merkataritza edo finantziazioan 
edozein egoera negatibo egonez gero enpresaren biziraupena arriskuan jarriz; bestetik, kasu 
askotan hedapen proiektuei uko egin behar izatea, negozio lerro berriak edo merkatu berriak 
jorratzeko eta jarduera eta, beraz, enplegua igotzeko aukerak baztertuz. 
 
Bestalde, enpleguaren gaineko tokiko jarduera intentsibo batzuk, esaterako merkataritza, 
turismoa eta lehen sektoreko jarduerak, oso kaltetuta geratu dira egungo egoera 
ekonomiko konplikatuaren ondorioz. Hala bada, azken urteetan enpleguan beheranzko joera 
nabarmendu da (lehen sektoreko jarduerekin lotutako enpleguan salbu, apur bat errekuperatu 
baita 2012an).  
 
Jarduera horiek gaitasun endogeno garrantzitsua dute tokiko ekonomia garatzeko orduan, eta, 
beraz, ezinbestekoa da funtsean tokiko sektoreetan enplegua mantendu eta sortzen 
laguntzeko eta garapena sustatzeko berariazko ekintzak zehaztea, era berean tokiko agente 
eta erakunde desberdinen arteko lankidetza sustatuz. 

 
Programa operatibo honen barruan aurreikusitako jardueran oinarrizko 3 lan lerro aurreikusten 
dira, legegintzaldian zehar garatzeko: 
 

 ETE eta autonomoen esku jartzea beharrezko finantziazioa, bai zirkulatzailea, bai 
inbertsiokoa edo finantza berregituraketakoa; enpresen finantza egituraren 
bideragarritasuna bermatzea, horien kapitalizazioaren bidez; eta ETEen finantziazioa 
eskuratzeko bultzada ematea, enpresei finantziazio pribatuaren zerga tratamendua 
hobetuz. 

 Tokiko merkataritzaren garapena sustatu eta indartzea, enplegua mantentzeko orduan 
pisu nabarmena duen sektore gisa, eta turismoaren sektorea garatzea, enplegua 
sortzeko eta tokiko garapenerako sektore intentsibo gisa. 

 Landa garapena sustatzea, lehen sektoreko jarduerak eta horiekin lotutako jarduera 
eraldatzaileak babestuz, landako eta itsasaldeko tokiko enplegu aukerak mantentzen 
direla errazteko estrategiaren barruan. 

 

 

ETE-EN ETA TOKIKO GARAPENAREN SUSTAPENA 
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JARDUERA ARDATZAK 

1. ETEen eta autonomoen finantziazioa. ETEen eta autonomoen esku jartzea beharrezko 
finantziazioa, bai zirkulatzailea, bai inbertsiokoa edo finantza berregituraketakoa; enpresen 
finantza egituraren bideragarritasuna bermatzea, horien kapitalizazioaren bidez; eta ETEen 
finantziazioa eskuratzeko bultzada ematea, enpresei finantziazio pribatuaren zerga 
tratamendua hobetuz. 

2. Tokiko turismoa eta merkataritza eta enplegua. Tokiko merkataritzaren garapena 
sustatu eta indartzea, enplegua mantentzeko orduan pisu nabarmena duen sektore gisa, 
eta turismoaren sektorea garatzea, enplegua sortzeko eta tokiko garapenerako sektore 
intentsibo gisa. 

3. Lehen sektorearen eta enpleguaren garapena. Landa garapena sustatzea, lehen 
sektoreko jarduerak eta horiekin lotutako jarduera eraldatzaileak babestuz, landan eta 
itsasaldean enplegu aukerak mantentzea erraztuko duen estrategiaren barruan, horien 
garapena sustatu eta batez ere tokiko sektoreetan enpleguaren sorrera eta 
mantenamendua bultzatzeko. 
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1. ETE-EN ETA TOKIKO GARAPENAREN 
SUSTAPENA 

ETE-EN ETA AUTONOMOEN

FINANTZIAZIOA

TURISMOA ETA TOKIKO 

MERKATARITZA

ETA ENPLEGUA

LEHEN SEKTOREAREN GARAPENA 

ETA ENPLEGUA

• Inbertsioaren Finantza Babesa(IFA)

• Bideratu.

• Luzaro BEI.

• Hitzarmena finantza erakundeekin, ETEen

eta autonomoen finantziazioa indartzeko.

• ETE eta autonomoen zirkulatzailearen

finantziazio funts osagarria.

• Zailtasunak dituzten enpresak gizarte

ekonomia bihurtzeko bideragarritasun

azterketetarako aholkularitza.

• Zailtasunak dituzten enpresak

birfinantzatzeko kapital funtsa, langileen

kapital sozialean parte hartuz (Euskadi

funtsa).

• Aurrezki pribatua bideratzeko zerga neurriak.

• Bekak Merkatari Elkarteetan.

• IFA Merkataritza.

• Merkataritza Ekipamenduen Modernizazioa 

(MEM).

• Merkataritzan IKTak sartzea.

• Merkataritzako kalitate ziurtagiriak.

• Lehiakortasun turistikoaren laguntzak.

• Enpresa turistikoak hobetzeko laguntzak.

• Leader.

• Erein.

• Itsaspen.

• Landa-turismoko establezimenduetan 

inbertitzeko laguntzak.

• Gaztenek – Gazteak nekazaritzaren 

sektorera sartzeko programa.

• Nekazaritzaren sektoreko enplegurako 

plana.

• Hazilur - Nekazaritzaren Sektorerako Euskal 

Funtsa.

• Geroa Programa.
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TESTUINGURUA 

Euskal gizarteak badaki pertsona ekintzaileak izatea zeinen garrantzitsua den, hau da, lan 

egiten duten, beren lan etorkizuna diseinatu eta sortzearen alde egiten duten eta era berean 

beste pertsonentzako lan aukerak sortzen dituzten pertsonak zein erabakigarriak diren. 

Euskadin tradizionalki kultura ekintzaile garrantzitsua egon denez, gizarte aurreratu eta 

lehiakorra bihurtu ahal izan gara nazioartean. Euskadi enpresa proiektuen sortzaile bikaina izan 

da; ideiek aberastasuna eta enplegua sortzeko gai diren enpresa berri bihurtzeko indar nahikoa 

izan dute laborategi handi honetan. 

Hala ere, azken urteetako datuen arabera, gure dinamismo ekintzailearen zati handi bat 

galdu dugu. Kultura ekintzaile hau mantendu eta garatu behar dugu, abantaila lehiakor hau 

aktibo handia dela eta ezin dela inprobisatu kontuan hartuta. Euskal gizarteak ez badio 

ekintzaile izateko, berrikuntzak egiteko, aukera berriak bilatzeko eta arriskatzeko gaitasunari 

eusten, munduko eskualderik lehiakorrenetatik eta gizarte ongizate eta garapen maila altuena 

dutenetatik kanpo geratuko da. 

Egungo azterlanen arabera, EAEn ekintzailetzarako dauden oztopo nagusiak honakoak dira, 

ordenan: lehen eta bigarren hezkuntzako ekintzailetzaren gaineko sentsibilizazio defizita 

eta finantziazioa eskuratzeko zailtasunak. 

Eusko Jaurlaritzak gizarte ekintzailearen lidergoa berreskuratu nahi du; arriskatzeko 

gaitasuna duen eta pertsona bakoitza garrantzitsua dela uste duen gizartea berreskuratu nahi 

du. Horregatik, garrantzitsua da kultura ekintzailearen sentsibilizazioan eta mobilizazioan lan 

egitea. Era berean, funtsezkoa da enplegua sortzen duten enpresa proiektuak sustatu nahi 

dituzten pertsonei eskuragarri dauden baliabide guztiekin babesa ematea. Are gehiago, 

kontuan hartuta kasu askotan ekintzaile proiektuak dituzten geroz eta pertsona gehiagok ez 

dituztela beharrezko kudeaketa gaitasunak eta ezagutza. Egoera hau nabarmenagoa izan ohi 

da “beharrizanagatik ekintzaileak” diren horien kasuan, egun 4 euskal ekintzailetik 1 egoera 

horretan izanik. 

Helburu horiek guztiak Euskal Autonomia Erkidegoko Pertsona Ekintzaileak eta Enpresa 

Txikia babesteari buruzko ekainaren 28ko 16/2012 Legean jasota daude. Lege horren 

helburua, zehazki, EAEren eskumen eremuan jarduera ekintzailea bultzatu eta sustatzea da.  

Ekintzailetza Sustatzeko Programak pertsona ekintzaileei babes integrala eskaini nahi die, 

ekintzailetan aritzeari eta ekintzailetzan aritzeko aukerari buruzko sentsibilizazioan nahiz 

enpresa txikiak martxan jartzeko eta horien hasierako etapetan. Hori guztia, Euskal 

Ekintzailetza Sistemaren osaera esparruan, “lehiatila bakarren” filosofian oinarrituta 

Euskadin sortzen diren enpresa ekimenak eraginkortasunez babesteko. 

 

  

 

EKINTZAILETZAREN SUSTAPENA 
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JARDUERA ARDATZAK 

1. Euskadi, lurralde ekintzailea. Euskal Ekintzailetza Sistema sustatu eta optimizatzea: 
Bokazio ekintzailea areagotzea, adin txikikoen sentsibilizazioan, eta, batez ere, hezkuntza 
sistemaren azken etapetan; erantzun oso eta eraginkorrak eskaintzea ekimen ekintzaileen 
informazio, aholkularitza eta laguntzan; eta dauden baliabideen arteko koordinazioa 
hobetzea, emaitza hobeak lortzeko, hau da, enpresa ekimen gehiago eta kalitate altuagoko 
ekimenak.   

2. Autoenpleguaren eta mikroekintzailetzaren babesa: Enplegu berriak sor ditzaketen 
mikroenpresa eta autonomo berrien ekimenak erabat babestea; horretarako, berariaz 
erraztea enpresa proiektu berriak martxan jartzeko beharrezko finantziaziorako sarbidea, 
proiektu bakoitzaren beharrizanetara egokitutako tresna desberdinen bidez, besteak beste, 
mikrokredituak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Pertsona Ekintzaileak eta Enpresa Txikia 
babesteari buruzko ekainaren 28ko 16/2012 Legean jasotako bestelako tresnak. 

3. Enpresa berritzaile berriak: Hazkunde ekonomikoko gaitasun altudun enpresa berritzaile 
berrien garapena eta finkapena babestea, kapital arriskuaren eta kapital haziaren bidez; 
gizarte ekonomiaren sektorearen eta gizarte helburua lortzeko merkatu estrategiak 
aplikatzen dituzten bestelako ekintzailetza jardueren garapena sustatzea; eta bereziki eta 
erabat babestea enplegu mailan hazkunde gaitasun altua duten enpresen sorrera eta 
garapen proiektuak, positiboki diskriminatuz kulturaren eta sormenaren industriarekin 
lotutako enplegu sortzaile berriak, ingurumenarekin lotutako enpresak (greenjob), arreta 
sozio-sanitarioa (whitejob) eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (blue jo), 
nahiz Espezializazio Inteligentearen Euskal Estrategiaren (RIS3) esparruan estrategikotzat 
jotzen diren bestelako sektoreak. 
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2. EKINTZAILETZAREN SUSTAPENA

EKINTZAILETZAREN EUSKAL 

SISTEMAREN INDARTZEA ETA 

OPTIMIZAZIOA

AUTOENPLEGUAREN ETA 

MIKROEKINTZAILETZAREN BABESA
ENPRESA BERRITZAILE BERRIAK

• Ekintzailetzaren Legearen garapena.

Leihatila bakarra eta administrazioaren

sinplifikazioa.

• Ekintzailetzaren sustapena SPRIren eskutik.

• DEMA Bizkaia programa (sentsibilizazioa).

• Ekintzailetzaren babesa Enpresa eta

Berrikuntza Zentroetatik.

• Langabeziaren kapitalizazioa, enplegu 

autonomoa sortzeko.

• Mikroekintzailetzaren laguntzak, enplegurako 

tokiko ekintzen barruan.

• DEMA Bizkaia programa 

(mikroekintzailetzaren laguntzak).

• Mikrokredituen programa.

• Belaunaldi errelebuaren programa.

• Oinordetza programa, langileen 

partaidetzaren bidez.

• Arrisku Kapitalaren eta Hazi Kapitalaren 

sustapena. Ekintzaile Funtsa XXI.

• Ekintzaile.

• Gizarte ekintzailetza: Gizarte ekonomiako 

enpresa berriak sortzeko babes osoa.

• Gizarte ekintzailetza: Gizarte ekonomiako 

enpresetan bazkide berriak sartzeko 

laguntza.

• Gizarte ekintzailetza: Gizarte ekonomiako 

enpresen haztegiak.

• Connect programa eta Miniconnect

programa, ekintzailetza estrategikoei buruz.

• Enpresa berriak enpresa aurkikuntza 

berrietan: industria sortzaileak, ingurumena 

(green jobs), informazioaren teknologiak 

(blue jobs), eta osasuna (white jobs).
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TESTUINGURUA 

Langabeziaren egoera orokorrean larria da, baina are gehiago gazteen kasuan: lan egin nahi 

duten 25 urtetik beherako 10etik 4k ez dute lanik aurkitzen. 35 urtetik gorako pertsonak 

EAEn langabezian dauden 3 pertsonatik 1 dira. 

Gazte hauetariko askoak oraindik ez dute beren lehen lan esperientzia izan eta, ondorioz, 

korapilo batean galduta daude, “gazteek ez dutenez esperientziarik enpresek ez dituztelako 

esperientzia bako gazteak kontratatu nahi eta, beraz, gazteek esperientziarik gabe jarraitzen 

dutelako". Beste askok ez dauka prestakuntza nahikoa gure enpresa sarearen lehiakortasun 

eskaerei aurre egiteko, eta, ondorioz, bere epe ertain edo luzeko enplegugarritasuna oso baxua 

edo baxua da. 

Gazteen langabezia eta gazteak enplegua bilatzeari uko egitera bultzatzen dituzten egoerak 

kostu handikoak dira ekonomiarentzat, gizartearentzat, norberarentzat nahiz familiarentzat. Lan 

falta, goiz esperimentatzen bada, mehatxu handia bihurtzen da pertsona baten etorkizuneko lan 

perspektibetarako eta lan jokabide desegokiak eragin ohi ditu, bizi osoan zehar iraun 

dezaketelarik. Horrez gain, ondorio psikosozialak eragiten ditu eta gizartearentzat arduratzekoa 

da hezkuntza formaleko inbertsio altuak hain eragin urria izatea. 

JARDUERA ARDATZAK 

1. Gazte ekintzailetzaren babesa: Euskal gazteriaren artean berariaz sustatzea 
autoenplegua; mikroenpresa eta negozio txiki berriak martxan jartzen direla babestuz eta 
enpresa bideragarriak ezarri eta garatzeko beharrezko zerbitzuak eskainiz. 

2. Prestakuntza duala: Prestakuntzako eta enplegu eta prestakuntzako ekintzak eta 
ekimenak areagotzea, enplegurako lanbide heziketaren sisteman eta hezkuntza sisteman 
jasotako prestakuntza eta enpresa bateko lana uztartuz. 

3. Lehenengo lan esperientzia: Gazteen eta enpresen arteko hurbilketa sustatzea, gazteek 
beren lehen lan aukeraz gozatzeko programak eta laguntzak ezarriz. 

4. Gazteen talentua: Euskal gazteen bikaintasun kualifikazioko aukera bat eskaintzea, eta, 
era berean, euskal talentu gazteak Euskadin geratzeko pizgarriak ezartzea eta nazioartean 
lanean aritu ondoren Euskadira itzultzen diren gazteentzako kalitatezko enplegu aukerak 
eskaintzea. 

 

GAZTEEN ENPLEGUA.GAZTE BERMEA 
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GAZTE

EKINTZAILETZAREN

BABESA
TALENTU GAZTEA

LEHEN LAN 

ESPERIENTZIA

3. GAZTEEN LANA. GAZTE BERMEA

PRESTAKUNTZA

DUALA

• Gazte ekintzaileentzako 

laguntzak.

• Gaztenpresa.

• Urrats bat.

• Gazteentzako gizarte 

ekonomiaren gaineko 

prestakuntza eta hedapen 

ikastaroak.

• Junior kooperatibak.

• Hezibi programa.

• Prestakuntza praktikoa 

lantokietan.

• Lehen Aukera.

• Gazte tituludunak 

kontratatzea euskal enpresa 

zentroetan, kanpoan.

• Errelebu kontratuen 

laguntzak.

• Hitzarmenak 

unibertsitateekin eta Novia

Salcedorekin.

• Gazteentzako berariazko 

enplegurako orientazioa eta 

laguntza.

• Nazio Batuen proiektuaren 

bekak.

• Enplegu Berdea.

• Nazioartekotasun bekak.

• Global Training.

• Gazteen itzuleraren 

babesa.



 

 

(53) 

EKONOMIAREN 

SUSPERRALDIAREN 

ETA ENPLEGUAREN 

ALDEKO ESPARRU 

PROGRAMA 

 

 

TESTUINGURUA 

Kualifikazioa enpleguan gehien eragiten duen aldagaietako bat da.  

EAEn langabezian dauden 10 pertsonatik 7k Lanbide Heziketatik beherako maila 

akademikoa dute. Aitzitik, ikerketa batzuen arabera, Europar Batasunean enplegua apurka-

apurka kualifikazio maila altuagoko lanbideetara orientatzen ari da. 2000. urtean, adibidez, 

enpleguaren %20 kualifikazio baxuko enpleguak ziren eta, aurreikuspenen arabera, portzentaje 

hori %19ra jaitsiko da 2020an. 

Prestakuntzaren gaineko inbertsioa beharrezkoa da, baina lan horretan ezinbestekoa da 

“aukera sektoreetara” zuzentzea, bai egungoa bezalako egoera zailetan estaltzeko zailak diren 

profil profesional oso zehatzak behar dituzten guneetara, bai ekonomia berriz hasten denean 

pertsona berriak beharko dituzten guneetara. 

Eskainitako kualifikazioen eta eskatutako kualifikazioen arteko desfase testuinguru honetan 

beharrezkoa da hainbat kolektibori premiaz prestakuntza ematea; horien artean enplegu 

erregulazioko prozesuen eragina jasan duten pertsonak eta lan esperientzia duten baina beren 

gaitasun profesionalak etorkizun handiagoko profiletara berrorientatu behar dituzten pertsonak 

nabarmentzen dira. 

Gainera, pertsona okupatuen kalitate altuko prestakuntza ere garatu beharko da. Hala, 

batetik lana hobeto egingo da, beren egungo lanetan ekoizgarritasuna eta balia areagotuko 

baitira, eta, bestetik, beren lan aukerak (enpleagarritasuna) igo egin dira, beren egungo 

lanpostua galtzeko arrisku egoeren aurrean. 

 

JARDUERA ARDATZAK 

1. Pertsona langabetuentzako prestakuntza: Krisian dauden enpresetako langileen eta lan 
esperientzia izanik beren lan gaitasunak berrorientatu behar dituzten pertsonen 
birkualifikazio prozesuak sustatzea, beren enpleagarritasuna hobetzen dela bermatuz; eta 
etorkizuna duten lanbideetara orientatutako prestakuntza ekintzak garatzea, enplegu bat 
eskuratu nahi duten pertsonak arlo horietara bideratuz. 

2. Pertsona okupatuentzako prestakuntza: Langileen kualifikazioa hobetzea, eta, horrela, 
beren gaitasunak eta ekoizgarritasuna areagotzea enpresan, prestakuntza jarraituaren, 
etengabeko ikaskuntzaren eta beren gaitasunen egiaztapenaren bidez, enpleagarritasuna 
hobetzen laguntzeko asmoz. 

 

ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA 
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4. ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA

PERTSONA LANGABETUENTZAKO 

PRESTAKUNTZA

PERTSONA OKUPATUENTZAKO 

PRESTAKUNTZA

• Metalaren sektoreko EEEetatik datozen 

pertsonen prestakuntza (FEAG).

• Beste sektore batzuetako EEEetatik datozen 

pertsonen prestakuntza.

• Bigarren prestakuntza aukera.

• Berrikuntza prestakuntzan.

• Enplegurako prestakuntza.

• Kontratazio konpromisodun prestakuntza.

• Lan orientazio generikoa.

• Pertsona okupatuentzako prestakuntza.

• Gaitasunen egiaztapena.
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TESTUINGURUA 

Gazteez gain, gure gizartean, eta, bereziki, gure lan merkatuan bereziki ahulak diren beste 

talde batzuk ere badaude. 

EAEn 2012ko abenduan langabetuen %54,4 iraupen luzeko langabetuak ziren eta krisian zehar 

egoera hori balio absolutuetan areagotu egin da pisu erlatiboari dagokionez. Gainera, guztira 

57.979 pertsona ziren Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren titular onuradunak. 

Kolektibo horiek zailtasun bereziak dituzte enplegua eskuratzeko orduan, eta, beraz, 

Planak pertsona horiei bereziki zuzendutako programa sartu nahi du, era berean beste 

programa operatibo batzuen onurak ere jaso ahalko dituztelarik. 

Bere izaera sozialagatik, programa operatibo hau lehentasunezkoa da Jaurlaritzarentzat. 

Hori dela eta, erakundeen artean ahalik eta lankidetzarik altuena ezarriko da bi mailatan: 

 Erakundeen baliabideen esleipenean: 

 Kolektibo horiei zuzendutako laneratze programen diseinuan eta garapenean. Programa 
horiek tokiko eta eskualdeko erakundeen lankidetza izan beharko dute, enplegu guneak edo 
aukerak identifikatzeko, eta erakunde sozialen lankidetza ere, ezinbestekoak baitira 
pertsona hauen laguntza sozio-profesionalerako. 

 

Babes ekintzen barruan, kolektibo hauetako pertsonak zuzenean kontratatu ahalko dira 

eskualde eta toki mailan, pizgarri bereziak eman ahalko dira enpresek horiek kontrata ditzaten, 

eta pertsona horien laneratzea eta trebakuntza babestu ahalko da. 

Era berean, ekintza hauek nabarmen laguntzen dute tokiko ekonomiaren potentziala 

aprobetxatzen, ekoizpen aukera berriak antzemateko iturri gisa. Hala, toki mailan enplegu 

sorkuntza eta enpresa jarduera sustatu eta babesten dute eta, era berean, Euskal Autonomia 

Erkidegoan enplegu politikaren tokiko dimentsioa indartzen dute. 

JARDUERA ARDATZAK 

1. Enplegu planak toki eta eskualde mailan: Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen 
duten pertsonen eta iraupen luzeko langabetuen laneratzea erraztea; horretarako, aldi 
baterako kontratazio aukerak eskaintzea tokiko ea eskualdeko enplegu planetan, era 
berean ondoren merkatu enplegura sartzeko dituzten aukerak sustatuko direlarik. 

2. Kontrataziorako pizgarriak: Berariaz babestea lehen aipatutako kolektiboak, 
kontrataziorako pizgarriak emanez, ohiko merkatuan enplegua gainerako kolektiboekiko 
aukera berdintasunean eskuratzeko aukerak areagotu daitezen. 

3. Bazterkeria arriskuan dauden pertsonen prestakuntza eta laneratzea: Bazterkeria 
arriskuan dauden kolektiboen enpleagarritasuna sustatzea, berariazko trebakuntza ekintzen 
bidez, ezintasunen bat duten pertsonengan arreta berezia jarrita. 

 

 

LANERATZEA. ENPLEGUAREN ALDEKO SOLIDARITATEA 
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5. LANERATZEA.  

ENPLEGUAREN ALDEKO SOLIDARITATEA 

ENPLEGU PLANAK TOKI ETA ESKUALDE 
MAILAN 

BAZTERKERIA ARRISKUAN DAUDENEN 
PRESTAKUNTZA ETA LANERATZEA 

KONTRATAZIORAKO BESTE PIZGARRI 
BATZUK 

• Enplegurako eskualde planak, 
landa garapenerako planetara 
zuzendutako jarduera bereziekin. 

• Familia eta lana uztartzeko 
laguntzak. 

• Enplegurako prestakuntza 
kolektiboa kaltetuenentzat. 

• Enplegu zentro bereziak. 
• Laneratze enpresak. 
• Ohiko enpresetan pertsona 

ezinduak era mugagabean 
kontratatzeko laguntzak. 

• Sendotu. 
• 45 urtetik gorakoentzako berariazko 

orientazioa bazterkeria arriskuaren 
gainean. 

• Enplegurako laguntzak, ohiko 
merkatuaren babespean. 

• Trebakuntza ekintzetan zeinu 
hizkuntzarako itzulpenak. 
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TESTUINGURUA 

Zuzeneko eta zeharkako eskulanean duen intentsitate altuagatik, Euskadin langabeziari aurre 

egiteko ezinbestekoa da eraikuntzaren sektorean esku hartzea. Balioespenen arabera, krisiaren 

hasieratik langabezia osoaren %20ko igoerak geldialdia eragin du eraikuntzaren sektorean. 

Langabezia tasa altuak jasaten ari den sektore honen egoerak tupust egiten du batez ere 

etxebizitza birgaikuntzako eremuan daukagun beharrizanarekin. EAEko egoitza eraikinen 

%53k 50 urtetik gorako antzinatasuna dauka, berau izanik Europako maila altuenetakoa. 

Gainera, eraikinen %15ek premiazko esku hartzea behar dute, honakoen ondorioz: 

 Beharrizan sozial garrantzitsuen ondorioz: EAEko egoitza eraikinen %76k ez ditu 
irisgarritasun baldintzak betetzen eta etxebizitzen %26k ez dauka igogailurik. 

 Jarrera energetiko baxuaren ondorioz: Gure etxebizitza parkearen %72 1980 baino lehen 
eraiki zen. Urte horretan bertan, egoitza erabilerako eraikinetan nolabaiteko isolamendu 
termikoa sartzea aurreikusten zuen lehen araua jarri zen martxan. 

 

Etxebizitzaz gain, birgaitu beharreko beste merkatu gune batzuk ere badaude. Horietako bat 

erkidegoko ekipamenduena da, osasun eta hezkuntza zentro publikoak, esaterako. 

Birgaikuntza enpleguko jarduera intentsiboenetakoa da. Hainbat ikerlanen arabera, 

birgaikuntzan inbertitutako miloi euro bakoitzeko 8 - 14 enplegu zuzen sortzen dira. Kopuru hori 

nabarmen altuagoa da garraio azpiegituretan enplegua sortzeko gaitasuna baino. Gainera, 

enplegu induzitu edo zeharkako ugari sortzen da. 

Birgaikuntzaren beste ezaugarrietako bat zera da, hurbileko enplegu gune bat dela eta 

mikroenpresek eta enpresa txikiek pisu handia dutela. Ondorioz, etxebizitzak birgaitzeko 

ezartzen diren pizgarriek batez ere tokiko efektua dute sortutako enpleguan eta enpresetan. 

Azkenik, laguntza publikoek birgaikuntza eskariaren gaineko sustapena biderkatzeko eragin 

handia dutela adierazi behar da. 

 

 

RENOVE BIRGAIKUNTZA 
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JARDUERA ARDATZAK 

1. Renove Etxebizitza: Enpleguaren sorkuntza bultzatzea etxebizitzaren birgaikuntza 
sektorean, euskal etxebizitzen eraginkortasun energetikoko eta irisgarritasuneko baldintzak 
hobetzen diren heinean. 

2. Renove Ikastetxeak: Enpleguaren sorkuntza sustatzea eraikinen birgaikuntza sektorean, 
euskal ikastetxe publikoetan hobekuntza obrak eginez. 

3. Renove Osasun Zentroak: Enpleguaren sorkuntza sustatzea eraikinen birgaikuntza 
sektorean, euskal osasun zentro eta ekipamendu publikoetan hobekuntza obrak eginez. 
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6. RENOVE BIRGAIKUNTZA

RENOVE

ETXEBIZITZA

RENOVE

IKASTETXEAK

RENOVE

OSASUN ZENTROAK

• Banakakoen eta jabe 

erkidegoen birgaikuntzarako

laguntzak.

• Birgaikuntza integraturako 

laguntzak.

• Birgaikuntza obrak 

ikastetxeetan.

• Birgaikuntza obrak osasun 

zentroetan.
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2. ARDATZA- Euskadiko Ekonomia 

Suspertzea: estrategia 



 

 

(61) 

EKONOMIAREN 

SUSPERRALDIAREN 

ETA ENPLEGUAREN 

ALDEKO ESPARRU 

PROGRAMA 

4 OINARRI 

Gure ekonomiak eta ezarritako ikuspegiak gainditu behar dituzten erronka lehiakorrekin bat 

eginez, Ekonomiaren Susperraldirako Euskal Estrategiak 4I Estrategia osatzen duten 

funtsezko 4 oinarri era koordinatuan garatzen ditu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INBERTSIOA 

BERRIKUNTZA 

NAZIOARTEKOTASUNA 

INDUSTRIALIZAZIOA 

1 

2 

3 

4 

Hazkunde ekonomikorako, lehiakortasuna 
hobetzeko eta enplegurako beharrezko azpiegiturak 
sustatu eta garatzea. 

Nazioartean lehiatzeko eta Euskadin kalitatezko 
enplegua bermatzeko gai den enpresa sare 
berritzailea osatzeko beharrezko I+G+b babestea. 

Euskadi eta haren enpresak mundu osoan zehar 
proiektatzea, nazioartekotze jarduera eta bokazio 
horretan babesa emango zaielarik bai gure enpresa 
traktoreei, bai gure enpresa txiki eta ertainei.Basque 
Country Estrategia. 

Euskadin zerbitzu eta industria sare lehiakorra eta 
iraunkorra mantendu eta garatzeko ahalegina, gure 
herrialdeko egitura ekonomikoaren funtsezko 
oinarria izango dena, zailtasunak dituzten enpresen 
lehiakortasuna bereziki babestuz. 
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ESPEZIALIZAZIO ESTRATEGIA INTELIGENTEAREN BARRUAN 

Europan geroz eta zabalduago dago lurraldeek espezializazio inteligentea garatzeko 

estrategiak eraiki behar dituztela, herrialde eta eskualde bakoitzeko ezaugarri eta aktibo 

esklusiboak identifikatzeko, lurralde bakoitzeko abantaila lehiakorrak azpimarratzeko eta 

bertako partaide eta baliabideak bikaintasunerako etorkizuneko ikuspegiaren inguruan batzeko 

asmoz. 

Helburua ikerketaren eta berrikuntzaren gaineko inbertsioak eta politikak ezagutzan 

oinarritutako garapen ekonomiaren perspektibatik lehentasun bihurtzea da. 

Ildo horretatik, EAEko espezializazio inteligenterako berrikuntza estrategia (RIS3 estrategia) 

lurraldeko eraldaketa ekonomikoaren agenda integratu gisa eratzen da, eta, bertan, 

espezializazio patroi zehatzak lehenesten dira, lurraldean dauden indarguneak, abantaila 

lehiakorrak eta bikaintasun potentziala aprobetxatuz, politikaren eta inbertsioen babesa 

2020rako horizontearekin uztartuz. 

RIS3 estrategiaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko azken helburuetan lagundu nahi 

da, I+G+b ikuspegitik. Helburuok Enplegurako eta Ekonomiaren Susperraldirako Estrategian 

ezarritakoak dira, eta, izenak dioen bezala, enplegua eta ekonomiaren susperraldia dira 

helburu nagusiak. 

Bio-nanozientziak, manufaktura aurreratuarekin (Smartmanufacturing) eta Energia+ekin batera, 

Euskadiko Espezializazio Inteligenteko Estrategiaren lehentasun dira. Estrategia hori, 

zehazki, Europar Batasunarekin inkardinatuta eta Zientzia eta Teknologiaren Euskal Sareko 

agenteen eta Euskadiko enpresa sarearen errealitatera egokituta zehazten ari da.  
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TESTUINGURUA 

1. Azpiegituren garapena eta euskal administrazioen inbertsio ahalegina beharrezko 
elementuak dira hazkunde ekonomikorako, lehiakortasuna hobetzeko eta enplegurako. 

2. Autogobernuaren gaitasunak errekuperatzearen ikuspegitik, Euskadik inbertsio publikoko 
politika aktiboa garatu du azpiegitura guztietan, nola interes ekonomikoko azpiegituretan, 
hala interes sozialekoetan. Azpiegitura horiei esker, aberastasuna eta enplegua sortzen 
lagundu ahal izan da, enpresa berriak garatuz, eta, era berean, gizarte modernoa osatzen 
lagundu da, bizi kalitateko parametro altuak, hezkuntza eta osasun sistema aurreratuak 
eta kultura eta aisialdirako eskaintza zabala lagun. 

3. Krisi ekonomikoaren egungo egoeratik irteteko, austeritate neurriak ekonomiaren 
hazkundea eta diru-sarrera fiskalak sustatzeko ekimenenekin uztartu behar dira. Inbertsio 
publikoek eragin positiboa dute, ez soilik dinamizazio ekonomikoan, baizik eta baita 
ekoizgarritasunaren hobekuntzan eta kostuen aurrezkian ere, agente ekonomikoei eta 
hiritarrei begira. 

4. Beharrezkoa da inbertsio eta proiektu estrategikoen politika garatzea, lehentasun eta 
eraginkortasun irizpideei jarraiki. Azpiegiturak, ekonomikoki bideragarriak izateaz gain, 
denboran zehar egokitzeko modukoak, ingurumenarekiko arduratsuak eta sozialki 
errentagarriak izan behar dira. 

5. Herri administrazioen inbertsio proiektu nagusien aldizkakotzeak eta azalpenak lagundu 
egin behar dute agente ekonomiko pribatuen inbertsio erabakietan ziurtasuna sortzen, 
eta, azken finean, enplegua sortzen. 

6. Euskal erakunde desberdinen lankidetza eta osagarritasuna ezinbestekoa da baliabide 
publikoak eraginkortasun handiagoz erabiliko dituzten inbertsio publikoen politika 
garatzeko orduan, gizarteari onurak eragiteko asmoz. 

 

 

 

Inbertsio publikoaren eta BPGren hazkundearen arteko harremana 
(Iturria:Serkan Arslanalp, Fabian Bornhorst eta Sanjeev Gupta, 
Heston, Summers, Aten eta Kamps-en azterlanetan oinarrituta). 

INBERTSIOA 

1960 eta 2001 artean aurreratuta eta garapen bidean zeuden 48 herrialderi buruzko datuak. 
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HELBURUAK 

1. Euskadiko lurralde garapen orekatua ahalbidetuko duten azpiegituren eraikuntza sustatzea. 

2. Garraiobide iraunkorren erabilera sustatuko duten eta mugikortasun kostuak murriztuko 
dituzten azpiegituren garapena sustatzea. 

3. Euskal erakundeen inbertsio proiektu handien plangintza eta antolaketa koordinatzea. 

4. Euskadi barrutik antolatzen duten komunikazio azpiegiturak sustatzea eta horiek Europako 
garapen ardatzekin lotzea erraztea. 

5. Azpiegitura inteligenteen dinamizazioa eta abiadura handiko komunikazio sareen garapena 
bultzatzea. 

6. Aurrezki pribatua eta inbertsio funtsak zerbitzu publikora orientatutako azpiegiturak 
finantzatzera bideratzea. 

7. Jarduera ekonomikoa dinamizatzea eta ekimen pribaturako ziurtasun horizontea ezartzea, 
enplegua sortzen lagun dezan. 
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JARDUERA ARDATZAK 

1. Komunikazio azpiegiturak 

 Bideko azpiegiturak eta zentro logistikoak 

 Trenbide azpiegiturak 

 Portuko eta aireportuko azpiegiturak 

2. Ingurumen azpiegiturak 

 Azpiegitura hidraulikoak 

 Ingurumen azpiegiturak 

3. Azpiegitura ekonomikoak 

 Industria azpiegiturak 

 Energia azpiegiturak 

 Telekomunikazio azpiegiturak 

4. Gizarte azpiegiturak 

 Hezkuntza azpiegiturak 

 Osasun azpiegiturak 

 Etxebizitzak 

 Kultura eta kirol azpiegiturak 
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INBERTSIOA

Komunikazio 

azpiegiturak

Azpiegitura 

ekonomikoak
Gizarte azpiegiturak

Ingurumen 

azpiegiturak

• Bidekoak eta zentro 

logistikoak

• Trenbidekoak

• Portukoak eta 

aireportukoak

• Hidraulikoak

• Ingurumenekoak

• Industrialak

• Energetikoak

• Telekomunikazioak

• Hezkuntzakoak 

• Osasunekoak

• Etxebizitza

• Kultura eta kirolekoak
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TESTUINGURUA 

1. XXI. mendeko ekonomia ezagutzaren eta berrikuntzaren ekonomiarantz orientatzen da 
irmoki. 

2. Berrikuntza gure etorkizunaren giltza da. Enpresa sare berritzailearen alde apustu egiten 
badugu soilik izango gara gai nazioartean lehiatu eta Euskadin kalitatezko enplegua 
bermatzeko. 

3. Gure industriara aplikatutako ikerketa teknologikoa indartzea beharrezkoa da eta, era 
berean, oinarrizko ikerketa areagotzearen alde egin behar da apustu, negozio aukera 
berriak erakartzeko. Ezagutzaren agenteek garatutako berrikuntza enpresekiko 
lankidetzan egiten dela eta, batez ere, enpresek aprobetxatzen dutela (patenteak edo 
produktu edo zerbitzu berriak bihurtuz) bermatzea kritikoa da. 

4. Era berean, beharrezkoa da gure erakundeetan produktu eta prozesuen berrikuntza ez 
ezik, merkaturatze eta antolakuntza berrikuntza ere sartzen jarraitzea, eremu horiek geroz 
eta erabakigarriagoak baitira enpresen lehiakortasunean. 

5. Berrikuntzaren aldeko estrategiak enpresa handien efektu traktorea uztartu eta enpresa 
txiki eta ertainen berrikuntza sustatu behar du, gure industria sare osoaren lehiakortasuna 
hobetzeko. 

6. Ezagutza, eta berrikuntzaren bidez balioa sortzeko duen gaitasuna, pertsonengan daude. 
Berrikuntza ez da ezagutza zientifiko eta teknologikora mugatu behar; horren ordez, 
berrikuntza ekonomiko eta sozialera ere hedatu behar da. 

7. Legegintzaldi honetan BPGren gaineko %3ko I+G+b inbertsio maila lortzeko helburua lortu 
ahalko da, soilik herri administrazioek ahaleginak batzen badituzte eta sektore pribatuak 
konpromiso sendoa hartzen badu berrikuntzarekiko, lehentasunezko estrategia lehiakor 
gisa. 
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I+Gren portzentajea BPGri dagokionez EB-27ko herrialdeetan (2011) 
(Iturriak: Eurostat eta Eustat) 

BERRIKUNTZA 
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HELBURUAK 

1. Espezializazio inteligentean oinarritutako berrikuntza estrategia sustatzea eta Euskadi 
“SmartSpecializationStrategy” delakoan erreferente europarra bihurtzea. 

2. Aukera sektore berrietarako egituraren aniztasuna babestea, egungo gaitasunak eta 
sortzen ari diren teknologia berriak uztartuz. 

3. Zientzia eta Teknologiaren Euskal Sarea euskal industrian eragina duten ikerketa 
aplikatuko programak egitera bideratzea. 

4. Enpresa traktoreen eta enpresa txiki eta ertainen arteko lankidetza programa 
teknologikoak indartzea. 

5. Euskal Berrikuntza Sistemak proiektu eta programa europarretan duen presentzia 
areagotzea. 

6. Unibertsitate eremuan eta ikerketa bikaintasuneko zentroetan egindako oinarrizko ikerketa 
sustatzea. 

7. Osasunaren zientzien eremuan ikerketa garatzea. 

8. Euskal enpresaren garapen iraunkorra piztea, balio erantsi altuagoko eskaintzak sustatuz 
berrikuntza teknologiko nahiz ez teknologikoaren bidez, bere negozio ereduko elementu 
eragingarri guztietan. 

9. Ikerketaren eremuan talentua erakarri, sustatu eta lotzea. 

 

JARDUERA ARDATZAK 

1. Ikerketa zientifiko eta unibertsitarioa etorkizuneko aukera berriak garatzeko: 

 Ikerketa unibertsitarioa. 

 Bikaintasuneko oinarrizko ikerketa, BERC delakoen bidez. 

2. Teknologia eta industriako berrikuntza.  

A. Berrikuntza estrategikoa. Gardentasuna bermatu beharko da, enpresen berrikuntza 
bihurtzeko.  

 Enpresa ikerketarako proiektu traktoreak bultzatzea, zentro teknologikoekiko 
lankidetza publiko eta pribatuan. 

 Azpiegitura teknologikoen eta zentro teknologikoen programak indartzea. 

 Ikerketa aplikatuko proiektuak sustatzen dituzten erosketa publikoen programak 
ezartzea. 

 Ikerketa Kooperatiboko Zentroak (IKZ) babestea.  

B. ETEetako berrikuntza, honelako jardueren bidez: 

 ETEak enpresa handiekin lankidetzan aritzeko programa teknologikoak indartzea 
eta ETEen arteko berariazko lankidetza bitartekoak sustatzea (ETORGAI). 
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 50 langiletik beherako enpresetan berrikuntza babesteko berariazko programak 
garatzea, foru aldundiekin lankidetzan. 

 Berrikuntza ez teknologikoa, hainbat eremu babestuz, esate baterako, gure 
erakundeen eraldaketa, merkaturatze berrikuntza edo Gizarte Berrikuntzaren 
sarrera aktiboagoa lehiakortasun globala hobetzeko funtsezko elementu gisa, 
gizarte, osasun, hezkuntza eta ingurumenaren arloan gure herrialdeak gainditu 
behar dituen erronka berriei eta bizimodu berriei erantzuteko orduan berebiziko 
garrantzia izanik. 

 Trebakuntza digitala ETEetan. 

3. Nekazaritzako elikagaien ikerketa 

 Ikerketa, garapena eta berrikuntza nekazaritzako elikagaien sektorean. 

4. Gizarte mailako ikerketa 

 Berrikuntza eta ikerketa sustatzea Osasun Zientzietan, Euskadiko Osasun 
Sistemak euskal biztanleriaren babesean esku hartzeko dituen gaitasunak 
etengabe garatu eta hobetzeko. 

 Euskadin Ekoberrikuntza garatzea eta ingurumena errespetatzen duten eta 
garapen eredu iraunkorragoen alde egiten duten irtenbideak aplikatzea. 

5. Talentua sustatzea 

 Talentu ikertzailea erakarri, hartu eta eustea, Ikerbasquen bidez, Euskadiko 
ikerketa zientifikoaren garapenean lankidetza bultzatuz. 

 Euskadiko ikerlarien garapen zientifiko eta teknikoa sustatu eta erraztuko duten 
ikerketa beken programa berriak garatzea. 

 Berrikuntza kudeatzea (Innobasque).
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BERRIKUNTZA

IKERKETA 

TEKNOLOGIKO ETA 

INDUSTRIALA

IKERKETA ZIENTIFIKOA 

ETA UNIBERTSITARIOA

TALENTUAREN 

SUSTAPENA
GIZARTE IKERKETA

• Zentro 

teknologikoak 

(EMAITEK)

• RVCTIren ikerketa 

teknologikoa. 

Proiektu traktoreak 

(ETORTEK)

• Agente zientifiko eta 

teknologikoak. 

(SAIOTEK)

• CICak

• Osasunaren zientziak

• Ingurumena

• Gizarte berrikuntza

• Ikerbasque

• Ikerketa bekak

• Berrikuntzaren 

kudeaketa 

(Innobasque)

• Ikerketa industrial 

integratua (enpresa 

handiak) ETORGAI

• Produktu berrien 

ikerketa 

teknologikoa 

(GAITEK)

• Berrikuntza ez 

teknologikoa

• Trebakuntza 

Digitala ETE

• Programak+Innova

SPRI 

(ETEak+Innova

ibilbideak, + Innova

txekeak)

A) Berrikuntza 

estrategikoa

B) ETE berrikuntzaEzagutzaren 

transferentzia

NEKAZARITZAKO 

ELIKAGAIEN IKERKETA

• Unibertsitate plana

• BERC
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TESTUINGURUA 

1. Nazioartekotasuna ezinbesteko premia da. Kanpora irten eta merkatu berrietara sartzea da 
Euskadiren etorkizunerako estrategia bakarra. 

2. Nazioartekotasuna gure herrialdearen erronketako bat da. Kultura eta erakunde mailako 
aldaketa lortu behar dugu, geroz eta inguru globalizatuagora egokitzeko. 

3. Esportaziora bideratutako estrategia da euskal enpresen lehiakortasuna hobetzeko eta 
arriskuak dibertsifikatzeko bermerik onena. Enpresa esportatzaileak dira, hain zuzen ere, 
lehiakorrenak. 

4. Euskadiren kanpo harremana Euskadik munduan bere toki berezia lortzera bideratu behar 
da, gure ezaugarriak gordez eta kanpoan den euskal kolektibitateari arreta berezia eskainiz. 

5. Euskal enpresen nazioartekotasunean lagun dezakeen beste faktoreetako bat Euskadik 
munduan duen proiekzioa da. Proiekzio horrek norabide bereko ahalegin koordinatua eta 
lankidetza behar ditu inplikatutako agente eta erakunde guztien eskutik. 

6. Enpresa nazioartekotasuna eta erakunde proiekzioaren estrategia hertsiki lotuta daude. 
Beharrezkoa da baterako jarduera bat garatzea herrialdeak “Basque Country" markaren 
inguruan proiektatzen duen irudia kalitate eta nortasunaren sinonimo izan dadin. 

 

 

 

Xede herrialdea Esportazio %

Frantzia %17,1

Alemania %14,2

Ameriketako Estatu Batuak %6,5

Erresuma Batua %6,5

Italia %4,7

Portugal %4,4

Belgika %3,6

Mexiko %2,7

Herbehereak %2,2

Venezuela %2,1

Txinako Errepublika Popularra %2,1

Turkia %2,0

Brasil %1,8

Polonia %1,6

Singapur %1,5

GAINERAKOAK %25,9
 

Euskal esportazioen xede herrialdeak 
 (2012) (Iturria: Eustat) 

 

NAZIOARTEKOTASUNA 
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1. Euskadiren nazioartekotasuna herrialdeko estrategia bihurtzea: Basque Country Estrategia. 

2. Enpresa traktore liderrekin lankidetza publiko eta pribatua sustatzea. 

3. Euskal ETEen oinarri esportatzailea hedatzea. 

4. Nazioartekotasunean giza kapitala sortzea. 

5. Kanpo harreman eraginkorra ezartzea, Euskadik Europako zein nazioarteko erakundeetan 
eta organismoetan duen parte hartzea indartzea. 

6. Euskadi nazioartean “eragile global” gisa hedatzen laguntzea sektore eta sailen ekimenen 
bitartez.  

 

JARDUERA ARDATZAK 

1. ARDATZA – Erakundeen Kanpo Harremana 

1. Kanpoan “Herrialde Estrategia” zehaztu eta garatzea. 

 “Basque Country” estrategia orokorrean Euskadiren irudia eta zehazki euskal 
enpresarena babesten duen kanpo identifikazioko elementu gisa garatu eta 
sustatzea. 

 Euskadiko harreman ekonomiko eta instituzionalen indartze estrategia zehaztea, 
bere gaitasun altuagatik hautatutako arlo eta merkatu estrategikotan.  

 Beste eskualde europar batzuekin lankidetzan aritzeko etengabeko hitzarmenak 
sustatzea, interes sare komunak sortzeko.  

 Kanpoan ekintza instituzionala koordinatzea eta erakundeek, merkataritza 
ganberek, enpresa handiek, ETEek, eta agente zientifiko teknologikoek kontaktu 
eta sareak batera aprobetxatzea. Jarduera horiek guztiak koordinatuko dituen 
Euskal Nazioartekotasun Agentzia sortu eta sustatzea. 

2. Euskadi kanpoan hedatzeko sareak indartzea 

 Euskal Diasporarekiko loturak indartzea, ez soilik kultura eta historiako lotura gisa, 
baizik eta baita erakunde eta enpresa mailako proiekziorako elementu gisa ere. 

 Kanpoko euskal agente eta erakundeen Global Basque Network sarea sortzea, 
bulego iraunkorren eta ordezkaritzen egungo sarea berregituratzeko, horien 
koordinazioa hobetuz eta euskal enpresekiko komunikazio kate bakarra erraztuz. 

 Euskal Ordezkaritzen Sarea kanpoan, euskal enpresa eta erakundeen proiektuei 
euskarria emateko. 

3. Sail anitzeko estrategia kanpoan, Euskadin kultura, hezkuntza, osasuna, ingurumena… 
bezalako eremuetan sortutako nazioarteko proiektuak barne hartuz eta koordinatuz. 
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2. ARDATZA – Enpresa nazioartekotasuna 

1. Euskal enpresa multilokalizatauen garapena sustatzea. 

 Kanpoan enpresa plataforma berriak martxan jartzea, Euskadiko industria 
sarearekin eta talde traktoreekin lankidetzan, munduko arlorik dinamikoenetan 
proiektu berriak martxan jartzen direla errazteko. 

 Proiektu nazioarteko eta aldeaniztun handietan partaidetza sustatzeko plan 
estrategikoa zehaztu eta ezartzea.  

 Enpresa pribatuekin lankidetzan, euskal enpresek nazioarteko ingeniaritza eta 
kontsulta proiektuetan duten presentzia erraztu eta sustatzeko euskal funtsa 
sortzea. 

 Esportazio eragiketa handiak babesteko finantza tresnak sustatzea. 

2. ETEen nazioartekotasuna, euskal ETEen oinarri esportatzailea hedatzeko. 

 Merkataritza Ganberekin eta aldundiekin lankidetza akordioak sustatzea, 
FirstStepExportPYMES programa martxan jartzeko, oraindik kanpo merkatuetara 
sartzeko jarduerarik egin ez duten enpresei zuzenduta.  

 Esportazio partzuergoak eta sektore elkarteak indartzea, ETEek 
nazioartekotasunaren erronka jorratzeko dituzten gaitasun desberdinak sustatu eta 
osatze aldera. 

 Euskal ETEek sortzen ari diren merkatuetan duten presentzia sustatzea, gaitasun 
altuko merkatu berrietan azterketa, esportazio zuzena eta merkataritza eta 
ekoizpenaren ezarpena erraztuz. 

3. Nazioartekotasunerako giza kapitala: Giza Baliabideen trebakuntza. 

 Gazteen kanpoko merkataritza eta nazioartekotasuneko prestakuntza errazteko 
praktika programak indartzea, euskal enpresek kanpoko merkatuetan hedatzen 
hasteko edo jarraitzeko behar duten langile trebakuntza egokia ahalbidetuz. Global 
Training Programa eta Nazioartekotze bekak.  

 Enpresetan nazioartekotasun estrategia kudeatzen duten langileak sartzen direla 
babestea. 
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TESTUINGURUA 

1. 80ko hamarkadan euskal industria modernizatzeko apustuari ekin zitzaion eta, horri esker, 
industriaren sektoreak indartsu eutsi zion, dibertsifikazio ekonomiko handiagoa lortu zuen, 
sektoreko krisiekiko hain ahul ez izatea saihestu zuen, eta, era berean, gure enpresen 
balioztapena eta teknifikazioa sustatu zituen, langile kualifikatuak sortu zituen eta gure 
industria enpresetan nazioartekotasun prozesu geldiezina gauzatu zuen. Euskadik 
dagoeneko frogatu du epe luzeko ikuspegiarekin lan egiten duen industria politikako eredu 
sendo batekin posible dela enplegu, aberastasun eta ongizate mailak areagotzea, herrialde 
garatuenen ildotik, beren industria sektorearen pisu garrantzitsu bat mantentzen jarraitzen 
baitute. 

2. Egungo egoera eta krisitik arrakastaz irteteko beharrizana kontuan hartuta, Euskadik 
industria espiritua eta ekoizpen ekonomiarekiko babes sendoa berreskuratu behar ditu, 
duela 5 urte sortzen zuen enplegu eta aberastasunaren zati handi bat galdu baitu. 
Nahitaezkoa da enpresak politika honen ardatz nagusi gisa finkatuko dituen industria 
politikako eredua berreskuratzea, enpresak jarduera eta enplegu sorkuntzaren arduradun 
nagusi bihurturik. Politika horren barruan agintari publikoen ardura da enpresak sartu eta 
garatu ahal izateko inguru, testuinguru eta baldintzak sortzea. 

3. Gure kulturaren eta tradizioaren araberako industria politika sustatu behar dugu, ekoizpen 
ekonomia herrialdeko garapen ekonomiko iraunkorraren oinarri izatearen alde eginez, 
aukera gune eta sektore berriak erabakigarritasunez aztertzen ditugun bitartean.  

4. Era berean, industria politikak enpresak babestu behar ditu beren modernizazioan eta 
iraunkortasunean, batez ere industrialki geroz eta helduagoak diren sektoreetan sartutako 
enpresak, enpresa horiek ekoizpen eta espezializazio teknologiak erabil ditzaten produktu 
eta merkatuetan, kalitate altuko eta teknologikoki aurreratutako produktuak fabrikatzea 
ahalbidetuz, sektore espezializatuentzat eta ekoizpen berritzailedun prozesuen bidez.  

5. Era berean, enpresa traktoreak erabakigarritasun osoz babestu behar dira eta 
ezagutzarekin, berrikuntzarekin, laguntza ekonomikoarekin eta merkaturatze 
aurreratuarekin lotutako ekoizpen jardueren alde egin. 

6. Gaur egungo egoeran, ezin ditugu finantza babesak ahaztu, gure industria enpresetako 
askok ez baitaukate kapitalizazio nahikoa eta horrek are gehiago zailtzen baitu beharrezko 
finantziazioa lortzea. Finantza babes horiek gaur egun beharrezkoak dira ez soilik gure 
industria sarea garatzeko, baizik eta baita enpresa asko eta horietan sortutako enpleguak 
irauteko ere. 

INDUSTRIALIZAZIOA 
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HELBURUAK 

1. Biziraupena babestea eta zailtasunak dituzten industria enpresa bideragarrien 
berregituratze prozesuak indartzea, ahaleginaren bidez eta industria sarearen eskura 
dauden finantza iturri eta tresnen hornidura dibertsifikatuz. 

2. Industriak euskal ekonomian duen pisua mantendu eta indartzea, gure industriaren 
lehiakortasuna hobetu dadila sustatuz. 

3. Aukera gune eta sektoreetan industria sare berria garatzea eta beren gaitasun 
berritzaileagatik, balio erantsiagatik eta Euskadin sortzen duten enpleguagatik eragin altua 
duten industria proiektuak iraunaraztea. 

4. Euskadiren hazkundea, lehiakortasuna eta iraunkortasuna iraunaraziko dituen politika 
energetikoaren garapena sustatzea. 

5. Enpresa jarduera areagotzea, batez ere ekintzailetza kontuan hartuta, ekintzailea izatea 
(pertsonentzat eta enpresentzat) errazagoa izan dadin Euskadin eta ahalmena duten 
negozio ideia berriek finkatu eta hazteko beharrezko bitarteko guztiak izan ditzaten.  

 

PROGRAMAK ETA JARDUERA ARDATZAK 

BALIABIDEEN ETA LEHIAKORTASUNAREN KUDEAKETARAKO / GARAPEN 

INDUSTRIALERAKO ETA EKINTZAILETZARAKO / ENERGIAREN ETA MEATZEEN 

GARAPENERAKO PROGRAMAK 

1. ETEen finantziazioa babestea eta enpresak berregituratzea. 

 Berregituratze prozesuan dauden industria proiektuen indartzea babestea (Bideratu). 

 Zirkulatzailea finantza aldetik berregituratu eta babestea, sarritan itogarria baita 
enpresentzat eta ezinezko egiten baitie enpresei etorkizun berria izaten nabarmen 
lagun diezaieketen proiektu eta aukeretan parte hartzea (ETEen eta Autonomoen 
zirkulatzailearen finantziazio funts osagarria, Finantza erakundeekiko hitzarmena ETE 
eta autonomoen finantziazioa indartzeko). 

 Langileek enpresan duten partaidetza sustatzea, kontuan hartuta egungo testuinguru 
ekonomikoan pertsonak direla enpresen aktibo nagusia, eta, beraz, giza baliabideen 
erakarpena, mantentzea eta garapena enpresa kudeaketaren oinarrizko funtzioetako 
bat bihurtu dela (Zailtasunak dituzten enpresak birfinantzatzeko kapital funtsa, langileen 
kapital sozialean parte hartuz - Euskadiko Funtsa). 

 Aholkularitza eskaintzea, zailtasunak dituzten enpresak ekonomia sozialeko enpresak 
bilakatzeko bideragarritasun azterketak egiteko. 

 Aurrezki pribatua bideratzeko zerga neurriak. 

 Lanabesak sortzea proiektuak erakartzeko eta finantza zein enpresa eragileekin eta 
business angels-ekin partekatutako inbertsioa erakartzeko, antzeko inbertsio helburuak 
edota inbertsio helburu osagarriak badituzte, arrisku-kapitaleko sozietateetatik. 
(Finantza eragileekin eta business angelsekin batera inbertitzeko programak). 

 ETEen baliabide propioak sendotzea: “Basque AFK”. 
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2. Inbertsioa babestea. 

 Enpresa berregituraketa eta inbertsioa babesteko funtsak, zailtasunak dituzten 
enpresak etorkizuneko proiektu, zerbitzu, teknologia eta merkatuetara orientatzen 
direla babestuz (Inbertsioaren Finantza Babesa-IFA, Luzaro BEI) 

 Oinarri teknologikoko edota izaera berritzaileko enpresa berrien garapena babestea 
(Gauzatu). 

 Invest in Euskadi. 

 

3. Proiektu estrategikoak sustatzea. 

 Gure ekonomiarentzako sektore gakoen proiektu estrategikoak babestea (smart 
manufacturing). 

 Euskadiko kluster politika eta egitura indartzea, enpresa sarearekiko lotura gisa eta 
jaurlaritzaren ekintzaren ahalegina biderkatzeko tresna gisa, industriak beren balio kate 
osoen segurtasunean ulertuta. 

 Nekazaritzako elikagaien enpresen garapena babestea. 

 Ekonomiaren susperraldiaren zerbitzurako enpresa azpiegiturak sustatzea (Industria 
Lurzoruaren Funtsa, teknologia parkeak, industrialdeak). 

 Inbertsio estrategiko iraunkorrak (Euskadiko Garapen Kapitalaren Sozietatea, 
SOCADE). 

 Ekarpen izeneko berme estrategikoen programaren eta SGECReko Arrisku Kapital 
Funtsa (batez ere Ezten) bezalako tresnen bidez eskaintzen diren finantza babesak 
indartzea. 

 Ekintzailetza sustatzea, Ekintzailetza Babesteko Euskal Estrategiaren garapen 
koordinatuaren bidez eta barne ekintzailetzaren aldeko apustu diferentzialaren bidez, 
enplegua sortu eta finkatzeko duten gaitasunagatik. 

 

4. Industria eta energia testuinguru lehiakorra sortzea indartzea. 

 Energiarekin lotutako euskal enpresa-sarea bultzatzeko energia politika 
garatzea eta energia sistema lehiakor eta iraunkor bat sendotzen aurrera 
egitea; eta horretako 

o Ekonomia berdeko industria eta teknologiaren jarduera sustatzea: 
Offshore eta Smart grids (Bidelek Smart grids amaitzea, “herrialde 
eskaintza komertziala sustatzea Smarts grids-en, Euskadin ibilgailu 
elektrikoa sartzeko estrategia garatzea, olatuen energiaren proiektu 
esperimentalak laguntzea, Bimap abian jarri eta egokitzea, eta abar). 

o EnergiBasque dinamizatzea eta horren lehentasunezko apustu alorren 
euskarri izatea.  
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o Gas naturalez hornitzeko sistema sendotzea eta eskaintza energetikoa 
hobetzea. 

o Energia aurrezteko eta eraginkorrago bihurtzeko jarduerak zabaltzea, baita 
energia berriztagarriak laguntzekoak ere.  

 Industria eremuetako izapide administratiboei jarraitzea eta izapide horiek bizkortzea 
indartzea (segurtasun industriala, meatzaritza, eta abar). 
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INDUSTRIALIZAZIOA 

INBERTSIORAKO BABESA INDUSTRIA ETA ENERGIA 

ESKPARRU LEHIAKORRA 

SORTZEA 

 

ETEen FINANTZIAZIO ETA 

BERREGITURAKETAN 

LAGUNTZEA 

APOYO A LA FINANCIACIÓN Y 

REESTRUCTURACIÓN DE 

PYME 

 

• Inbertsioa Finantzatzeko Babesa 
(IFA) 

• Luzaro BEI 

• Oinarri teknologikoko industriak. 
Gauzatu 

• Invest in Euskadi 

• Energia politikaren garapena 
(Energibasqueren dinamizazioa, 
eskaintza energetikoaren 
hobekuntza, energiaren aurrezkia 
eta eraginkortasuna 

• Industria eremuetako izapide 
administratiboei jarraitzea eta 
izapide horiek bizkortzea indartzea  

• Bideratu 

• Hitzarmena finantza erakundeekin 
ETE eta autonomoen finantziazioa 
indartzeko 

• ETE eta autonomoen 
zirkulatzailearen finantziazio funts 
osagarria 

• Zailtasunak dituzten enpresak 
birfinantzatzeko kapital funtsa, 
langileen kapital sozialean parte 
hartuz (Euskadi funtsa 

• Zailtasunak dituzten enpresak 
gizarte ekonomiako enpresa 
bihurtzea 

• Aurrezki pribatua bideratzeko zerga 
neurriak 

• Inbertsioak erakartzea: finantza 
eragileekin eta  business angels-
ekin batera inbertitzeko programak 

• «Basque AFZ» ETEen Baliabide 
Propioak finantzatzea sendotzea 

PROIEKTU ESTRATEGIkOEN 

SUSTAPENA 

• Smart Manufacturing 

• Kluster politikak 

• ETE traktoreentzako berme 
programak 

• Itsas Sektorea Bermatzeko Ondare 
Funtsa 

• Inbertsio estrategiko iraunkorra 
(SOCADE). 

• EKARPENen garapena eta SGECR 
funtsak (batez ere Ezten) 

• Enpresa azpiegiturak (Industria 
Lurzoruaren Funtsa, Teknologia 
Parkeak, Industrialdeak) 

• Ekintzailetza+ Barne ekintzailetzako 
babesteko euskal estrategia 

BALIABIDEEN ETA 

LEHIAKORTASUNAREN KUDEAKETA 

GESTIÓN DE RECURSOS Y 

COMPETITIVIDAD 

INDUSTRIA GARAPENA ETA 

EKINTZAILETZA 

DESARROLLO INDUSTRIAL Y 

EMPRENDIMIENTO 

ENERGIA ETA MEATZEEN 

GARAPENA 

DESARROLLO ENERGÉTICO 

Y MINERO 
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II.4. BALIABIDE EKONOMIKOAK 
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FINANTZIAZIO ITURRIAK 

Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu baliabideak osatzeko –jasotako zenbait programa eta 

ekimenek izaera publiko-pribatua dutenez– beste finantza iturri batzuk ere erabiliko dira: 

finantza iturri pribatuak, erakundeek egin ditzaketen beste ekarpen batzuk eta batera jarduteko 

funts europarrak. 

Esparru programa honen proiekzio ekonomikoan zuhurtzia erabilita, Jaurlaritzaren aurrekontu 

baliabideak baino ez dira jaso. Gainontzeko finantza iturriak plan estrategiko bakoitza 

garatzerakoan zehaztuko dira. 
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AURREKONTU IRISMENA 2014-2016 

Esparru Programak, balioespenen arabera, 2014-2016 aldirako 6.475MM€ko aurrekontu 

hornidura izango du: 

 

I. Enplegu plana 775 M€ 

II. Ekonomiaren Susperraldirako planak 3.840 M€ 

Aurrekontu baliabideak guztira (I + II) 4.615 M€ 

Abalak 1.860 M€ 

Guztizko baliabideak 6.475 M€ 

 

 

 



 

 

(83) 

EKONOMIAREN 

SUSPERRALDIAREN 

ETA ENPLEGUAREN 

ALDEKO ESPARRU 

PROGRAMA 

 

Ekonomiaren Susperraldia 

ETE-EN ETA TOKIKO GARAPENAREN 

SUSTAPENA  

 

RENOVE BIRGAIKUNTZA 

RENOVE REHABILITACIÓN 

LANERATZEA. ENPLEGUAREN 

ALDEKO SOLIDARITATEAINSERCIÓN 

LABORAL. SOLIDARIDAD POR EL 

EMPLEO 

EKINTZAILETZAREN SUSTAPENA 

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 

ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA  

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

GAZTEEN ENPLEGUA. GAZTE 

BERMEA 

EMPLEO JUVENIL. GARANTÍA JOVEN 

ENPLEGU PLANA 

INBERTSIOA 

INVERSIÓN 

BERRIKUNTZA 

NAZIOARTEKOTASUNA 

INDUSTRIALIZAZIOA 

ESTRATEGIA 
  

EKONOMIAREN SUSPERRALDIAREN ETA ENPLEGUAREN ALDEKO ESPARRU PROGRAMA 

PROGRAMA 

PROGRAMA MARCO POR EL EMPLEO Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

  

44 

61 

86 

167 

228 

189 

2.400 

855 

95 

490 

AURREKONTUA 
4.615 M€ 

775 M€ 3.840 M€ 

ABALAK 1.860 M€ 

GUZTIRA 

6.475 M€ 

1.860 M€ ABALAK 

1.860 
Abalak 

2014-2016KO BALIO PROIEKTATUAK 
GUZTIRA (milioi euro) 

RECURSOS EJECUTADOS 2013 

(millones de euros)  
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II.5.ESPARRU PROGRAMAREN 
GARAPENA ETA JARRAIPENA 
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Inbertsio estrategikoen programa

PLAN OPERATIBOAK

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren 
Plan Estrategikoa

Nazioartekotasunaren eta Kanpo 
Ekintzaren Esparru Plana

Industrializazioaren eta 
Lehiakortasunaren Plan Estrategikoa

Enplegu Plana

 

 

GOBERNANTZA EREDUA 

 

PLAN OPERATIBOAK 

Ekonomiaren Susperraldiaren eta Enpleguaren aldeko Esparru 

Programa honakoen bidez hedatuko da: 

 Enplegu Plana. 

 Ekonomia suspertzeko 4 plan operatibo. 
 

Plan horiek neurri zehatzak eta egutegiaren araberakoak ezarriko 

dituzte eta urtero hedatuko dira aurrekontu aukeren arabera eta 

jarraipenetik eta ebaluaziotik aterako emaitzen azterketaren 

arabera. 
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JARDUERA ADIERAZLEAK, EMAITZAK ETA ERAGINA 

 

ENPLEGUA 

 Sortutako enplegu kopurua. 

 Mantendutako enplegu kopurua. 

 Beren lan aukerak hobetu dituzten pertsonen kopurua. 

 Babestutako mikroenpresa berrien eta ETE kopurua. 

 

INBERTSIOA 

 Inbertsio publikoaren aurrekontua. 

 Eraikuntzan dauden amaitutako azpiegitura nagusiak. 

 Inbertsio publikoen betearazpenagatik sortutako zuzeneko enplegua. 

 

BERRIKUNTZA 

 Berrikuntzara bideratutako aurrekontua. 

 Berrikuntza babesteko programen enpresa onuradunen kopurua. 

 Martxan dauden ikerketa proiektu estrategikoak. 

 Berrikuntza babesteko programek induzitutako inbertsio pribatua. 

 

NAZIOARTEKOTASUNA 

 Nazioartekotasunera bideratutako aurrekontua. 

 Nazioartekotasuna babesteko programen enpresa onuradunen kopurua. 

 Nazioartekotasunerako giza kapitala sustatzeko programen pertsona onuradunen 
kopurua. 

 Kanpoko ekoizpen eta merkataritza ezarpenen kopurua. 

 Nazioartekotasuna babesteko programek induzitutako inbertsio pribatua. 

 

INDUSTRIALIZAZIOA 

 Industrializaziora bideratutako aurrekontua. 

 Babestuko enpresa kopurua. 

 Industrializazioa babesteko programek induzitutako inbertsio pribatua. 
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EUSKADIKO EKONOMIAREN SUSPERRALDIAREN JARRAIPEN ADIERAZLEAK 

 

 
HASIERAKO 

EGOERA 

ITURRIA ETA 

URTEA 

ADIERAZLE NAGUSIAK 

 Okupatutako pertsona kop.(milaka 
pertsona) 

885,8 

EUSTAT 

(2012- 4.T) 

 BPGren urteko hazkunde %-1,2 EUSTAT (2012) 

 Gizarte Segurantzan inskribatutako 
enpresa kop. 

58.378 

GIZARTE 

SEGURANTZA 

(2012-12) 

 Gizarte Segurantzan afiliatutako langile 
autonomoen kop. 

173.689 

GIZARTE 

SEGURANTZA 

(2012-12) 

 Eratu diren merkataritza sozietate berriak 3.026 INE (2012-12) 

BERRIKUNTZA 

 I+Gren gastuaren %, BPGren gainean 
%2,12 EUSTAT (2012) 

 I+Gren gastuaren % enpresen eskutik, 
I+Gren gastu osoaren aldean 

%75,8 EUSTAT (2012) 

 10 langile edo gehiagoko establezimendu 
berritzaileen % 

%30,4 EUSTAT (2011) 

 I+Gn lanean dauden pertsona kop.(milaka 
pertsona) 

29,8 EUSTAT (2012) 

 I+G+b programa atzerritarretan1 
eskuratutako funtsen bolumena  (milioika 
euro) 70,8 

EUSTAT (2012) 

NAZIOARTEKOTASUNA 

                                                           
1
Europar Batasuneko diru laguntzez gain (erkidegoko programak), agentzietatik eta nazioarteko 

beste erakunde batzuetatik nahiz atzerriko herrialdeetatik datozen funtsak barne hartzen ditu. 
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 Esportazioen urteko bolumena (milaka 
milioi euro) 

21,0 
ICEX (2012) 

 Enpresa esportatzaileen kop. 
13.161 

ICEX (2012) 

 Erregulartasunez esportatzen duten 
enpresen kop. 

2.693 
ICEX (2012) 

INDUSTRIALIZAZIOA 

 Industriaren sektorean okupatutako 
pertsonak 

206,0 
EUSTAT 

(2012 – 4.t.) 

 Industriak BPGn duen pisua (%) 
%23,3 

EUSTAT (2012) 

 Industria Ekoizpenaren indizea2  (Oinarria 
100 = 2010) 

96,1 EUSTAT (ABE. 

2012) 

 10 langile edo gehiagoko industria 
establezimenduen artean establezimendu 
berritzaileen % 

%43,8 
EUSTAT (2011) 

 

 

                                                           
2
Euskal Autonomia Erkidegoko industria ekoizpenaren indize orokor desestazionalizatua. 
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