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0 LABURPEN EXEKUTIBOA 

1. Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko 2014-2016 Esparru 

Programa 

Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko Esparru programa X. legegintzaldiko 

plangintza estrategikoan jasota dago. 

 

 

Jaurlaritzaren Kontseiluak 2014ko urtarrilaren 28an onartu zuen, eta hiru konpromisori 

emandako erantzuna da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENPLEGU PLANA

2014/01/28

17/06/2014

23/12/2013

02/12/2014

30/12/2014 25/11/2014

15/07/2014

24/06/2014

30/12/2014

HAZKUNDE 

ABEGIKORRA

HAZKUNDE 

JASANGARRIA

GOBERNANTZA

BERRIKUNTZA 

ESTRATEGIKOAR

EN PLAN 

ESTRATEGIKOA

2014/06/17

INGURUMENA

INGURUMENAREN IV. 

ESPARRU-

PROGRAMA 

2014/12/02 

GIZARTE

POLITIKAK

HEZKUNTZA

SEGURTA-

SUNA

KULTURA

EUSKARA

BERDINTA-

SUNA

OSASUNA

SEGURTASUN 

PUBLIKOAREN 

PLANA

2014/07/15

EUSKARAREN 

AGENDA 

ESTRATEGIKOA

2014/06/24

LHren EUSKAL 

PLANA

2014/11/25

BERDINTASUNE-

RAKO VI PLANA

2014/12/30

GIZARTE-

ZERBITZUEN 

PLAN 

ESTRATEGIKOA

OSASUN 

PLANA

2013/12/23

NAZIOARTEKOTZEA

2014/04/08

INDUSTRIALIZAZIOA

2014/04/29

BERRIKUNTZA

2014/12/16

HAZKUNDE 

ADIMENTSUA

BAKEA ETA 

BIZIKIDETZA

BAKE ETA 

BIZIKIDETZA 

PLANA

2013/11/26

UNIBERTSITATE 

PLANA

2014/12/30

ENPLEGUAREN ETA 

SUSPERTZE 

EKONOMIKOAREN 

ALDEKO ESPARRU-

PROGRAMA

2014-2016

1. Inbestidura-diskurtsoan aurkeztu eta Jaurlaritzaren programan jasotako 
konpromiso instituzionala, enpleguaren eta suspertze ekonomikoaren aldeko 

estrategia lehentasunezkoa dela adierazten duen aldetik. 

2. EAJ-PNV, PSE-EE eta Eusko Jaurlaritzak izenpetutako konpromiso politikoa, 
Euskadi moderno, solidario, iraunkor eta lehiakorragoa bultzatzekoa, eta 
enpleguaren aldeko eta suspertze ekonomikoaren aldeko konpromisoa berretsi 
zuena. 

3. Eta, batik bat, euskal gizartearekiko konpromisoa, jakitun izanda hura dela, une 
honetan, Jaurlaritzaren lehentasuna. 
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Programak 5 helburu eta 2 jarduera-ardatz ditu: 

 

 

Honela banatzen da 2014-2016 eperako zenbatetsi den aurrekontu-hornidura, 6.475 milioi 

eurokoa: 

 

  

ENPLEGUA NAZIOARTEKOTZEA

INDUSTRIALIZAZIOA BERRIKUNTZA

INBERTSIOA

ENPLEGUAREN ETA 
SUSPERTZE 

EKONOMIKOAREN 
ALDEKO ESPARRU-

PROGRAMA

5 helburu 2 jarduera-ardatz

ENPLEGU PLANA ESTRATEGIA 4i

INBERTSIOA

BERRIKUNTZA

NAZIOARTEKOTZEA

INDUSTRIALIZAZIOA

Suspertze ekonomikoa
ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK ETA 
TOKIKO GARAPENA SUSTATZEA

EKINTZAILETZA SUSTATZEA

GAZTEEN ENPLEGUA. GAZTEENTZAKO 
BERMEA

ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA

RENOVE BIRGAITZEA

ENPLEGUAREKIKO ELKARTASUNA. 
LANERATZEA

Enplegua

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

Suspertze ekonomikoa

ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK ETA 
TOKIKO GARAPENA SUSTATZEA

RENOVE BIRGAITZEA

ENPLEGUAREKIKO 
ELKARTASUNA. LANERATZEA

EKINTZAILETZA SUSTATZEA

ENPLEGURAKO 
PRESTAKUNTZA

GAZTEEN ENPLEGUA. 
GAZTEENTZAKO BERMEA

INBERTSIOA

BERRIKUNTZA

NAZIOARTEKOTZEA

INDUSTRIALIZAZIOA

4i ESTRATEGIA

44

61

86

167

228

189

2.400

855

95

AURREKONTUA 
4.615 M€

775 M€ 3.840 M€

ABALAK 1.860M€

GUZTIRA 
6.475 M€

1.860 M€ ABALAK

490

1.860 
Abale-

tan

2014 - 2016 ALDIRAKO AURREIKUSITAKO BALIABIDEAK, GUZTIRA (milioi eurotan)

ENPLEGUAREN ETA SUSPERTZE EKONOMIKOAREN ALDEKO ESPARRU-

PROGRAMA

Enplegua

ENPLEGU PLANA
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Honela zehazten da 2014-2016 eperako aurreikusten den inpaktua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2014. urteko ebaluazioa 

Esparru-programa lau plan estrategikoren eta inbertsio-programa baten bidez egikaritu da, 

biak ere 2014an onartuak: 

 

 

 

  

INBERTSIO-PROGRAMA

ENPLEGU PLANA 2014-2016

2014/01/28n onartua

INDUSTRIALIZAZIO PLANA 

2014 – 2016

2014/04/29an onartua

NAZIOARTEKOTZERAKO 

ESPARRU-ESTRATEGIA 

2020: BASQUE COUNTRY 

ESTRATEGIA

KANPO-EKINTZARAKO 

PLANA

ENPRESEN 

NAZIOARTEKOTZE PLANA 

2014 -2016

2014/04/08an onartua

PCTI EUSKADI 2020. 

ESPEZIALIZAZIO 

ADIMENTSURAKO 

ESTRATEGIA. 

RESEARCH & 

INNOVATION SMART 

SPECIALISATION 

STRATEGY - RIS3

2014/12/16n onartua

 32.000 enplegu sustatuak 

 8.000 ETE eta autonomo berri 

 75 ikerketa-proiektu estrategiko berri  

 3.000 ETE onuradun I+G+b programetan 

 1.750 ETE berrik eskatuko dituzte laguntzak kanpo-
merkatuetan sartzeko  

 1.100 ETEk handituko dute beraien lehiakortasuna 
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Guztira, 2.055 milioi euroko baliabideak erabili dira 2014an: 

 

 

Hau izan da esparru-programak 2014an izan duen inpaktua: 

 32.000 enplegu sustatuak 

 8.000 enpresa eta autonomo berri 

 75 ikerketa-proiektu estrategiko berri  

 

 1.750 ETE berrik eskatuko dituzte 

laguntzak kanpo-merkatuetan sartzeko 

 1.100 ETEk handituko dute beraien 

lehiakortasuna 

 3.000 ETEk egingo dituzte I+G+b 

jarduerak 

   11.843 enplegu sustatuak 

 2.236 enpresa eta autonomo berri 

 29 ikerketa-proiektu estrategiko berri  

 343 ETE berri sartu dira kanpo-

merkatuetan 

 481 ETEk handitu dute beraien 

lehiakortasuna 

 1.297 ETEk egin dituzte I+G+b 

jarduerak 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Suspertze ekonomikoa

ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK 
ETA TOKIKO GARAPENA
SUSTATZEA

RENOVE BIRGAITZEA

ENPLEGUAREKIKO 
ELKARTASUNA. LANERATZEA

EKINTZAILETZA SUSTATZEA

ENPLEGURAKO 
PRESTAKUNTZA

GAZTEEN ENPLEGUA. 
GAZTEENTZAKO BERMEA

INBERTSIOA

BERRIKUNTZA

NAZIOARTEKOTZEA

INDUSTRIALIZAZIOA

4i ESTRATEGIA

13

18

14

48

72

49

698

376

27

AURREKONTUA 
1.435 M€

214 M€ 1.221 M€

ABALAK 620 M€

GUZTIRA 
2.055 M€

620 M€ ABALAK

120

620 
Abale-

tan

Enplegua

ENPLEGU PLANA

2014ean EGIKARITUTAKO BALIABIDEAK, GUZTIRA (milioi eurotan doitutako datuak)

ENPLEGUAREN ETA SUSPERTZE EKONOMIKOAREN ALDEKO ESPARRU-

PROGRAMA
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Esparru-programaren urteko emaitza nagusiak jaso dira, xehetasunez azalduta, 20 adierazle 

hauetan: 

EMAITZEN ETA INPAKTUAREN ADIERAZLEAK 
2014KO 

EMAITZAK 

ENPLEGUA   

1. Enplegu Planera zuzendutako aurrekontua (M€) 214 

2. Sortutako enplegu-kopurua (*) 11.843 

3. Finkatutako enpleguen kopurua 50.673 

4. Enplegu-aukerak handitu dituzten pertsonen kopurua 84.964 

5. Laguntza jaso duten ETE eta autonomoen kopurua  (*) 2.236 

BERRIKUNTZA 
  

6. Berrikuntzara zuzendutako aurrekontua (M€) 376 

7. Lagundu diren ikerketa-proiektu estrategikoen kopurua  (*) 29 

8. I+G+b programen onuradun izan diren ETEen kopurua  (*) 1.297 

9. Berrikuntzari laguntzeko programek eragindako ekimen pribatua (M€) 296 

NAZIOARTEKOTZEA 
  

10. Nazioartekotzera zuzendutako aurrekontua (M€) 27 

11. Kanpo-merkatuetan sartzeko laguntza jaso duten ETEen kopurua  (*) 343 

12. Nazioartekotzerako giza kapitala sustatzeko programen onuradun izan diren 
pertsonen kopurua 

477 

13. Kanpo-ezarpen produktibo eta komertzialen kopurua 22 

14. Nazioartekotzea laguntzeko programek eragindako inbertsio pribatua (M€) 36 

INDUSTRIALIZAZIOA 
  

15. Industrializaziora zuzendutako aurrekontua (M€) 120 

16. Lehiakortasuna handitzeko laguntzak jaso dituzten ETEen kopurua  (*) 481 

17. Industrializazioari laguntzeko programek eragindako inbertsio pribatua (M€) 302 

INBERTSIOA 
  

18. Inbertsio publikoko aurrekontua (M€) 698 

19. Amaituta edo eraikitzen ari diren azpiegitura nagusiak 9 

20. Inbertsio publikoen eraginez sortutako enplegu zuzena 4.956 

 

(*) Eragin-adierazleak 
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3. 2015erako aurreikuspena 

Esparru programaren aurrekontu-zuzkidura zenbatetsia  2.303 milioi eurokoa da 2015erako, 

eta honela dago banatuta: 

 

 

Hau da 2015erako aurreikusten den eragina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspertze ekonomikoa

ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK ETA 
TOKIKO GARAPENA SUSTATZEA

RENOVE BIRGAITZEA

ENPLEGUAREKIKO 
ELKARTASUNA. LANERATZEA

EKINTZAILETZA SUSTATZEA

ENPLEGURAKO 
PRESTAKUNTZA

GAZTEEN ENPLEGUA. 
GAZTEENTZAKO BERMEA

INBERTSIOA

BERRIKUNTZA

NAZIOARTEKOTZEA

INDUSTRIALIZAZIOA

4i ESTRATEGIA

15

19

24

60

75

65

906

371

31

AURREKONTUA 
1.703 M€

258 M€ 1.445 M€

ABALAK 600 M€

GUZTIRA 
2.303 M€

600 M€ ABALAK

137

600 
Abale-

tan

2015erako AURREIKUSITAKO BALIABIDEAK, GUZTIRA (milioi eurotan doitutako datuak)

ENPLEGUAREN ETA SUSPERTZE EKONOMIKOAREN ALDEKO ESPARRU-

PROGRAMA

Enplegua

ENPLEGU PLANA

 11.004 enplegu sustatuak 

 2.117 enpresa eta autonomo berri 

 36 ikerketa-proiektu estrategiko berri  

 324 ETE berri sartuko dira kanpo-merkatuetan 

 379 ETEk handituko dute beraien lehiakortasuna 

 1.137 ETEk egingo dituzte I+G+b jarduerak 



 

Jarraipen eta Ebaluazio Txostena 2014 | 
 

(11) 

ENPLEGUAREN ETA 
SUSPERTZE 

EKONOMIKOAREN 
ESPARRU-

PROGRAMA 

11 

  

1 Testuingurua 
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1. TESTUINGURUA 

1.1. JAURLARITZAREN PLANGINTZA ESTRATEGIKOA 

Jaurlaritzak konpromiso ardatz hauek hartu ditu herritarrekin: hazkuntza iraunkorra, giza 

garapena eta hazkuntza adimentsua. 

Konpromiso horiek Jaurlaritzaren X. legegintzaldiko Gobernu Programaren bidez egituratzen 

dira, eta haren baitan sartzen da, Enpleguaren eta Suspertzeko Ekonomikoaren aldeko 

“Euskadi 2020” Esparru Programa. 

Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko Esparru Programa bat dator Jaurlaritzak 

legegintzaldi honetarako onartu dituen Plan Estrategikoen Programarekin. Horietan 

finkatzen dira, hain zuzen, haren gobernu-ekintzaren lehentasunak. 

Eusko Jaurlaritzak egin asmo dituen politika publikoak, Jaurlaritzaren Programan jasotakoak, X. 

legegintzaldian lantzekoak diren 14 plan estrategikoen bidez antolatzen eta planifikatzen 

dira.  

Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren Aldeko Esparru programak erantzuna ematen die 

Eusko Jaurlaritzak legegintzaldi honetarako hartu dituen lehentasunezko konpromiso 

guztiei, eta ildo horretan mintzatu zen Iñigo Urkullu lehendakaria inbestidurako hitzaldian, 

lehentasunezko izaera aitortu baitzion enpleguaren eta suspertze ekonomikoaren aldeko 

estrategiari. 

Esparru-programa honek izaera bateratzailea du, eta herri-estrategia baten moduan antolatzen 

da, gerora lau plan estrategikotan eta inbertsio-programa batean garatu eta zehazteko:  

 2014-2016 Enplegu Plana, 2014ko urtarrilean onartua. 

 Hiru plan estrategiko:  

- 2014-2016 Industrializazio Plana, 2014ko apirilean onartua. 

- Nazioartekotze Plana, “Nazioartekotzerako 2020 Esparru Estrategia: Basque 

Country estrategia”, 2014ko apirilean onartua. 

- Berrikuntza Plana, "Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako 2020 Plana. Euskal 

Autonomia Erkidegoko Garapen Ekonomiko Iraunkorra indartzeko espezializazio-

estrategia adimentsua”, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2014ko abenduan onartua. 

 Horrez gainera, inbertsio publikoen programa bat dakar urteko aurrekontuan, enplegua 

sortu eta jarduera ekonomikoa sustatzeko ekimen handia. 



 

 

X. LEGEGINTZALDIRAKO PLANGINTZA ESTRATEGIKOAN SARTZEN DA ENPLEGUAREN ETA SUSPERTZE EKONOMIKOAREN ALDEKO 

ESPARRU PROGRAMA 

  

ENPLEGU PLANA

2014/01/28

17/06/2014

23/12/2013

02/12/2014

30/12/2014 25/11/2014

15/07/2014

24/06/2014

30/12/2014

HAZKUNDE 

ABEGIKORRA

HAZKUNDE 

JASANGARRIA

GOBERNANTZA

BERRIKUNTZA 

ESTRATEGIKOAR

EN PLAN 

ESTRATEGIKOA

2014/06/17

INGURUMENA

INGURUMENAREN IV. 

ESPARRU-

PROGRAMA 

2014/12/02 

GIZARTE

POLITIKAK

HEZKUNTZA

SEGURTA-

SUNA

KULTURA

EUSKARA

BERDINTA-

SUNA

OSASUNA

SEGURTASUN 

PUBLIKOAREN 

PLANA

2014/07/15

EUSKARAREN 

AGENDA 

ESTRATEGIKOA

2014/06/24

LHren EUSKAL 

PLANA

2014/11/25

BERDINTASUNE-

RAKO VI PLANA

2014/12/30

GIZARTE-

ZERBITZUEN 

PLAN 

ESTRATEGIKOA

OSASUN 

PLANA

2013/12/23

NAZIOARTEKOTZEA

2014/04/08

INDUSTRIALIZAZIOA

2014/04/29

BERRIKUNTZA

2014/12/16

HAZKUNDE 

ADIMENTSUA

BAKEA ETA 

BIZIKIDETZA

BAKE ETA 

BIZIKIDETZA 

PLANA

2013/11/26

UNIBERTSITATE 

PLANA

2014/12/30

ENPLEGUAREN ETA 

SUSPERTZE 

EKONOMIKOAREN 

ALDEKO ESPARRU-

PROGRAMA

2014-2016



 

 
| Jarraipen eta Ebaluazio Txostena 2014 

 

(14) 

ENPLEGUAREN ETA 
SUSPERTZE 

EKONOMIKOAREN 
ESPARRU-

PROGRAMA 

1.2. 2014KO IKUSPEGI EKONOMIKOA 

Euskal ekonomiaren suspertze-prozesua finkatu egin da 2014an   

Eustat erakundean kontu ekonomikoek adierazten dute euskal ekonomiak %1,2ko igoera izan 

duela 2014an; hala, nabarmen hobetu dira aurreko urteetako zifrak. Lehen igoera da, gainera, 

bi urtez atzerakadak izan ondoren. Nabarmentzekoa da, era berean, Barne Produktu Gordinak 

2014ko laugarren hiruhilekoan izan duen hazkunde-erritmoa (%1,9), azken sei urte eta erdiotan 

izan duen azkarrena. 

Europako herrialdeekin konparatuz gero, EAEren urte horretako datua eurogunekoa baino 

handiagoa da (%0,9) eta Europar Batasunak izandako igoeratik gertu dago (%1,3). Bi eremu 

horietan, hiruhilekoen arteko bilakaera egonkorra da, euskal ekonomiaren bizkortze-erritmoaren 

aldean.  

Euskal Autonomia Erkidegoko Barne Produktu Gordina, hiruhilekoen arabera. 

Kateatutako bolumenaren indizea (urtetik urterako aldaketa-tasak).  

(Iturria: Eusko Jaurlaritza. Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza) 

 

EAEko ekonomiak gorako bidea hartu du barne-eskariari esker, %2,0 igo baita hura 2014ko 

laugarren hiruhilekoan, bai azken kontsumoaren hazkundeari esker, bai kapitalaren eratze 

gordinaren gorakadari esker. Bestalde, kanpo-sektorean, 2014ko laugarren hiruhileko 

esportazioak eta inportazioak, biak, %4,7 igo dira urtetik urtera. Ehuneko horiek bestelakorik 

irudika dezaketen arren, kanpo-saldoak ekarpen zertxobait negatiboa egin dio BPGri hiruhileko 

horretan.  

Eskaintzari erreparatuz gero, nabarmentzekoa da zerbitzu-sektoreak hartu duen indarra haren 

atal guztietan. Horrekin batera, igoera apala izan du industriak eta eraikuntzak bizkortze 

sendora erakutsi du. Azken sektore horrek tasa negatiboa izan du urteko azken hiruhilekoan  (-

%2,0), baina bere balio erantsia handi dezake laster. 

Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Sailak egindako aurreikuspenek diote euskal 

ekonomiak %2,3ko hazkundea izan dezakeela 2015ean.  
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Estatu osoari erreparatuta, aurreikusi da 2013aren bigarren zatian hasiriko suspertze-bideari 

eutsiko zaiola, eta, ondorioz, urtetik urterako igoera-tasa %2,5etik gorakoa izango dela (NDF, 

2015eko apirila) eta igoera %1,7koa izango dela 2015ean Europako Ekonomia Aurreratuen 

mailan (NDF, 2015eko apirila). 

Hiruhilekoetarako iragarpenak euskal ekonomian. Urte arteko aldaketa-tasa  

 (Iturria: EAEko ekonomiaren hiruhilabetekaria, 2014ko 4. hiruhilekoa. Eusko Jaurlaritza. 

Ekonomia eta Plangintzako Zuzendaritza) 

  
2015 

2015 
I II III IV 

BPG 2,2 2,2 2,3 2,4 2,3 

ESKARIA           

Barneko azken kontsumoa 2,2 2,3 2,0 2,1 2,2 

Kontsumo-gastua etxeetan 2,6 2,6 2,4 2,4 2,5 

Herri Administrazioen kontsumo-
gastua 

0,9 1,0 0,7 0,8 0,9 

Kapital-eraketa gordina 1,2 1,7 2,3 2,8 2,0 

Barne-eskariaren ekarpena 2,1 2,3 2,2 2,3 2,2 

Kanpo-saldoaren ekarpena 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,1 

ESKAINTZA           

Lehen sektorea 8,7 8,6 4,1 -4,2 4,3 

Industria 1,4 1,6 1,9 2,2 1,8 

Eraikuntza -1,3 -0,9 -0,4 0,0 -0,6 

Zerbitzuak 2,6 2,5 2,6 2,7 2,6 

Balio Erantsi Gordina 2,2 2,3 2,4 2,5 2,4 

Produktuen gaineko zerga garbiak 2,3 2,1 2,1 1,9 2,1 

PRO-MEMORIA           

BPGren deflaktorea 0,1 0,3 0,4 0,5 0,3 

Enplegua 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 

Langabezia-tasa 14,0 13,8 13,6 13,5 13,7 
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Era berean, suspertze-zantzuak ageri ditu enpleguak  

Azken urteetako ekonomia-egoera makalak ondorio oso kaltegarriak izan ditu pertsonengan, 

eta, zehazkiago, enpleguan. Hala ere, ekonomiak 2014an izan duen bilakaera onak eragina 

izan du lan-merkatuan.  

Enpleguaren bilakaera positiboa izan da 2014an, %0,3 igo da EAEko ekonomian dauden 

lanaldi osoko lanpostuen kopurua aurreko urtearekiko, eta horrek amaiera eman dio iaz sei 

urtez luzatu den beheranzko etengabeko joerari.  

Enpleguak hoberanzko bilakaera izan du, batik bat, gora egin dutelako zenbait sektorek; hala 

nola, zerbitzu-sektorea, urtean zehar bilakaera positiboa izan duena eta urtetik urtera %1,9 igo 

dena 2014ko laugarren hiruhilekoan, eta lehen sektorea, tasa negatiboak atzean utzi eta %1,3 

igo dena urteko laugarren hiruhilekoan. 

Industria-sektorea behera egin du urteko azken lauhilekoan (-1,9%), baina suspertze-prozesuan 

dago. Aitzitik, eraikuntzaren sektoreak ez du emaitza onik lortu, haren urteko batez bestekoak 

%2,4 egin baitu behera; hala ere, beherakada %0,2koa baino ez da izan 2014ko laugarren 

hiruhilekoan. 

Lanaldi osoko lanpostu baliokideak. Urtetik urterako aldaketa-tasa (Iturria: Eustat. 
Hiruhileroko kontu ekonomikoak. EAEko ekonomiaren hiruhilabetekaria, 2014ko 4. 

hiruhilekoa. Eusko Jaurlaritza) 

 

 

Enplegua gorako joera erakusten ari da EAEn, eta, testuinguru horretan, bilakaera ona izan 

dute lan-merkatuko ia adierazle guztiek, eta horrek alderantzikatu egin du orain arteko joera. 

Igotzen ari da Gizarte Segurantzara afiliatutako pertsonen kopurua eta behera egiten ari da 

langabezia-egoeran erregistratuta dauden pertsonena. 
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Gizarte Segurantzak 2015eko urtarrilean eta otsailean argitaratutako afiliazio-datuekin osatzen 

da kontu ekonomikoek laugarren hiruhilekoan ematen duten informazioa. Erregistro horren 

adierazten du enpleguaren gorakada handitzen ari dela 2015ean. Zehazki, 2015eko otsailean, 

Gizarte Segurantzako afiliazioa %1,6 igo da urtetik urtera, 2014 datuak gaindituz. 

Gizarte Segurantzako afiliazioa. Urte arteko aldakuntza-tasa (Iturria: Gizarte Segurantza. 
EAEko ekonomiaren hiruhilabetekaria. 2014ko 4. hiruhilekoa.  Eusko Jaurlaritza) 

 

Langabeziaren beheranzko joera da jarduera ekonomikoaren suspertzearen beste adierazle 

bat. 2015erako iragarpenek adierazten dute langabeziak behera egingo duela, harik eta 

%13,7ra iritsi arte. Espainiarako aurreikusitakoa baino datu hobea da. 

  

Otsaila 

2015
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Lan-merkatuko adierazle nagusiak 
 (Iturria: Lanbide, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila, Eustat, Gizarte 

Segurantza) 

EUSKAL AUTONOMIA 
ERKIDEGOKO LAN-
MERKATUAREN ADIERAZLEAK 

ABIAPUNTUKO 
EGOERAN 

2013AN 

EGOERA 
2014AN 

ALDAKETA 
(*) 

ITURRIA ETA DATA 

Biztanleria aktiboa (milaka pertsona, 
BJA) 

1.051,2 1.050,3 ▼ 
IV. hiruhilekoa 2013-
2014. Eustat 

Jarduera-tasa (%, BJA) %57,2 %57,5 ▲ 
IV. hiruhilekoa 2013-
2014. Eustat 

Okupatuak, 16-64 urte bitartekoak 891,1 898,0 ▲ 
IV. hiruhilekoa 2013-
2014. Eustat 

Okupazio-tasa %63,7 %64,8 ▲ 
IV. hiruhilekoa 2013-
2014. Eustat 

Gizarte Segurantzan izena 
emandako pertsonak (milaka 
pertsona; hileko batezbestekoa) 

875,2 887,2 ▲ 

Abendua 2013- 2014 
(hileko 
batezbestekoa). 
Gizarte Segurantza 

Langabeak 160,1 152,3 ▲ 
IV. hiruhilekoa 2013-
2014. Eustat 

Langabezia-tasa %15,2 %14,5 ▲ 
IV. hiruhilekoa 2013-
2014. Eustat 

Lanbiden enplegu-eskatzaile gisa 
izena emandako 35 urtetik beherako 
langabeak (milaka) 

53,08 50,77 ▲ 
2012ko abendua - 
2014 Lanbide 

Iraupen luzeko pertsona langabeak 
(25 urtetik gorakoak, urtebete baino 
gehiago langabezian daramatenak, 
eta 25 urtetik beherakoak, 6 hilabete 
edo gehiago langabezian 
daramatenak), Lanbide enplegu-
eskatzaileak direnak (milaka) 

122,70 125,02 ▼ 
Abendua 2013- 
2014. Lanbide 

Deuseztatzeko EEE-en eraginpean 
dagoen pertsona-kopurua (guztira) 

1.608 1.460 ▲ 

Datu metatuak 2013- 
2014. Enplegu eta 
Gizarte Politiketako 
Saila 

 

(*) Aldakuntza: Adierazlearen bilakaeraren interpretazio kontzeptuala, positiboa edo negatiboa Esaterako, 

populazio langabeak behera egin du 2014an, eta hori aldakuntza positibo moduan interpretatzen da. 

  



 

Jarraipen eta Ebaluazio Txostena 2014 | 
 

(19) 

ENPLEGUAREN ETA 
SUSPERTZE 

EKONOMIKOAREN 
ESPARRU-

PROGRAMA 

19 

Enpresa-sarea astiro ari da suspertzen, baina aurreikuspenak baikorrak 

dira 

Ekonomiaren suspertzea astiro ari da izaten eragina enpresa-sarean. Azken bost urteetan, 

100.000 enpresa-establezimendu baino gehiago desagertu dira eta 70.000 baino zertxobait 

gehiago sortu dira; hala, saldo garbia negatiboa da oraindik. Zehaztu behar da 2013ko datuek 

aurreko urteetakoak baino bilakaera positiboagoa erakutsi zutela, arindu egin baitzen 

establezimenduen galera. 

Enpresa-establezimenduen alten eta bajen bilakaera EAEn 
(Iturria: Eustat, JEG) 

 

Enpresen aurreikuspenak aztertuta,
1
 joera-aldaketa bat ikusi da 2014ko egoera ekonomikoan, 

negozio-zifrak gora egin baitu sektore gehienetan. 2014tik aurrera begiratuz gero, EAEko 

enpresen aurreikuspenak, 2015erako, baikorrak dira, enpresa-giroa nabarmen hobetuko dela 

aurreikusten baita. Hori horrela, emaitza-aurreikuspen baikorrak dituzte 2015erako enpresen 

%40k baino zertxobait gehiagok, eta %12ra murriztu dira emaitza negatiboak izango dituztela 

aurreikusten dutenak. Iaz, enpresen herenak zuten aurreikuspen negatiboa. 

Sektoreka aztertuta, industriako eta zerbitzuetako enpresak dira urte berrirako aurreikuspen 

onenak dituzten sektoreak. Aitzitik, aurreikuspenak negatiboak dira oraindik eraikuntzaren 

sektorean, eta, neurri apalagoan, merkataritzaren sektorean. 

  

                                                           
1
 Datuak: “Europako Enpresa Aurreikuspenen Inkesta 2015”. Espainiako Merkataritza Ganbera eta 

EuroGanberak. 
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Industria-jarduerak hazkunde apala izan du bi urtez beherakadak izan 

ondoren 

Eustat erakundearen datuek adierazten dute industria-jarduerak %0,8 egin zuela gora 2014ko 

abenduan. Hori horrela, industriaren 2014ko balantzea %1,3ko igoera metatuaz amaitu da, 

aurreko bi urteetan beherakadak izan ondoren: %5,9koa 2012an eta %3,1ekoa 2013an. 

Industria-ekoizpeneko indizea Euskal Autonomia Erkidegoan. Urtetik urterako 

aldakuntza-tasa (Iturria: Eustat)
2
 

 

Bitarteko ondasunen sektorea %2,2 hazi da, ekipo-ondasunena %1,6 eta energiarena %0,1. 

Kontsumo-ondasunen sektorean, orotara, %2,2 egin du behera, eta sektore horren barruan, 

kontsumo-ondasun iraunkorrek %16,4 egin dute behera, eta %3,6 kontsumo-ondasun ez 

iraunkorrek. 

Halaber, industriaren balio erantsiak nolabaiteko berpizte-profila erakusten du. 

Industriaren balio erantsia. Urte arteko aldaketa-tasa 
(Iturria: Eustat) 

 

                                                           
2
 Egutegi-eraginak zuzenduta datuetan (p). Urtarrila, 2015 
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Bilakaera positiboari eusten dio kanpo-sektoreak 

Eustat erakundeak argitaratutako datuek adierazten dute, 2014. urteko balantzea egitean, %9,9 

hazkundearekin amaitu dela urtea aurreko urtearekiko alderaketan, bai esportazioen kasuan, 

bai inportazioen kasuan. Kanpo-saldo positiboa 5.000 milioi eurotara gerturatu da. 

Esportazioak, 2014. urtean, 22.244 milioi euroko langa erdietsi zuten, hau da, 2.002 milioi 

eurotan gainditu da 2013. urteko zenbatekoa. Igoera %9,9koa izan da.  

Inportazioak 17.348 milioikoak izan dira, 2013. urtekoak baino 1.556 milioi gehiagokoak; hala, 

%9,9ko igoera izan da atal horretan.  

Euskal enpresen esportazioen bilakaera (mila eurotan) 
 (Iturria: Eustat. Kanpo-merkataritzako estatistika) 

 

Geografia-eremuei erreparatuta, Europako herrialdeak izan dira euskal enpresen bezero 

nagusiak; hala, %12,9 igo dira Europar Batasunera egindako esportazioak eta igoera 

handiagoa izan da (%30,3) herrialde horietatik etorritako inportazioen kasuan.  

Gora ari den xedea izaten jarraitzen du Txinak; zehazki, %28,8 igo dira herrialde horretarako 

esportazioak. Gora egin dute Estatu Batuetara egindako esportazioek (%18,9), igo egin dira 

Txinako inportazioak (%15,8) eta beherakada handia izan dute Errusiako inportazioek (-%35,9).  

Horrez gainera, euskal ekonomiaren hiruhilabetekariko datuek (2014. urteko III. hiruhilekoa) 

adierazten dute euskal enpresen salmentek gora egin dutela autonomia-erkidegoan bertan eta 

atzerrian eta bilakaera apala izan dutela merkatu espainiarrean. Alde horretatik, C-Intereg datu-

baseak, autonomia-erkidegoen arteko mugimenduen gainekoak, adierazten du  %21,0 igo 

direla erkidego barrurako eragiketek eta -%3,0ko bilakaera izan dutela gainerako autonomia-

erkidegoetara egindako esportazioek. Emaitza horrek barne-eskariaren bulkada handiagoa 

nabarmentzen du, kanpo-eskariaren aldean; hala ere, kanpo-merkatuek ere oso bilakaera 

ona izan dute. 
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2. 2014-2016 ESPARRU PROGRAMA 

2.1. LEHENTASUNEZKO KONPROMISO BATI EMANDAKO ERANTZUNA 

Esparru Programak hiru konpromiso hauek betetzea du xede: 

 Inbestidura-hitzaldiak aurkeztu eta Gobernu Programan jasotako konpromiso 

instituzionala. Programa horrek lehentasunezko izaera ematen dio enpleguaren eta 

suspertze ekonomikoaren aldeko estrategiari. 

 Eusko Jaurlaritzak EAJ-PNV eta PSE-EE alderdiekin erdietsitako akordioan hartutako 

konpromiso politikoa, Euskadi moderno, solidario, iraunkor eta lehiakorrago bat 

bultzatzeko. Enpleguaren eta suspertze ekonomikoaren aldeko konpromisoa berresten 

du akordio horrek. 

 Eta, batik bat, euskal gizartearekiko konpromisoa, jakitun izanda hura dela, une 

honetan, Jaurlaritzaren lehentasuna. 

 

2.2. BOST HELBURU ETA BI JARDUERA-ARDATZ 

Programak bi jarduera-ardatz handi ezarri ditu 2014-2016 eperako: hazkunde eta enplegua 

berreskuratzea, Enplegu Planaren bidez eta ekonomia suspertzea, 4i Estrategiaren bidez  

(inbertsioa, berrikuntza, nazioartekotzea eta industrializazioa). 

Gure enpresa-sarearen lehiakortasuna indartzeko apustu osoa da 4i Estrategia, eta 4 faktore 

giltzarri hauek ditu oinarri: 

1. Berrikuntza, jakintzan oinarrituta, hura balio ekonomiko eta sozial bihurtzeko iturri izan 

dadin, ikerketaren eta garapenaren aldeko apustu sendoa eginda.  

2. Industrializazioa, eta faktore horren oinarrian, industria-espiritua berreskuratzea eta 

babes sendoa ematea ekonomia produktibo adimentsuari, garapenaren motorra izan 

dadin. 

3. Nazioartekotzea, euskal enpresen arriskuak dibertsifikatzeko eta lehiakortasuna 

hobetzeko bermerik seguruena den aldetik. 

4. Inbertsioa, hainbat azpiegitura eta proiektu estrategiko egiteko komunikazioaren alorrean, 

alor sozialean, kulturalean, ingurumenean, kirolean eta ekonomian. 

 

 

 

2
 Enpleguaren aldeko

Estrategia: Enplegu Plana

 Suspertzearen aldeko

Estrategia: “4i Estrategia”

Jarduera-
ardatz

1. Enplegua

2. Inbertsioa

3. Berrikuntza

4. Nazioartekotzea

5. Industrializazioa

Helburu5

Enpleguaren eta Suspertze
Ekonomikoaren aldeko

Esparru Programa
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ENPLEGU PLANA ESTRATEGIA 4i

INBERTSIOA

BERRIKUNTZA

NAZIOARTEKOTZEA

INDUSTRIALIZAZIOA

Suspertze ekonomikoa
ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK ETA 
TOKIKO GARAPENA SUSTATZEA

EKINTZAILETZA SUSTATZEA

GAZTEEN ENPLEGUA. GAZTEENTZAKO 
BERMEA

ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA

RENOVE BIRGAITZEA

ENPLEGUAREKIKO ELKARTASUNA. 
LANERATZEA

Enplegua

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

ENPLEGUAREN ETA SUSPERTZE EKONOMIKOAREN ESPARRU-

PROGRAMA
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2.3. ESPARRU PROGRAMAREN GARAPENA 

Enpleguaren eta suspertze ekonomikoaren aldeko esparru-programa hauen bidez garatzen 

da: 

 Enplegu plan baten bidez. 

 Ekonomia suspertzeko 4 plan edo programa operatiboren bidez. 

 

 

 

Plan horiek neurri zehatzak eta horiek betetzeko egutegiak finkatzen dituzte, eta urtez urte 

garatuko dira, eskura dauden aurrekontuen arabera eta haien jarraipenaren eta ebaluazioaren 

emaitzen azterketaren arabera. 

  

INBERTSIO-PROGRAMA

ENPLEGU PLANA 2014-2016

2014/01/28n onartua

INDUSTRIALIZAZIO PLANA 

2014 – 2016

2014/04/29an onartua

NAZIOARTEKOTZERAKO 

ESPARRU-ESTRATEGIA 

2020: BASQUE COUNTRY 

ESTRATEGIA

KANPO-EKINTZARAKO 

PLANA

ENPRESEN 

NAZIOARTEKOTZE PLANA 

2014 -2016

2014/04/08an onartua

PCTI EUSKADI 2020. 

ESPEZIALIZAZIO 

ADIMENTSURAKO 

ESTRATEGIA. 

RESEARCH & 

INNOVATION SMART 

SPECIALISATION 

STRATEGY - RIS3

2014/12/16n onartua
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2.4. 2014 - 2016 ESPARRU PLANEKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Esparru-programaren aurrekontu-zuzkidura zenbatetsia 6.475 M€-koa da 2014-2016 

eperako, eta elementu hauek ditu: 

I. Enplegu-plana 775 M € 

II. Ekonomia suspertzeko planak 3.840 M € 

Aurrekontu-baliabidea, guztira (I + II) 4.615 M € 

Abalak 1.860 M € 

Baliabideak, guztira 6.475 M € 

 

BANAKETA JARDUERA-ARDATZEN ARABERA 

  

Suspertze ekonomikoa

ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK ETA 
TOKIKO GARAPENA SUSTATZEA

RENOVE BIRGAITZEA

ENPLEGUAREKIKO 
ELKARTASUNA. LANERATZEA

EKINTZAILETZA SUSTATZEA

ENPLEGURAKO 
PRESTAKUNTZA

GAZTEEN ENPLEGUA. 
GAZTEENTZAKO BERMEA

INBERTSIOA

BERRIKUNTZA

NAZIOARTEKOTZEA

INDUSTRIALIZAZIOA

4i ESTRATEGIA

44

61

86

167

228

189

2.400

855

95

AURREKONTUA 
4.615 M€

775 M€ 3.840 M€

ABALAK 1.860M€

GUZTIRA 
6.475 M€

1.860 M€ ABALAK

490

1.860 
Abale-

tan

2014 - 2016 ALDIRAKO AURREIKUSITAKO BALIABIDEAK, GUZTIRA (milioi eurotan)

ENPLEGUAREN ETA SUSPERTZE EKONOMIKOAREN ALDEKO ESPARRU-

PROGRAMA

Enplegua

ENPLEGU PLANA
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2.5. 2014 – 2016 EPERAKO AURREIKUSITAKO EMAITZAK 

Programak inpaktu hau izatea aurreikusten du euskal ekonomian: 32.000 enplegu berri, 

8.000 enpresa eta autonomo berri, 1.750 ETE esportatzaile berri eta ikerketako 75 proiektu 

estrategiko berri. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 32.000 enplegu sustatuak 

 8.000 enpresa eta autonomo berri 

 75 ikerketa-proiektu estrategiko berri  

 1.750 ETE berrik eskatuko dituzte kanpo-merkatuetan sartzeko laguntzak 

 1.100 ETEk handituko duten beraien lehiakortasuna 

 3.000 ETEk egingo dituzte I+G+b jarduerak 
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3. Urteko ebaluazioa.  

2014. urtea 
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3. 2014. URTEKO EBALUAZIOA 

Hartutako neurrien eraginkortasuna handitu eta kontrastatzeko xedez, Enpleguaren eta 

Suspertze Ekonomikoaren aldeko Esparru Programaren betetze-maila eta aurrerapena 

ebaluatzen da urtero, bai eta 2014-2016 eperako ezarri diren helburu orokorrak lortzeko egin 

duen ekarpena ere. 

Eskema honetan adieraziko ditugu 2014. urteko ebaluazioari dagozkion emaitzak: 

1. Erabilitako baliabide ekonomikoak: urteko aurrerapenak aztertzen dira programa 

operatiboetan erabilitako baliabide ekonomikoen ikuspegitik, 2014. urtean egikaritu den 

zenbatekoaren ikuspegi osoa izateko. 

2. Onartutako plan eta programa operatiboak: laburtuta azaltzen da 2014. urtean onartu 

diren programa operatiboen deskribapena. 

3. Adierazleak: 

i. Adierazle orokorrak: Testuinguruko 17 adierazle orokor jasotzen dira esparru-

programaren jarraipen-eredutik, eta Euskadiren suspertze ekonomikoaren jarraipena 

egiteko baliatzen dira, plan operatiboetan multzokatuta eta iturri ofizialetatik hartutako 

estatistika-datuak erreferentzia moduan erabilita. 

ii. Emaitza eta inpaktuko adierazleak: esparru-programak jasotzen duen jarraipen-ereduak 

biltzen dituen 20 emaitza-adierazleak hartzen dira. Adierazle horien artetik, 6 emaitza-

inpaktu adierazten dira euskal ekonomian. 

4. Ekimen nabarmenak: arduradunek beraiek identifikatzen eta deskribatzen dituzte 

banakako planen (eta inbertsio-planaren) esparruan eta 2014. urtean egin diren ekimen 

nabarmenak. 
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3.1. EGIKARITUTAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Jarraian, esparru-programaren urteko aurrerapena azalduko da hura osatzen duten 

programa operatiboetan egikaritu diren baliabide ekonomikoen ikuspegitik, 2014. urtean 

egikaritu den diru-zenbateko osoaren ikuspegi orokorra izateko. 

 
2014 - 2016 eperako 

baliabideak 

2014an 
egikaritutako 
baliabideak 

I. Enplegu-plana 775 M € 214 M € 

II. Ekonomia suspertzeko planak 3.840 M € 1.221 M € 

Aurrekontu-baliabideak, guztira (I + II) 4.615 M € 1.435 M € 

Abalak 1.860 M € 620 M € 

Baliabideak, guztira  6.475 M € 2.055 M € 

 

2014AN EGIKARITUTAKO BALIABIDEEN BANAKETA JARDUERA-ARDATZEN ARABERA 

 

  

Suspertze ekonomikoa

ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK 
ETA TOKIKO GARAPENA
SUSTATZEA

RENOVE BIRGAITZEA

ENPLEGUAREKIKO 
ELKARTASUNA. LANERATZEA

EKINTZAILETZA SUSTATZEA

ENPLEGURAKO 
PRESTAKUNTZA

GAZTEEN ENPLEGUA. 
GAZTEENTZAKO BERMEA

INBERTSIOA

BERRIKUNTZA

NAZIOARTEKOTZEA

INDUSTRIALIZAZIOA

4i ESTRATEGIA

13

18

14

48

72

49

698

376

27

AURREKONTUA 
1.435 M€

214 M€ 1.221 M€

ABALAK 620 M€

GUZTIRA 
2.055 M€

620 M€ ABALAK

120

620 
Abale-

tan

Enplegua

ENPLEGU PLANA

2014ean EGIKARITUTAKO BALIABIDEAK, GUZTIRA (milioi eurotan doitutako datuak)

ENPLEGUAREN ETA SUSPERTZE EKONOMIKOAREN ALDEKO ESPARRU-

PROGRAMA
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3.2. ONARTUTAKO PROGRAMA OPERATIBOEN DESKRIBAPENA 

Orain, labur azalduko ditugu Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko Esparru 

Programaren baitako programa operatiboak, 2014. urtean onartuak izan direnak: 

 2014 – 2016 Enplegu-plana. 

 2014 – 2016 Industrializazio-plana. 

 Berrikuntza-plana: "Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana 2020. Espezializazio 

adimentsuko estrategia, Euskal Autonomia Erkidegoko Garapen Ekonomikoa eta 

garapen iraunkorra bultzatzeko”, Euskadi 2020 ZTBP. 

 Nazioartekotze-plana: “Nazioartekotzeko 2020 Esparru Estrategia: Basque Country 

estrategia. 

 Inbertsio estrategikoen programa. 
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3.2.1 ENPLEGU-PLANA 
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3.2.1. 2014 - 2016 Enplegu Plana  

X. Legegintzaldiko Eusko Jaurlaritzak Jaurlaritzaren plan estrategikoaren izaera izango dun 

enplegu-plan bat egin eta onartzeko konpromisoa hartu zuen, oinarritzat hartuta 

enpleguaren eta suspertze ekonomikoaren inguruko kezka; era horretan, jarduera horien izaera 

estrategikoa aitortu zuen, beroriek osatzen baitute, beste plan batzuekin batera, euskal 

gizartearen aurrean hartutako konpromisoen erdigune garrantzizkoena.  

2014ko urtarrilean 2014 – 2016 Enplegu Plana onartu zen, honako xede hauetara 

zuzendutako oinarrizko tresna moduan: Euskadin dauden enpleguak sendotzera bideratutako 

ekimen publiko egokiak sustatzea, enpresa- eta produkzio-sarearen aldetik lanpostuak sortzea 

eta populazio aktiboaren enplegagarritasuna areagotzea.  

PLANAREN HELBURUAK 

1. Krisi ekonomikoaren ondorioz Euskal Autonomia Erkidegoan gertatu den eta gertatzen ari 

den enplegu-suntsiketa arintzea. 

2. EAEko gazteen enplegua eta haien laneratzea sustatzea. 

3. Egoera ahulean dauden pertsonen gizarteratzea eta laneratzea bultzatzea. 

4. Ekintzailetza bultzatzea eta autoenplegua sustatzea, aberastasuna eta enplegua sortzeko 

oinarri diren aldetik. 

5. Inbertsio publikoa zein pribatua aktibatzea, bai eta lan intentsiboak ere, enplegua sortze 

aldera. 

6. Eskualdeko zein tokiko indar endogenoa baliatzea, enplegua sortzeko eta enpleguari 

eusteko. 

7. Erakundeen arteko lankidetza eta enpleguaren aldeko ahaleginak batu daitezen 

sustatzea. 

8. Egoera ahulean dauden kolektiboen eta 45 urtetik gorakoen kualifikazioa sustatzea, 

pertsona horientzako programa espezifikoak garatuta, enplegua lortzeko bidea den aldetik. 

9. Lana, bizitza pertsonala eta familia bateragarri egitea. 

10. Gizonen eta emakumeen arteko enplegu-berdintasuna. 

11. Lan-ezbeharrak murriztea, produkzioaren ikuspegi baten bidez. 

12. Lan-prekarietatearen aurkako borroka egitea eta enpleguan egonkortasuna eta kalitatea 

ziurtatzea. 

 PROGRAMA OPERATIBOAK ETA ARDATZAK  

Enplegu Planak 6 ekintza-programa ditu; programok, aldi berean, 18 ardatz hartzen dituzte 

eta horietako bakoitzaren barruan, berriz, ekimen- edo ekintza-kopuru aldakorra aurki 

dezakegu. Honako hauek dira ekintza-programak: 

1. Enpresa txiki eta ertainak eta tokiko garapena sustatzea. 

Gure enpresa-sarearen finantziazioari laguntzeko ekimenak. Izan ere, finantziazio hori 

ezinbestekoa da enpresek lehendik dauzkaten enpleguei eusteko, bai eta tokiko 
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ekonomiaren indar endogenoa baliatzeko ere, eta hala, eskualde- eta toki-eremuetan lan 

intentsiboko jarduerak garatzeko; besteak beste, merkataritza, turismoa eta lehen 

sektoreko jarduerak garatzeko. 

2. Ekintzailetza sustatzea. 

Programaren helburua da EAEn kultura ekintzailea biziberritzea, autoenplegua eta 

ekintzailetza sustatzea, eta enpresa berrien sorrera bideratzeko behar diren baliabideak 

eskaintzea. 

3. Gazteen enplegua sustatzea. Gazteentzako bermea. 

Gazteen langabezia-tasa handiei aurre egitea helburu espezifikoa duen programa. 

Horretarako, zenbait neurri baliatzen dira, laneratzea, enplegurako prestakuntza eta 

gazteen ekintzailetza bultzatzea ardatz hartuta. 

4. Enplegurako prestakuntza. 

Lanik gabe dauden zein lanean ari diren pertsonen enplegagarritasuna handitzea helburu 

duen programa, batez ere aukera onak ematen dituzten sektoreetan jarduteko 

trebakuntzaren bidez. 

5. Enplegu inklusiboa. Enpleguarekiko elkartasuna. 

Laneratzeko arazo handienak dituzten kolektiboen laneratzea bultzatzeko ekintza 

espezifikoak, udalerrien eta eskualdeen berariazko beharrizan eta aukeretara 

egokitutakoak, enplegu-politikaren toki-dimentsioa indartzeko. Xede hori betetzeko, 

akordioak egingo dira tokiko eragileekin, helburuak partekatu eta jarduerako konpromisoak 

eta irizpideak zehazteko. 

6. Renove birgaitzea. 

Birgaitzeen sektorean enplegua sortzea sustatu nahi duen programa, etxebizitzen alorrean 

(hain zuzen ere, EAEko etxebizitzen irisgarritasuna eta efizientzia energetikoa hobetzeko 

jardueretan), osasun-zentroen zaharberritzeetan, eta osasun-zentroetako mantentze-lanak 

eta birgaitzeak egiteko lanetan. 

Hauek dira 204-2016 eperako 18 jarduera-ardatz komunak: 

1 

Enpresa txiki 

eta ertainak eta 

tokiko garapena 

sustatzea 

1.1 Enpresa txiki eta ertainen eta autonomoen finantziazioa. 

1.2 Turismoa eta tokiko merkataritza eta enplegua. 

1.3 Lehen sektorea eta enplegua garatzea. 

2 
Ekintzailetza 

sustatzea 

2.1- “Euskadi, lurralde ekintzailea”. Euskal Ekintzailetza Sistema 
bultzatzea eta optimizatzea. 

2.2 Autoenplegua eta mikroekintzailetza laguntzea. 

2.3 Enpresa berritzaile berriak. 
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3 

Gazteen 

enplegua 

sustatzea. 

Gazteentzako 

Bermea 

3.1 Gazteen ekintzailetzari laguntzea. 

3.2 Heziketa duala. 

3.3 Lehen lan-esperientzia. 

3.4 Gazte-talentua. 

4 
Enplegurako 

prestakuntza 

4.1 Langabeentzako prestakuntza. 

4.2 Landunentzako prestakuntza. 

5 

Enplegu 

inklusiboa. 

Enpleguarekiko 

elkartasuna. 

5.1 Enplegu-planak tokiko eta eskualdeko esparruan. 

5.2 Bestelako kontratazio-pizgarriak. 

5.3 Baztertuta geratzeko arriskuan daudenak gaitzea eta 

laneratzen laguntzea. 

6 
RENOVE 

Birgaitzea 

6.1 RENOVE Etxebizitza. 

6.2 RENOVE Hezkuntza. 

6.3 RENOVE Osasuna. 

 

AKORDIO POLITIKOA 

Plan hau bat dator, halaber, EAJ eta PSE-EE (PSOE) alderdi politikoek 2013ko irailaren 16an 

sinatu zuten Akordioan beren gain hartu zituzten konpromisoekin eta adostutako printzipioekin. 

Akordio horrek Euskadi moderno, solidario, iraunkor era lehiakorragoa izan dadila du 

helburu. 

 

Akordio horrek 4 akordio garrantzitsuk osatzen dute: 1) Ekonomia produktiboa eta enpleguaren 

sorrera bultzatzeko akordioa. 2) Fiskalitatea; iruzurraren aurkako borroka eta zerga-sistema 

berria. 3) Euskal erakundeen arkitektura berrikustea eta Administrazioa eraberritzea, 

lehiakorragoa, eraginkorragoa eta iraunkorragoa izan dadin. Eta 4) Ongizatea XXI: gure gizarte-

ereduari eta oinarrizko zerbitzu publikoei eusteko akordioa.  

ERAKUNDEARTEKO AKORDIOA 

Erakundearteko akordioan, konpromiso hori agerian jarri zen Ekonomia eta Enplegua 

Sustatzeko Erakunde Arteko Mahaian. Mahai hori 2013ko maiatzaren 8an bildu zen 

Lehendakaritzan, eta han izan ziren lehendakaria, 3 foru-diputatuak eta Eudel erakundeko 

presidentea. Erakundeen arteko esparru horretan, baterako lanean aritzea erabaki zen, honako 

xede hauek izanik: Ekonomia Sustatzeko Aparteko Plana diseinatzea eta egikaritzea, 

Enpleguaren alorreko tokiko zein eskualdeko planak egitea eta Ekintzailetzarako Euskal Funtsa 

abian jartzea. Erakundeen arteko konpromiso horren ondorioz, joan den 2013ko irailaren 

30ean, Eusko Jaurlaritzaren eta hiru foru-aldundien artean Inbertsiorako eta Ekonomia 

Suspertzeko Erakundeen Arteko Akordio bat sinatu zuten, 180 milioi eurokoa. Bestalde, eta 

aipatutako erakundeen arteko mahaian adostutako bigarren akordioa garatze aldera, 2013ko 

urriaren 17an, Eusko Jaurlaritzak 20 milioi euroko aparteko zuzkidura onartu zuen enplegua 

sustatzea xede duten tokiko zein eskualdeko planak egiteko, EUDEL erakundearekin batera. 

Esparru-akordio orokor horrezaz gain, Jaurlaritzak hitzarmen espezifikoak ezarri nahi ditu, 

enplegua sortzen, enpleguari eusten eta/edo EAEko herritarren enplegagarritasunak gora 



 

 
| Jarraipen eta Ebaluazio Txostena 2014 

 

(36) 

ENPLEGUAREN ETA 
SUSPERTZE 

EKONOMIKOAREN 
ESPARRU-

PROGRAMA 

egiten lagun dezaketen erakundeen arteko lankidetza xede duten ekimenak garatzeko. Hori 

horrela, 2013ko uztailaren 2an, Euskal Ekintzailetza Sistema garatzea xede duen 

lankidetzarako esparru-akordio bat sinatu zen, EAEko gizartearen ahalmen ekintzailea 

modu eraginkorrean eta efizientean sustatzeko eta bultzatzeko. Ekintzailetzari laguntzeko 

EAEko Erakundearteko Planaren bidez (2013ko abenduan onartu zen) garatu eta handitu da 

akordio hori. 

 

2014-2016 ENPLEGU PLANAREN BALIABIDE EKONOMIKOAK 

2014-2016 eperako enplegu-planaren aurrekontu publikoa, guztira, 775 milioi eurokoa da. 

Horrez gain, Jaurlaritzak aurrekontuetan egingo duen ahaleginari esker, 1.566 milioi euro 

gehiago jarriko dira abian finantzazio eta inbertsio pribatuaren alorrean; horrek esan nahi du, 

Planak bere baitan hartzen dituen ekimenetarako, guztira, 2.341 milioi euroko baliabideak 

aurreikusten direla 2014-2016 eperako. 

 

2014-2016 ENPLEGU PLANAREN INPAKTU-AURREIKUSPENA 

Plan honek bere baitan hartzen dituen ekimenei esker, lana hobetzeko aukera izango du 

jende askok. Aukera horietako batzuk aringarriak izango dira, aldi baterako enpleguak baitira; 

eta beste batzuek, berriz –esaterako, enpresa berriak sortzearekin zerikusia dutenak–, 

luzaroago irauteko asmoa dute. 

2014-2016 epean inpaktu hau aurreikusten da:  

 32.000 enplegu berri sustatzea: 

- Programako zenbait ekimenek lagundutako 8.000 autonomo berrik eta mikroenpresak 

13.000 enplegu sortzea. 

- 7.100 pertsona kontratatzea, merkatuko enpresetan lanean hasteko pizgarrien bidez 

edo/eta gizarte-intereseko ekimenen bidez. Gaur egungo abagunean, litekeena da 

kontratu gehienak aldi baterakoak izatea. 

- Berritze-lanak sustatzea, eraikuntzako 11.900 langileren lanaldi osoko urtebeteko 

baliokideak, hezkuntza eta osasun publikoko 37.300 etxebizitza eta  ekipamendutan 

esku-hartzeko. 

Enplegu horietatik, 8.600 tokiko eta eskualdeko enplegu-planei lotuko zaizkie. 

2014-2016 aldirako 

Eusko Jaurlaritzaren 

finantziazioa (€)

2014-2016 aldirako 

mobilizatutako 

baliabide pribatuak (€)

Baliabideak guztira 

2014-2016 (€)

1- ETEak ETA TOKIKO GARAPENA SUSTATZEA 43.977.391 € 906.000.000 € 949.977.391

2- EKINTZAILETZA SUSTATZEA 61.469.560 € 15.000.000 € 76.469.560

3- GAZTEEN ENPLEGUA SUSTATZEA. GAZTEENTZAKO 

BERMEA.
86.423.633 € 0 € 86.423.633

4- ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA 166.518.998 € 0 € 166.518.998

5- ENPLEGU INKLUSIBOA. ENPLEGUAREKIKO SOLIDARITATEA 227.742.980 € 0 € 227.742.980

6- RENOVE BIRGAIKUNTZA 188.508.469 € 645.254.736 € 833.763.205

GUZTIRA 774.641.032 € 1.566.254.736 € 2.340.895.768 €
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 134.600 enpleguri eustea: 

- 64.900 enpleguri (finantziazioa) eta 39.600 enpleguri (lehiakortasuna/finkatzea) 

eustea, finantziazioaren eta lehiakortasunaren hobekuntzari lagunduz eta 19.500 

autonomo eta ETE finkatuz. 

- 4.400 enpleguri eustea, ondorengotza-prozesuak, belaunaldi-erreleboa edo enpresak 

gizarte-ekonomiako enpresa bihurtzen lagunduz. 

- Enplegu-zentro berezietan eta laneratzeko enpresetan 25.700 enpleguri eustea. 

 23.000 gazteri lan-arloan lehendabiziko esperientzia izateko aukera ematea. 

 Beste enplegu-politika aktibo batzuetan –batik bat, gaikuntzan– parte hartzen duten 

beste pertsona batzuen enplegagarritasuna handitzea. 

2014-2016 Enplegu Plana urteko ekintza planen bidez zehaztu da, berariazko ekimenekin, 

helburu kuantitatiboekin eta aurrekontuekin, Euskadiko autonomia-erkidegoko aurrekontuetan 

islatuko direnak, eta dagoeneko zehaztuta dauden programa operatiboei eta ardatzei eutsiz.  

Urteko ekintza-planak Enplegu Planeko ekimenen etengabeko jarraipenetik lortutako 

informazioa aztertuz egiten dira, exekuzioari eta emaitzei dagokienez, bai eta abagune 

sozioekonomikoaren eta horrek enpleguaren esparruan duen eraginaren informazioa aztertuz 

ere.  

2014KO EKINTZA PLANA 

BALIABIDE EKONOMIKOAK ETA AURREIKUSITAKO ERAGINA 

Lehen urteko ekintza-plana 2014. urtean egin da, eta hiru multzo hauetan aurkeztu du 

informazio ekonomikoa eta eraginari buruzko informazioa: programa operatiboen arabera, 

ardatzen arabera eta ekintza edo ekimenen arabera. 2014-2016 Enplegu Planarekin 

konparatuta, informazio gehiago eskaintzen du, hiru urteko planean, informazio ekonomikoa 

zein eraginarekin lotutakoa 18 ardatzen kasuan eta plana indarrean egongo den urte guztiak 

orokorrean hartuta baino ez da ematen, ekintza edo ekimen zehatzen araberako unitate-

azterketarik egin gabe. 

2014ko urteko planaren bidez, Eusko Jaurlaritzak 252.790.822 euro bideratu ditu, oro har, 

2014ko aurrekontuen barruan. Horiei 517.840.000 euro gehitu behar zaizkie, baliabide 

pribatuak mobilizatzearen ondoriozkoak direnak. Hori horrela, baliabide horien erabileraren 

xede berariazkoak izan dira ETEak sustatzea, ekintzailetza sustatzea eta eraikinak birgaitzeko 

Renove programaren baitako ekintza-programak egitea.  

  

Eusko Jaurlaritzaren 

finantziazioa 2014 

(aurreikuspena) (€)

Mobilizatutako 

baliabide pribatuak 

2014 (€)

Baliabideak guztira 

2014 (€)

1- ETE-AK ETA TOKIKO GARAPENA SUSTATZEA 14.369.818 € 302.000.000 € 316.369.818 €

2- EKINTZAILETZA SUSTATZEA 20.085.466 € 5.000.000 € 25.085.466 €

3- GAZTEEN ENPLEGUA SUSTATZEA. 

GAZTEENTZAKO BERMEA
28.239.326 € 0 € 28.239.326 €

4- ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA 54.084.106 € 0 € 54.084.106 €

5- ENPLEGU INKLUSIBOA. ENPLEGUAREKIKO 

ELKARTASUNA
74.416.083 € 0 € 74.416.083 €

6- RENOVE BIRGAIKUNTZA 61.596.023 € 210.840.000 € 272.436.023 €

GUZTIRA 252.790.822 € 517.840.000 € 770.630.822 €
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Era berean, 2014rako planifikatutako ekintza guztiek eragin hauxe izango dutela kalkulatu 

da:  

 10.676 pertsona hasiko dira lanean enplegua sortzeko helburuaren baitan, 

kontrataziorako zuzeneko pizgarrien bidez, birgaitze-lanetako enpleguaren bidez eta 

enpresak sortu edo handituz.  

 44.876 pertsonak beren enpleguari eustea espero da, hainbat formula erabilita: 

enpresak finantzatzea; ETEen lehiakortasuna hobetzea edo horiek sendotzea; 

oinordetza, belaunaldi-aldaketa eta gizarte-ekonomiarako transferentzia babestea; eta, 

besteak beste, enplegu-zentro bereziei eta laneratze-enpresei laguntzea.  

 119.351 pertsonaren enplegagarritasuna handituko da eta, horietatik, lehen lan-

esperientzia izango dute 7.600 gaztek.   

2014ko urteko ekintza-planak etengabe aztertuko du nola betetzen diren planeko ekimenak. 

Jarraipen eta ebaluazioko prozesuetan, bitarteko jarraipena egin da 2014/06/30ean eta 

ebaluazio orokor bat urte-amaieran. 

EGIKARITUTAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK ETA HORIEN INPAKTU ERREALA 

Planak, 2014. urtean,89 ekintza eta ekimen jarri ditu abian, eta funts publikoetako 214 milioi 

euro baliatu dira horietan; horrez gainera, inbertsio eta finantzazio pribatua mobilizatzea 

lortu da 352 milioi euroko zenbatekoan. 

 

Inpaktu edo eraginari erreparatuta, hauek izan dira 2014ko emaitza nabarmenak: 

- 11.843 enplegu sortu dira, eta horietatik, 2.236 enpresa eta autonomo berri sortzeko eman 

diren laguntzen ondoriozkoak dira 3.833, kontrataziorako pizgarrien ondoriozkoak 3.900, eta 

eraikuntzako Renove programen ondoriozkoak 4.110. Guztira sortu diren enpleguetatik, 

tokiko eta eskualdeko planen bidez sortu dira 2.086. 

- 50.673 enpleguri eutsi zaie, eta horietatik, 4.944 autonomo eta ETEren finantzazioa eta 

lehiakortasuna hobetzeko eman diren laguntzen ondoriozkoak dira 37.505, enplegu-zentro 

berezietatik eta laneratze-enpresetatik eratorriak dira 12.321, eta ondorengotzako, 

belaunaldi-aldaketako eta gizarte-ekonomiako enpresa bihurtzeko prozesuetatik eratorriak 

847. 

- 84.964 pertsonari eman zaie laguntza haien enplegagarritasuna handitzeko, eta 

horietatik, 1.795 gazteak izan ziren, lehen aldiz izan dutenak lan-esperientzia bat.  

Eusko Jaurlaritzaren 

finantziazioa, 2014 

(gauzatutakoa) (€)

Mobilizatutako baliabide 

pribatuak 2014 (€)

Baliabideak guztira 2014 

(€)

1- ETE-AK ETA TOKIKO GARAPENA SUSTATZEA 13.327.838 € 66.310.000 € 79.637.838 €

2- EKINTZAILETZA SUSTATZEA 18.049.721 € 117.200 € 18.166.921 €

3- GAZTEEN ENPLEGUA SUSTATZEA. 

GAZTEENTZAKO BERMEA
13.809.491 € 0 € 13.809.491 €

4- ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA 47.696.274 € 0 € 47.696.274 €

5- ENPLEGU INKLUSIBOA. ENPLEGUAREKIKO 

ELKARTASUNA
71.717.450 € 0 € 71.717.450 €

6- RENOVE BIRGAIKUNTZA 49.672.331 € 285.833.579 € 335.505.911 €

GUZTIRA 214.273.106 € 352.260.779 € 566.533.885 €
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3.2.2 INDUSTRIALIZAZIO-

PLANA 
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3.2.2. 2014 - 2016 INDUSTRIALIZAZIO-PLANA 

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila buru duen Ekonomiaren Garapen eta 

Lehiakortasun Sailak zuzenduko du 2014 – 2016 aldirako Industrializazio Plana, eta hura da 

Eusko Jaurlaritzak euskal industriari laguntzeko erabiliko duen tresna.  

Eusko Jaurlaritzak industriaren lehiakortasunaren bultzatzeko egiten dituen apustuak 

adierazten ditu planak, eta eskura dauden industria-sustapeneko tresna eta baliabide guztiak 

baliatzen ditu, gainerako plan estrategikoekin eta sailetako planekin koordinatuta, euskal 

industrian eragin dezaten. 

Eragile nagusiek alderatu, zuzendu eta baliozkotu dute Industrializazio Plana erakundeen eta 

sektoreen arloan, bai eta arlo publikoan zein pribatuan ere, bi helburu hauekin: lehentasun, 

helburu eta ardatz estrategikoen ikuspegi adostua lortzea, eta erakundeen erantzukizunak 

bultzatuta, sinergiak egikaritzeko lanean aurrera egitea, azaldu diren eragile horien guztien 

ekimenak ugariak diren esparru batean. 

PLANAREN HELBURUAK 

Hau da 2014-2016 Industrializazio Planaren helburu nagusia: 

 

 

 

 

 

 

 
 Hauek dira 2014-2016 aldiko Industrializazio Planaren helburu estrategikoak: 

1. HELBURUA 

Bideragarriak diren enpresa-proiektuak berregituratu eta 
iraunarazteko prozesuak babestea; horretarako, egungo egoera 
gorabehera, arazoak gainditzeko laguntza ematea, baldin eta 
bideragarriak izan badaitezke lehiakortasun-testuinguru globalean. 

2. HELBURUA 

Industria-sarearen eskura dauden finantza iturri eta tresnen 
hornidura sendotu, dibertsifikatu eta segmentatzea, enpresen 
finantzaketan laguntzeko mekanismoak garatuz. Enpresen 
beharrizanetara ezin hobeto egokituko diren eta enpresen fase guztiak 
artatuko dituzten mekanismoak izango dira. 

3. HELBURUA 
Egituraren dibertsifikazioa bultzatzea aukera-sektore berriei 
begira, dauden gaitasunak eta teknologia konbergenteak uztartuta. 

4. HELBURUA 

Enpresa-jarduera handitzea, ekimen-ekintza berriak sortzeko 
dauden askotariko modalitateak kontuan hartuta, eta batez ere barne-
ekintzailetza kontuan hartuta (industria-ekintzailetzaren ikuspegiaz eta 
Ekintzailetzaren, Berrikuntzaren eta Informazio Gizartearen 
Zuzendaritzak bultzatutako Ekintzailetza Babesteko Erakunde arteko 
Planarekin bat eginda). 

  

Merkatu globalean euskal industriaren lehiakortasuna indartzea. Horretarako, enpresa-
proiektu bideragarrien berregituraketa eta biziraupena babestuko dira, industriak euskal 
ekonomian duen garrantzia mantendu eta indartuko da, enpresa-sarearen eskura dauden 
finantzaketa-iturri eta tresnen dotazioa dibertsifikatuko da eta gaur egungo krisiaren 
testuinguruan beren ahalmen eta beharrizanetarako egokia den laguntza-esparrua ezarriko 
da, berrikuntza teknologikoari eta ez teknologikoari nahiz aukeren sektore berrietarako 
dibertsifikazioari pizgarria emateko. 
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5. HELBURUA 

Industriak euskal ekonomian duen pisua mantendu eta indartzea, 
ekoizpen-enpresen lehiakortasuna errazteko testuingurua sortzeko. 
Hala, Euskadik ekoizpen-industrian garrantzi handia duen ekonomia eta 
aberastasun eta enplegu eragile izaten jarraituko du. 

6. HELBURUA 

Energia-politikaren garapena bultzatzea, palanka-efektua izan dezan 
Euskadiren hazkundean, lehiakortasunean eta iraunkortasunean 
(arreta-gunea industria-garapena eta lehiakortasuna da, bat dator 
3E2020 Estrategiarekin, Energiaren Euskal Erakundea eta EGLS buru 
direla). 

7. HELBURUA 

Giza kapitala landu eta laguntzea, enplegua sustatzeko eta enpresa-
sarearen lehiakortasuna indartzeko (arretagunea laguntza osoa eta 
pertsonen parte-hartzea da, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak 
2014-2016 aldirako bultzatu duen Enplegu Programarekin bat eginez) 

 
JARDUERA-EREMU ESTRATEGIKOAK 

Industrializazio-planak jarduera-eremu estrategiko batzuk ditu, ezarri diren helburuekin bat 

datozenak. Guztira, 7 helburu eta 5 ardatz estrategiko ezarri dira eta 20 jarduera-ildo 

identifikatu. 

Industrializazio Planaren helburuak, ardatzak eta ekintza-ildoak 

 

 

 

 

 

3E2020ren arabera  Energiaren Euskal Erakundeak zuzendutako ildoak

FINANTZAKETA

INDUSTRIAREN PISUA INDARTZEA

BERREGITURATU ETA IRAUNARAZTEA

ARDATZA ILDOAK

ETE

1. HELBURUA

2. HELBURUA

5. HELBURUA

4. HELBURUA

Industria-proiektu 

estrategikoak

Industria aurreratua

Bultzatzeko proiektuetarako inbertsioak

Erakartzea/atxikitzea

Barne-ekintzailetza

Klusterizazioa

Ekonomia berdeko etorkizuneko esparruak

HELBURUAK

Berregituraketa

Jabegoan parte hartzea

Giza kapitala

Autonomoei laguntza integrala ematea

Finantzaketa

6. HELBURUA

ENPRESA-JARDUERA  HANDITZEA

ENERGIA-POLITIKAREN GARAPENA

3. HELBURUA

DIBERTSIFIKAZIOA GORABIDEKO SEKTOREETAN

Industria eta energia 

testuinguru lehiakorra

Manufaktura aurreratua

Espezializazio adimenduna

Pertsonen partaidetza

Nazioartekotzea

Berrikuntza (Tech/no Tech)

Azpiegiturak

EJren beste zuzendaritza eta sail  batzuek zuzendutako ildoak

Politika eta egitura energetikoak 

Administrazio izapideak azkartzea eta Segurtasuna 

Araubide energetikoa

Industria  Sailordetzak eta SPRIk zuzendutako ildoak

Pertsonak

7. HELBURUA

GIZA KAPITALA LANDU ETA GARATZEA

Laguntza  integrala eta pertsonen  partaidetza 
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ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA JARDUERA-ILDOAK 

1. ARDATZA. ETEen finantzaketa eta berregituraketa 

1. Arazoak dituzten enpresen berregituratzea laguntzeko ekintza koordinatua. 

2. ETEen finantzaketan laguntzeko tresnak indartu eta zabaltzea. 

3. Pertsonek enpresaren jabegoan parte har dezaten sustatzea. 

4. Ekintza koordinatua Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailarekin, industria-sektore eta -

jardueretatik datorren giza kapitala artatu, orientatu, gaitu eta birkokatzeko, 2014-2016 

aldiko Enplegu Planaren baitan. 

5. Ekintza koordinatua Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailarekin eta foru-aldundiekin, 
autonomoei eta ETEei laguntza osoa emateko 2014-2016 aldiko Enplegu Planaren baitan. 

 
2. ARDATZA. Industria-proiektu estrategikoak bultzatzea 

1. Finantza-laguntza ematea beste proiektu batzuk bultzatzeko gaitasuna duten proiektuei eta 

herri-izaerako proiektuei. 

2. Klusterren politika sendotzea, gure enpresa-sarearekiko lotura eta Jaurlaritzaren ekonomia 

sustapeneko jarduera biderkatzen duen tresna den aldetik. 

3. Industriaren eta teknologiaren garapena bultzatzea ekonomia berdeko offshore eta smart 

grid etorkizuneko esparruetan, Energiaren Euskal Erakundearen bidez (3E2020 – 

Energibasque) 

4. Barne-ekintzailetzaren aldeko apustu garbia, enplegua sendotu eta sor dezakeen aldetik, 

Ekintzailetza Babesteko Erakunde arteko Planaren barruan. 

5. Kanpotik inbertsio estrategikoak erakartzeko eta atxikitzeko estrategia lantzea. 

3. ARDATZA. Industria aurreratua sendotzea 

1. Manufaktura aurreratuko estrategia zeharkakoa abian jartzea. 

2. Langileek enpresan parte har dezaten sustatzea. 

3. Enpresa-azpiegiturak sustatzea ekonomia suspertu eta lehiakortasuna indartzeko. 

4. Gure enpresa-sareak esportazioko eta nazioartekotzeko jardueretan aurrera egin dezan 

ematen diren laguntzak indartzea, jarduera horiek ezinbestekoak baitira lehiakortasuna 

handitu eta modu iraunkorrean hazteko. Hori guztia Enpresa Nazioartekotzeko Planaren 

esparruan egingo da eta Euskal Nazioartekotze Partzuergoa eratzea izango da hartuko den 

neurrietako bat (Euskadi Nazioartekotzeko Esparru Estrategikoa). 

5. Espezializazio adimendunerako laguntza ematea eta ekonomia-sarea dibertsifikatzea, 

aukerako sektore berrietara heltzeko, dauden ahalmenak teknologia konbergente berriekin 

konbinatuz, espezializazio adimendunaren estrategiaren (RIS3 berria) eguneraketaren 

barruan. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko Teknologia, Berrikuntza eta 

Lehiakortasun Sailburuordetza da estrategia horren buru. 

6. Euskal enpresen garapen iraunkorrerako pizgarria, berrikuntza teknologikoko eta ez-

teknologikoko estrategien bidez, balio erantsi handiagoko eskaintzak errazago sortzeko, 

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko Teknologia, Berrikuntza eta 
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Lehiakortasun Sailburuordetzak bultzatutako Zientzia eta Teknologia Plan berriaren 

esparruan. 

4. ARDATZA. Lehiakortasuna ezaugarri duen industria- eta energia-testuingurua sortzea 

1. Ministroen Kontseiluak argindarraren alorrean eman duen araubide berriak euskal industria-

sektorean izan dituen ondorio kaltegarriak arintzeko neurriak hartzea, Euskal Energiaren 

Erakundearekin batera. 

2. Energia-politika egikaritzea eta 3E2020 estrategiaren arabera indartzea energia-egitura, 

Energiaren Euskal Erakundearen bitartez. 

3. Industria-eremuetako izapide administratiboei jarraitzea eta izapide horiek azkartzea. 

5. ARDATZA. Pertsonen aldeko apustua 

Industrializazio Planak (lehenago azaldu diren 1., 2. eta 3. ardatzetan) hainbat lan-ildo biltzen 

ditu, giza kapitalaren gaitasunak hobetu nahiz dinamizatzeko nahiz erakundeetan langileen 

parte-hartzea indartzeko, parte-hartze hori lehiakortasuna hobetzeko mekanismo dela ulertzen 

baita; horretarako, epe luzeko proiektu partekatuak sortuko dira, pertsonei hazten laguntzeko 

eta garapen profesional eta pertsonalerako espazioak sortzeko. 

Ardatz hau, gainera, enpleguaren eta giza kapitalaren jardun-alorretako beste ildo batzuetan 

oinarritzen da, EGLSren beste funtzio-arlo batzuek zuzendutakoak legegintzako plan 

estrategikoetan, baita ETEen eta autonomoen suspertze ekonomikoa lortzeko jarduera-ildoek 

ere, enpleguaren eta giza kapitalaren ingurukoak, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak 2014-

2016 Enplegu Planaren bidez zuzendutakoak.   

 

2014-2014 INDUSTRIALIZAZIO-PLANAREN EKONOMIA- ETA AURREKONTU-

ALDERDIAK 

2014-2016 aldiko Industrializazio Planak aurrekontuetan duen eragina zuzenean lotuta dago 

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren aurrekontuarekin eta sail horren ekimenetan 

parte hartzen duten sozietate publikoen aurrekontuekin (SPRI, EEE, Sprilur, teknologia-

parkeak, arrisku-kapitaleko sozietatea eta enpresa eta berrikuntza-zentroak). 

 

 

 

 
Aurrekontu horiek industriari laguntzeko ematen diren aurrekontuetatik kanpoko 

baliabideekin osatzen dira, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak sustatu, 

partaidetu eta/edo kudeatuak guztiak ere (aurrekontu-ekarpenetan oinarritzen dira horiek 

guztiak, hala nola, Finantzen Euskal Erakundeari egindako ekarpena). 

Jaurlaritzaren beste plan estrategiko batzuek (Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planak, 

Basque Country estrategiak eta 2014-2016 Enplegu Programak batik bat) eta EGLSren 

beraren laguntzek osatzen dute Industrializazio Plana (azken laguntza horiek sailaren 

egituraren bidez eta haren mendeko erakundeen nahiz azken horien baliabide eta aurrekontuen 

bidez ematen dira). 

  

Plana X. legegintzaldi osora proiektatuz gero (2014 – 2016), 575 milioi euroko guztizko 

aurrekontu zuzena osatuko litzateke, gutxi gorabehera. 
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2014AN EGIKARITUTAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Hauek osatzen dute 2014 – 2016 Industrializazio Planari esleitutako aurrekontu zuzena: 

arloarekin lotutako jarduera-eremuak dituzten beste plan estrategiko batzuetako programen 

aurrekontuek (2014 – 2016 Enplegu Plana, Basque Country estrategia batik bat) eta inbertsioari 

dagozkion aurrekontu-sailek (6. kapitulukoak).  

Horrenbestez, Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko 2014 - 2016 Esparru 

Programan doikuntzak egin dira aurrekontu-sailetan bikoizterik gerta ez dadin; hori horrela, 

Industrializazio Programa Operatibora 490 milioi euroko baliabideak esleitzea aurreikusi da 

guztira 2014 – 2016 eperako. 

Zehazki, 2014. urtean, 120 milioi euroko baliabide ekonomikoak egikaritu dira 
Industrializazio Programa Operatiboan, eta horrela banakatu dira baliabide horiek 
aurrekontu-programen arabera: 

 

 INDUSTRIALIZAZIO PROGRAMA OPERATIBOA 
2014 - 2016 

eperako 
aurreikusia 

2014an 
egikaritu-

takoa 

  KUDEAKETA/LEHIAKORTASUNA     

7211 EGITURA ETA EKONOMIA-GARAPENERAKO LAGUNTZA   16 

7213 INDUSTRIA-SEGURTASUNA   1 

  INDUSTRIA-GARAPENA     

7212 
INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEENTZAKO 
LAGUNTZA   55 (1) 

  ENERGIA-GARAPENA     

7311 ENERGIA- ETA MEATZE-POLITIKAK ETA HORIEN GARAPENA     

  EEE   48 (2) 

 INDUSTRIALIZAZIOA, GUZTIRA 490 120 

 

(1) Ogasun Sailari egin zaion 28 milioi €-ko transferentzia bat (6311. prog.) industria-garapenerako 
kredituak emateko enpresei (13) eta Finantzen Euskal Institutuari (15). 

(2) Energiaren Euskal Erakundeak energia-garapenaren alorrean egindako politika (ustiapeneko gastuak 
eta inbertsioak jasotzen ditu). 
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3.2.3 BERRIKUNTZA-PLANA 
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3.2.3. BERRIKUNTZA-PLANA: EUSKADI 2020 ZTBP 

„Euskadi 2020 ZTBP. Espezialiazazio adimentsuko estrategia. Research & Innovation Smart 

Specialisation Strategy - RIS3‟ planaren egitekoa da azken 30 urteetan modu arrakastatsuan 

landu den zientzia, teknologia eta berrikuntza sistemaren efizientzia-maila handitzea.  

Egiteko horretatik abiatuta, planaren xedea da sistemaren emaitzetarako biderakuntza 

handitzea eta xede horren arabera egokitzea ikerketa-jardueren mota guztiak eta jarduera 

horiek berrikuntzaren balio-katean duten kokapena. Plan honen helburua da berrikuntza 

gehiago aplikatzea ikerketan, zientzia-esparruaren eta enpresa-munduaren arteko lankidetza 

handituta, emaitzetara bideratzeko I+G+b jarduerak. Enpresen eskakizunak ase behar dituzte 

eta Euskadiren erronka handiei aurre egiten lagundu behar dute emaitza horiek, enplegua eta 

aberastasun ekonomiko eta soziala sortzen laguntzeko. 

Planaren abiapuntua herri-estrategia jakin bat da, hazkuntza jasangarrian, giza 

garapenean eta hazkuntza adimentsuan oinarrituta dagoena. Azken hazkunde-mota horrek 

lotura estua du „espezialiazio adimentsuko ikerketa- eta berrikuntza-estrategiekin‟. Europak 

bultzatzen ditu estrategia horiek, eskualdeko gaitasun produktiboekin eta gaitasun 

potentzialekin sinergia agerikoak dituzten eremuetan kontzentratzeko I+G+b alorrera bideratzen 

diren baliabideak eta inbertsioak. Herri-estrategia horrek Europa 2020 Estrategiari erreparatzen 

dio. Bi helbururekin sortu zen estrategia: gaur egungo krisialdia gainditzen laguntzea eta 

bestelako garapen-mota baterako baldintza egokiak sortzea (garapen horrek adimentsuagoa, 

jasangarriagoa eta integratzaileagoa izan behar du). Euskadi 2020 ZTBP berriak, esparru 

horretan, bat egiten du Helmuga 2020 programa europar berriaren abiatzearekin.   

XEDE BAT 

Honela egituratzen da Euskadi 2020 ZTBP berriaren azken xedea: 

 

 

 

 
Jakintzan oinarritutako ekonomiara iristeko bidean aurrera egiteko aukera emango du 

espezializazio adimentsuak, hau da, urratsak emango dira gizarteak jakintza eskatu eta sortu 

dezan eta hari balio ekonomikoa eman diezaion.  

BI ERREFERENTZIA EUROPAN 

Europa 2020 Estrategia 

“Euskadi 2020 ZTBP” berriak bat egiten du Europar Batasunak hamarkada honetarako 

planteatzen duen hazkuntza-estrategiarekin: Europa 2020 Estrategia, gaur egungo krisialdia 

gainditzen lagundu eta bestelako garapen-mota baterako baldintza egokiak sortzeko xedea 

duena; betiere, garapen adimentsuagoa, jasangarriagoa eta integratzaileagoak erdiesteko. 

RIS3 estrategia 

“Euskadi 2020 ZTBP” planak espezializazio adimentsuko RIS3 estrategiaren eredua, Europar 
Batasunak onartua, bereganatu du, eta bete egin du, horrela, “espezializazio adimentsuko” 
estrategia bat lantzearen baldintza, ezinbestekoa dena kohesio-politikako egiturazko funtsak 
eskuratzeko. 

Zientzia, teknologia eta berrikuntzako sistemaren espezializazio adimentsuan eta haren 
efizientziaren handitzean oinarritzea ikerketa eta berrikuntza politika, euskal gizartearen 
ongizatea, hazkuntza ekonomiko iraunkorra eta enplegua hobetzeko. 
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 HIRU LEHENTASUN ESTRATEGIKO ETA AUKERA-EREMU BAT

Hiru bektoreren elkarreragina aintzat hartuta, hau da, enpresa-gaitasunaren, gaitasun zientifiko 

eta teknologikoen eta merkatuen bektoreak aintzat hartuta, eta metodologia europarra aplikatu 

ondoren, lehentasun bertikal hauek identifikatu dira, lehentasun estrategikoak eta aukera-

eremuak bereizita: 

Lehentasun estrategikoak: 

 Fabrikazio aurreratua 

 Energia 

 Biozientziak / Osasuna 

 

Aukera-eremuak: 

Lurraldeari lotutako aukera-hobiak: 

 Nekazaritzako janarien industria, iraunkortasunari eta giza inguruneari lotuta. 

 Lurralde-plangintza eta hiri-birgaikuntza. 

 Aisiarekin, entretenimenduarekin eta kulturarekin lotutako hobi jakin batzuk. 

 Ekosistemekin lotutako jarduera espezifikoak. 

 

 

 

  

Iturria: RIS3 Euskadi dokumentua

Lehentasun estrategikoak
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LAU ILDO ESTRATEGIKO ETA BI ARDATZ ZEHARKAKO 

Zientzia, teknologia eta berrikuntzako sistemaren efizientzia hobetzean eta espezializazio 

adimentsuan oinarritutako ikerketa eta berrikuntzako politika bat egitea planteatzen du Euskadi 

2020 ZTBP planak, ildo estrategiko hauek baliatuta: 

1. Espezializazio adimentsuko estrategia bultzatzea zientziaren, teknologiaren eta 

berrikuntzaren bidez, Euskadiren gizarte-erronkei erantzuteko. 

2. Lankidetza publiko-pribatuaren bidez indartzea industria-lidergoa. 

3. Zientzia, teknologia eta berrikuntzako sistemaren bikaintasuna handitzea. 

4. Zientzia, teknologia eta berrikuntzako giza kapitalaren garapena bermatzea. 

Ildo estrategiko horien oinarri dira zeharkako bi ardatz hauek: 

1. Zientzia, teknologia eta berrikuntzako sistema zabaldu eta nazioartekotzea. 

2. Sistema berritzaile eta konektatua. 

 
 

BOST HELBURU OPERATIBO ETA HELBURU HORIZONTAL BAT 

Sei helburu operatibotan zabaltzen dira adierazi diren ildo estrategikoak. Horietako batek izaera 

horizontalagoa du, eragina baitu sistemaren osotasunean. 

Helburuak  

1. Espezializazio-eremuetan kontzentratzea I+G+b arloetako baliabide eta inbertsioak. 

2. Funtsezko ikerketa eta garapen esperimentala indartzea. 

3. Zientzia, teknologia eta berrikuntzako sistema emaitzetara bideratzea. 

4. I+G+b jardueretarako nazioarteko funtsen eskurapena indartzea. 



 

Jarraipen eta Ebaluazio Txostena 2014 | 
 

(49) 

ENPLEGUAREN ETA 
SUSPERTZE 

EKONOMIKOAREN 
ESPARRU-

PROGRAMA 

49 

5. Berrikuntza-jarduerak egiten dituzten enpresen kopurua handitzea. 

6. Ikertzaileen kualifikazioa hobetzea. 

Adierazleak eta helmugak zehaztu ondoren, ZTBP planaren egitura nagusia osatzen duten ildo 

estrategikoak zabaltzeko bidea irekitzen dute helburu operatibo horiek. 

GOBERNANTZA ETA EBALUAZIOKO EREDU BERRIA 

Zientzia, teknologia eta berrikuntzako euskal sistemaren gobernantza-eskema operatiboa 

planteatzen da, lidergoa eta erantzukizun argia dituena hiru mailatan: 

 

 

 

BATERA MUGIARAZTEA BALIABIDE PUBLIKO ETA PRIBATUAK 

Helburu ekonomikoa 

 

 

 

 
Hiru ardatz estrategikoren bidez zabaltzen da helburu ekonomiko hori. 

1. “Euskal administrazioek I+G+b jarduerak finantzatzeko baliatutako ahalegin eta 

baliabideak finkatzea”, azken urte hauetan egin denari jarraituta, baina konbentzimendu 

handiagoz, haien testuingurua aintzat hartuta. 

2. “Enpresa-sektore pribatuaren protagonismoa handitzea”. Inbertsioaren hazkuntzaren 

zati handi bat sektore pribatuaren eskutik etorri behar du, Euskadin aberastasuna eta 

enplegua sortzeko benetako eragilea den aldetik. 

3. “Europa eta estatuko funts gehiago lortzea”. Euskadin I+G+b jarduerak finantzatzeko 

izango diren baliabideen kopuru handi bat estatuko lehia-deialdietan eta, batik bat, Europar 

Batasuneko deialdietan eskuratuko dira, Helmuga 2020 esparru-programaren bitartez. 

11.100 milioi euroko finantza-baliabideak zenbatetsi dira, eta ikerketa eta garapen 

teknologikoko jardueretan inbertituko dira 2014-2020 epean. 
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Taula honetan adierazten dira, banakatuta eta 2014-2020 epeko urte bakoitzerako, euskal 

ekonomia osorako aurreikusten diren I+G inbertsioen zenbatespenak. 

I+G inbertsioak finantzazio-iturrien arabera (2014-2020. Milioi-eurotan) 

  
I+G alorreko barne-gastua 2014 – 

2020 (milioi eurotan) 

Administrazio Publikoen finantzazioa 3.677 

Eusko Jaurlaritzak, guztira 2.737 

Foru-aldundiak, guztira 397 

EAO, guztira 543 

Enpresen finantzazioa 6.609 

Nazioarte finantzazioa (funts europarrak) 814 

I+G arloko barne-gastua, guztira 11.100 

 

2014AN EGIKARITUTAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko 2014 - 2016 Esparru Programak 855 milioi 

euroko baliabide ekonomikoak aurreikusten ditu 2014 - 2016 eperako Berrikuntza 

Programa Operatiboan.  

Zehazki, 2014. urtean, 376 milioi euroko baliabide ekonomikoak egikaritu dira Berrikuntza 

Programa Operatiboan, eta horrela banakatu dira baliabide horiek aurrekontu-programen 

arabera: 

 BERRIKUNTZARAKO AURREKONTU-PROGRAMAK 
2014 - 2016 

eperako 
aurreikusia 

2014an 
egikaritu-

takoa  

  IKERKETA ZIENTIFIKOA ETA UNIBERTSITATE-IKERKUNTZA   108 

5412 IKERKETA ZIENTIFIKOA   35 

4223 UNIBERTSITATEKO KONTRATU-PROGRAMAK    33 

  HEZKUNTZA-IKERKUNTZAKO BESTE GASTU BATZUK (A)   40 (1) 

  TEKNOLOGIA- ETA INDUSTRIA-IKERKETA   149 

7214 BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUNEKO ESTRATEGIA   9 

5413 TEKNOLOGIA   122 (2) 

5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA    18 

  NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN IKERKETA   17 

5411 ARRANTZA ARLOKO IKERKETA ETA GARAPENA   17 

  IKERKUNTZA SANITARIOA    43 

4114.14 
IKERKETA ETA BERRIKUNTZA SANITARIOKO 
ZUZENDARITZA   2 

  BIOEF EUSKAL FUNDAZIOA   16 

  
INBERTSIO SANITARIOAREKIN LOTUTAKO BESTE GASTU 
BATZUK (B)   25 (3) 

  

BERRIKUNTZA PUBLIKOA ETA ADMINISTRAZIO 
ELEKTRONIKOA   12 

1215 BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA   12 

5414 BERRIKUNTZAKO FUNTS ESTRATEGIKOA   47 (4) 

 BERRIKUNTZA, GUZTIRA 855 376 
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(A) EUSTAT erakundearen metodologia erabilita, hezkuntza-sistemak I+G+b arloetan dituen beste barne-
gastuko sail batzuk jasotzen ditu (batik bat, UPV/EHUko irakaskuntzako langile ikerlarien soldataren %30) 
(35MM)+ LHko berrikuntza (5MM). 

(B) EUSTAT erakundearen metodologia erabilita, osasun-sistemak I+G+b arloetan dituen beste barne-
gastuko sail batzuk jasotzen ditu (batik bat, Osakidetzako langile ikerlarien soldataren ehuneko bat) 
(28MM). 

(1) (3) Zenbatespena. 

(2) Egozpenak egiteko, 2014an egin diren inbertsioak hartu dira kontuan, 122 MM€-tan zenbatetsiak. 

(4) Kontularitzari erreparatuta, 47 MM€ egikaritu dira. 
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3.2.4 NAZIOARTEKOTZE-

PLANA 
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3.2.4. NAZIOARTEKOTZE-PLANA: BASQUE COUNTRY ESTRATEGIA  

Nazioartekotzea Euskadin “herri-erronka” dela adierazten du X. legegintzaldiko gobernu-

programak, eta erronka hori erdiesteko dimentsio globala eman zaiela jakintza eta jarduerako 

eremu guztiei. Nazioartekotzeko 2020 Esparru Estrategia: Euskadi Basque Country estrategiak 

adierazten du legegintzaldi honetan nazioartekotzearen alorrean izango den plangintza 

estrategikoa.  

Euskadik kanpoan izango duen presentzia eta haren kanpo-politika diseinatzen du estrategia 

horrek, eta, horrez gain, helburuak finkatzen ditu eta Euskadi markaren ideia (Basque Country) 

gauzatzeko elementuak hornitzen ditu. Horretarako, ezinbesteko bi esparru hauek batzen eta 

koordinatzen ditu: kanpo-ekintza instituzionala eta enpresen nazioartekotzea.  

Alde horretatik, enpresen nazioartekotzearen eta kanpo-proiekzio instituzionalaren 

ikuspegitik formulatu dira helburuak eta ekimenak. Jaurlaritzaren hainbat jarduera-eremu hartu 

dira; besteak beste, kanpo-ekintza bera, industria, kultura eta turismoa. 

ESPARRU-ESTRATEGIAREN IKUSPEGIA ETA NORAINOKOA 

Konpromiso honek laburtzen du esparru-estrategia horrek Euskadiren nazioartekotzerako 

proposatzen duen ikuspegia: 

 

 

 

Hori da Basque Country estrategiaren abiapuntua, eta estrategia horrek abiapuntu du, era 

berean, Eusko Jaurlaritza osoarentzat komuna den helburu estrategikoen multzo bat, X. 

legegintzaldiko gobernu-programan adierazitako lehentasunetatik eratorriak. 

 

 

IKUSPEGIA

Nazioartekotzeko  helburu 

estrategikoak

X. Legegintzaldiko Gobernu Programa

Nazioartekotzeko bektore komunak

Nazioartean jarduteko gaikako eremuak

Kanpo Harremanak Berdintasuna Etxebizitza

Enpresa

Nazioartekotzea

Herri Administrazioa eta

Justizia

Hezkuntza

Hizkuntza Politika

Kultura ZTB Segurtasuna

Turismoa Energia Osasuna

Bakea eta Bizikidetza Nekazaritza eta Arrantza Ingurumen eta Lurralde Pol.

Garapenerako 

lankidetza

Enplegua eta Gizarte Pol Garraioa

Enpresak 
Nazioartekotzeko Plana

Nazioartekotzeko
Plan

Sektorialak

Kanpo 
Harremanetarako

Plana

Euskadi eragile globala izatea XXI. mendeko abangoardian, leku propioa izatea Europaren 
eraikuntzan, herri erakargarria izatea, oso lehiakorra, haren berezitasunarengatik ezaguna 
eta aintzatetsia giza garapen iraunkorreko maila handiak dituelako, solidarioa delako, 
mundura zabaltzen delako eta lotura estua duelako atzerrian dagoen euskal 
komunitatearekin. 
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Eusko Jaurlaritzako sailek eta haren sektore publikoak hurrengo urteetan nazioarteko 

esparruan abiatu behar dituzten ekimenak lau jarduera-bektore komunetan kokatzen dira:  

1. Euskadi kanpoan proiektatzea. 

2. Sektore-interesak sustatu eta bultzatzea eta erronka globalei aurre egiten laguntzea. 

3. Europar esparruarekin lerratzea. 

4. Jakintza eskuratzea.  

Finkatutako helburuen oinarri konpartitu bat adierazten dute bektore horiek, eta haien xedea da 

X. legegintzaldiko gobernu-programak azaldutako xedea eta helburu-multzoa betetzen 

laguntzea. 

Era berean, nazioartekotzearen kontzeptu integratzaile bat hartuta, Basque Country estrategia 

zabaltzeko ezinbestekoa izango da Jaurlaritzaren jarduerako hainbat eremu parte hartzea; 

hala ere, estrategiaren horren baitan, kanpo-ekintza instituzionalak, enpresen nazioartekotzeak, 

turismoak eta kulturak izango dute egitekorik nabarmenena. 

Basque Country estrategia abian jartzeko, beharrezkoa izan daiteke, noiz edo noiz, 

nazioartekotzeko sektore-planak zehaztu eta egitea, eremu jakin batzuetan egin beharreko 

ekintza-lerroak eta jarduerak zehazteko. Hori gertatuko da, esaterako, kanpo-ekintza 

instituzionalaren eremuan, kanpo-ekintzako planean eta enpresen nazioartekotze planean 

zehazten baita hura. EAEko enpresa-sareak kanpoan duen presentzia handitzeko baliatu behar 

diren tresnak zehazten dituzte plan horiek. 

2014 – 2016 Kanpo Ekintza Plana. 

Kanpo Ekintzako Idazkaritza Nagusiari dagokio Kanpo Ekintza Plana abian jarri eta betetzea, 

eta haren oinarri izango dira xede eta helburu estrategiko hauek: 

XEDEA 

 

 

 

 

 

 

HELBURUAK ETA EKINTZA-ILDOAK 

Kanpo Ekintza Planak 6 helburu estrategiko ditu. 

1. Euskadi munduan proiektatzea. 

2. Euskadiren garapen iraunkorra eta jasangarria laguntzea, nazioartean sustatuz haren 

sektore ugariren interesak. 

3. Partaidetza eta erantzukizuna izatea Europaren eraikuntzan. 

4. Kanpoan dagoen euskal komunitatearekiko loturak sendotzea. 

5. Mundu bidezko eta orekatu bat eraikitzen laguntzea. 

Eusko Jaurlaritzaren kanpo-ekintza programatu, bultzatu eta koordinatzea, efizientzia 
eta koherentziako printzipioak baliatuta, eta bi helburu hauek izanda: Euskadi eragile 
global bihurtzea eta euskal interesak defendatzea munduan. Horretarako, Euskadiren 
ordezkari instituzionala izango da, harreman iraunkorrak ezarriko ditu beste herrialde, 
eskualde eta nazioarteko erakunde batzuekin, partaidetza zuzena izango du Europako 
erakundeetan, harremanak sendotuko ditu kanpoko euskal komunitatearekin eta 
nazioarteko elkartasun-ekimenen sorrera bideratuko du. 
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6. Kanpo-ekintza efikaza eta kalitatezkoa egitea. 

Horiek guztiak, 19 ekintza-ildotan zabaltzen dira:  

 

 EKINTZA-ILDOAK 

1HE 

Basque Country marka finkatzea 

Nazioartekotzerako egokia den ingurune bat sortzea 

Euskadiren nazioarteko kokapena handitzea 

2HE 

Harremanak lantzea Euskadirentzat estrategikoak diren eskualdeekin 

Euskadik nazioarteko erakundeekin dituen harremanak estutzea 

Euskadiren kanpo-harreman instituzionalak handitzea 

Euskal eragileek sare tematikoetan duten partaidetza handitzea 

3HE 

Euskadiren lidergoa sustatzea Europan defendatzeko haren interesak 

Mugez gaindiko lankidetza indartzea 

Euskal eragileek EBko erakunde, proiektu eta ekimenetan duten parte-hartzea eta presentzia 
handitzea 

Europako zuzenbidea betetzen dela zaintzea 

4HE 

Kanpoko euskal komunitatea osatzen duten kolektiboak harremanetan jartzea 

Euskal emigrazioarekin eta diasporarekin lotutako alderdien ikerkuntza eta jakintza sustatzea 

Kanpoko euskal komunitatea indartzen laguntzea Euskal Etxeen sarearen bidez 

Kanpoko euskal komunitateko pertsonak artatzea 

6HE 

Kanpo-ekintzaren koordinazioa sendotzea 

Euskadi nazioartekotzeko prozesuan gizartearen parte-hartzea bultzatzea. 

Euskadiren kanpo-ekintza profesionalizatzea 

Delegazioekiko koordinazioa finkatzea 
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2014-2016 ALDIRAKO ENPRESEN NAZIOARTEKOTZE PLANA  

Nazioartekotzeko 2020 Esparru Estrategian kokatzen da 2014-2016 aldirako Enpresen 

Nazioartekotze Plana, eta Basque Country estrategiak ekonomiaren eta industriaren 

eremuetan duen betearazte-tresna da.  

Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko 4i Estrategiaren baitan, Eusko Jaurlaritzak 

enpresen nazioartekotzea bultzatzeko ezarri dituen apustuak zehazten ditu Enpresen 

Nazioartekotze Planak, ETEen sareari dagozkionak bereziki. Horretarako, lehentasunak 

ezarrita zabaltzen ditu nazioartekotzeari laguntzeko eskura dauden tresna eta baliabide guztiak, 

gainerako plan estrategikoekin eta sailetako planekin lan koordinatua eginda, euskal enpresen 

txertatze globaleko prozesuetan eragin dezaten. 

HELBURUAK 

Hau da 2014-2016 aldirako Enpresen Nazioartekotze Planaren helburu nagusia: 

 

 

 

Horrez gainera, Nazioartekotzerako 2020 Esparru Estrategian sartzen den aldetik:  

2014-2016 aldiko Enpresen Nazioartekotzeko Planak nazioartekotzea modu adimentsuan 

indartzeko politiken konbinaketa sustatzen du. Politika horiek euskal enpresa-sarearen 

lehiakortasunaren palanka eta indargarria izango dira, eta lagungarriak izango dira sektoreak, 

merkatuak eta arriskuak dibertsifikatzeko, bai eta Euskadin balio erantsia duen enplegua 

sendotzeko ere. 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA JARDUERA-ILDOAK 

Ezarritako helburuak lortzeko, lehentasunezko jarduketarako ardatz estrategiko batzuk 

zehaztu dira 2014-2016 aldiko nazioartekotze-planean. Hona hemen ardatz horiek: 

1. ARDATZA Kanpo jarduerari laguntzeko sistema sendotzea eta bultzatzea 

2. ARDATZA Laguntza bereizia, euskal enpresak nazioarteko merkatuetan sar daitezen 

3. ARDATZA 
Sektore eta klusterrei laguntza ematea, euskal ondasun eta zerbitzuek 
kanpoaldean duten posizioa indartzeko 

4. ARDATZA Giza kapitala sortu eta dinamizatzea, nazioarteko merkatuetan sartzeko 

5. ARDATZA Inbertsio estrategikoak atzitu eta sendotzea 

6. ARDATZA Nazioarteko eta alde anitzeko finantzaketa eta lankidetza 

 

  

Euskal enpresak, eta bereziki ETEak, nazioartean txerta daitezen eta beraien 
lehiakortasuna hobe dezaten sustatzea, gaur egungo krisi-egoeran beraien ahalmen eta 
beharrizanetara egokitutako laguntza-esparrua ezarriz, euskal enpresen irekitasuna eta 
nazioartekotasuna bultzatuz, kanpo-merkataritza indartuz eta sendotuz, nazioarteko 
euskal ezarpenak areagotuz eta Euskadira kanpoko inbertsioa erakarriz. 
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Guztira, 6 jarduketa-ardatz estrategiko eta identifikatutako 22 ekintza-ildo dira. 

 

BASQUE COUNTRY ESTRATEGIAREN EKONOMIA- ETA AURREKONTU-

ESPARRUA 

Eusko Jaurlaritzak 105.535.070 €-ko aurrekontua ezarri du 2014 -2016 aldirako Basque 

Country Estrategiaren esparruan, Euskadiren nazioartekotzera bideratutako gutxienezko 

aurrekontu-konpromiso moduan, kanpo-ekintzarako (Kanpo Ekintzako Plana) eta enpresen 

nazioartekotzerako (Enpresen Nazioartekotze Plana). Turismoko eta kulturako esparruetako 

aurrekontuak gehitu behar zaizkio aurrekontu horri. Basque Country estrategiako lau osagai 

nagusien aurrekontuek osatzen dute gutxieneko diru-zuzkidura. 

2014AN EGIKARITUTAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko 2014 - 2016 Esparru Programak 95 milioi 

euroko baliabide ekonomikoak aurreikusten ditu 2014 - 2016 aldirako Nazioartekotze 

Programa Operatiboan.  

Zehazki, 2014. urtean, 27 milioi euroko baliabide ekonomikoak egikaritu dira 

Nazioartekotzerako Programa Operatiboan, eta horrela banakatu dira baliabide horiek 

aurrekontu-programen arabera: 

 NAZIOARTEKOTZERAKO AURREKONTU-PROGRAMAK 
2014 - 2016 

eperako 
aurreikusia 

2014an 
egikaritutakoa  

1311 KANPO-EKINTZA INSTITUZIONALA 23  7 

7613 ENPRESEN NAZIOARTEKOTZEA 72  20 

 NAZIOARTEKOTZEA, GUZTIRA 95 27 

 

  

CONVENIO GOVA - CÁMARAS

ARDATZ estrategikoa Enpresa esportatzaile berriak Jarduera esportatzailea duten enpresak Enpresa multilokalizatuak

Kanpo jarduerari 
laguntzeko sistema 
sendotzea eta 
bultzatzea

Laguntza bereizia, 
euskal enpresak 
nazioarteko 
merkatuetan sar 
daitezen

Sektore eta klusterrei
laguntza ematea, 
euskal ondasun eta 
zerbitzuek 
kanpoaldean duten 
posizioa indartzeko

Giza kapitala sortu 
eta dinamizatzea, 
nazioarteko 
merkatuetan sartzeko

Inbertsio 
estrategikoak atzitu 
eta sendotzea

Nazioarteko eta alde 
anitzeko finantzaketa 
eta lankidetza

INVEST IN THE BASQUE COUNTRY

EJ-SPRI Ganberak

Ganberen misioak (EJ hitzarmena)

Erakunde misioak eta EJ hitzarmenak
Sektore misioak (Elkartzen prog.  eta Kluster hitz.)

Global training
Profesionalak kontratatzea lanaldi partzialean

Nazioartekotze bekak

Nekazaritzako elikagaien misioak (EJ lag.)

Gauzatu ezarpena

GLOBAL LEHIAN
EzarpenaHasieraWeb gogoeta

Alderantzizko misioei laguntzea

“Aftercare” zerbitzuak

IED atzitze sistema

SFDIN proiektu integralak

Global Basque Business Network

Sensibilizazioa, aholkularitza eta oinarrizko ganbera-zerbitzuak (Hitzarmena  EJ)
Sentsibilizazioa eta aholkularitza SPRI

SPRI ordaintzeko bailio erantsiko zerbitzuak 

-SPRI sare fisikoa eta aholkulari sarea -

CONSORCIO VASCO DE INTERNACIONALIZACIÓN

Finantzaketa  aldeanitzeko erakundeei  buruzko informazioa, sentsibilizazioa eta aholkularitza 

Enpresen nazioarteko prozesuak finantzatzeko tresnak, Finantzen Euskal Institutuaren eskutik (abalak eta finantza-laguntza)

Plan bereiziak lehentasunezko merkatuetan

Bultzatzeko enpresez hornitzen dituztenei laguntzea
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3.2.5. INBERTSIO-PROGRAMA 

Aurrez adierazitako plan operatiboez gain, enplegua sortu eta jarduera ekonomikoa sustatzeko 

ekintza nabarmen bat aurreikusten du Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuak; izan ere, 

inbertsio publikoen programa bat egituratzen du haren 6., 7. eta 8. kapituluan, eta programa 

horrek 2.400 milioi euroko zenbatekoa aurreikusten du 2014-2016 aldirako. 

Aurreikusita dauden baina aurrez azaldutako programa operatiboetan azaltzen ez diren 

inbertsioak jasotzen ditu inbertsio-programak. 

HELBURUAK ETA JARDUERA-ARDATZAK 

Inbertsio-programaren bidez helburu hauek lortu nahi dira: 

1. Euskadiren lurralde-garapen orekatua lortzeko azpiegiturak eraiki daitezen sustatzea. 

2. Garraiobide iraunkorrak erabili eta mugikortasun-kostuak murrizteko azpiegiturak gara 
daitezen bultzatzea. 

3. Euskal erakundeen inbertsio-proiektu handien plangintza eta antolakuntza koordinatzea. 

4. Euskadiren barne-egituraketa osatu eta garapen-ardatz ekonomiko europarrekiko lotura 
bideratzen duten komunikazio-azpiegiturak sustatzea. 

5. Azpiegitura adimentsuak dinamizatzea eta abiadura handiko komunikazio-sareak lantzea. 

6. Zerbitzu publikoa emango duen azpiegiturak finantzatzera bideratzea aurrezki pribatua eta 
inbertsio-funtsak. 

7. Jarduera ekonomikoa dinamizatzea eta xede ziur bat ezartzea ekimen pribatuak enplegua 
sortzen lagun dezan. 

Hauek dira programaren jarduera-ardatzak:  

1. Komunikazio-azpiegiturak 

 Bide-azpiegiturak eta logistika-zentroak 

 Tren-azpiegiturak 

 Portuetako eta aireportuetako azpiegiturak 

2. Ingurumen-arloko azpiegiturak 

 Azpiegitura hidraulikoak 

 Ingurumen-arloko 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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2014AN EGIKARITUTAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Inbertsio-programak 698 milioi euroko diru-zenbatekoa egikaritu du guztira 2014an, honela 

banakatuta eta doituta: 

  
Zenbatekoa 

(milioi eurotan) 

Betetako aurrekontua, guztira 1.024,8 

6. kapitulua  333,1 

7. kapitulua  606,7 

8. kapitulua  85,0 

Doikuntzak eta erregularizazioak -326,8 

Plan estrategikoetan jasoriko inbertsioak (6., 7. eta 8. kapituluak) -285,1 

Berrikuntza-plana (ZTBP) -215,4 

Nazioartekotze-plana (Basque Country Estrategia) -1,9 

Industrializazio-plana -67,8 

Erregularizazioak -41,7 

Langileentzako kredituak -6,2 

Garapenerako lankidetza -35,5 

Inbertsioa, guztira                           698    
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4 2014ko adierazle 
orokorrak eta emaitza-

adierazleak 
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4. 2014KO ADIERAZLE OROKORRAK ETA EMAITZA-

ADIERAZLEAK 

4.1. ADIERAZLE OROKORRAK 

  
ABIAPUNTUKO 

EGOERA 
EGUNGO 
EGOERA 

ALD. ITURRIA ETA DATA 

ENPLEGUA 

Pertsona okupatuen kopurua (mila-
pertsona) 

886 898 ▲ 
EUSTAT (2012 - 2014 

IV. hiruhilekoa) 

BPGd-ren urteko hazkundea -1,20% % 1,20 ▲ EUSTAT (2012 - 2014) 

Gizarte Segurantzan inskribatutako 
enpresen kopurua 

58.378 58.062 ▼ 

ENPLEGU ETA 
GIZARTE-

SEGURANTZAKO M. 
(2012 - 2014 abendua) 

Gizarte Segurantzan afiliatutako pertsona 
autonomoen kopurua 

173.689 174.098 ▲ 
GIZARTE-

SEGURANTZA (2012 -  
2014 abendua) 

Eratu diren merkataritza-sozietate berriak 3.026 3.203 ▲ EIN (2012- 2013) 

BERRIKUNTZA 

BPGren gaineko I+G gastua (%) %2,12 %1,99 ▼ EUSTAT (2012 - 2013) 

Enpresek I+G alorrean egindako gastuak 
I+G alorreko guztizko gastuan duen % 

%75,80 %75,38 ▼ EUSTAT (2012 - 2013) 

10 langile edo gehiago dituzten 
establezimendu berritzaileen % 

%30,40 %28,40 ▼ EUSTAT (2011 - 2013) 

I+G alorrean jarduten pertsonen kopurua 
(mila pertsonatan) 

29,8 29,03 ▼ EUSTAT (2012 - 2013)  

I+G+b alorreko programa atzerritarretatik 
lortutako funts-bolumena (milioi eurotan) 

70,8 79,41 ▲ EUSTAT (2012 - 2013) 

NAZIOARTEKOTZEA 

Esportazioen urteko bolumena (mila 
eurotan) 

21 22,24 ▲ EUSTAT (2012 - 2014) 

Enpresa esportatzaileen kopurua 13.161 13.541 ▲ ICEX (2012 - 2013) 

Esportazio erregularrak egiten dituzten 
enpresen kopurua 

2.693 4.400  ▲  ICEX (2012 - 2014) 

INDUSTRIALIZAZIOA 

Industria-sektorean okupatutako pertsonak 
(mila pertsonatan) 

206 193,8 ▲ 
EUSTAT (2012 - 2014 

IV. hiruhilekoa) 

Industriaren pisua BPGn (%)
3
 %22,06  %21,7  ▼ EUSTAT (2012 - 2014) 

Industria Produkzioko Indizea  (Oinarria 100 
= 2010) 

96,1 96,8 ▲ 
EUSTAT 

 (2012 - 2014 abendua) 

Establezimendu berritzaileen % 10 langile 
edo gehiago dituzten industria-
establezimenduen artean 

%43,80 %38,50 ▼ EUSTAT (2011- 2013) 

                                                           
3
 BPG merkatu prezioetan eta haren osagaiak. 
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4.2. ESPARRU-PROGRAMAREN EMAITZEN ETA ERAGINAREN 

ADIERAZLEAK 

Programak berak zehaztutako 20 adierazleren multzo batek kuantifikatu ondoren adierazten 

dira esparru-programaren emaitza nagusiak. Adierazle horiek bat datoz plan operatiboen 

emaitza eta adierazleekin. Adierazleen multzo horren baitan, berariaz zehazten dira 6 eragin-

adierazle (*). 

EMAITZEN ETA ERAGINAREN ADIERAZLEAK 
2014KO 

EMAITZAK 

ENPLEGUA   

1. Enplegu Planera zuzendutako aurrekontua (M€) 214 

2. Sortutako enpleguen kopurua (*) 11.843 

3. Finkatutako enpleguen kopurua 50.673 

4. Enplegu-aukerak handitu dituzten pertsonen kopurua 84.964 

5. Laguntza jaso duten ETE eta autonomoen kopurua  (*) 2.236 

BERRIKUNTZA 
  

6. Berrikuntzara zuzendutako aurrekontua (M€) 376 

7. Lagundu diren ikerketa-proiektu estrategikoen kopurua  (*) 29 

8. I+G+b programen onuradun izan diren ETEen kopurua  (*) 1.297 

9. Berrikuntzari laguntzeko programek eragindako ekimen pribatua (M€) 296 

NAZIOARTEKOTZEA 
  

10. Nazioartekotzera zuzendutako aurrekontua (M€) 27 

11. Kanpo-merkatuetan sartzeko laguntza jaso duten ETEen kopurua  (*) 343 

12. Nazioartekotzerako giza kapitala sustatzeko programen onuradun izan diren 
pertsonen kopurua 

477 

13. Kanpo-ezarpen produktibo eta komertzialen kopurua 22 

14. Nazioartekotzea laguntzeko programek eragindako inbertsio pribatua (M€) 36 

INDUSTRIALIZAZIOA 
  

15. Industrializaziora zuzendutako aurrekontua (M€) 120 

16. Lehiakortasuna handitzeko laguntzak jaso dituzten ETEen kopurua  (*) 481 

17. Industrializazioari laguntzeko programek eragindako inbertsio pribatua (M€) 302 

INBERTSIOA 
  

18. Inbertsio publikoko aurrekontua (M€) 698 

19. Amaituta edo eraikitzen ari diren azpiegitura nagusiak 
9 (ikus 

xehetasunak 
eranskinetan) 

20 Inbertsio publikoen eraginez sortutako enplegu zuzena 4.956 
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Esparru-programaren 2014ko eraginaren zenbateko nagusiak adierazten dira, laburtuta: 

ERAGIN-ADIERAZLEAK 2014-2016 
(AURREIKUSIA) 

 ERAGIN-ADIERAZLEAK 2014 
(EGIKARITUA) 

 32.000 enplegu sustatuak   11.843 enplegu sustatuak 

 8.000 enpresa eta autonomo berri   2.236 enpresa eta autonomo berri 

 75 ikerketa-proiektu estrategiko berri    29 ikerketa-proiektu estrategiko berri  

 1.750 ETE berrik eskatuko dituzte kanpo-
merkatuetan sartzeko laguntzak 

  343 ETE berri sartu dira kanpo-
merkatuetan 

 1.100 ETEk handituko duten beraien 
lehiakortasuna 

 
 481 ETEk handitu beraien lehiakortasuna 

 3.000 ETEk egingo dituzte I+G+b 
jarduerak 

 
 1.297 ETEk egin dituzte I+G+b jarduerak 

 

Emaitzen eta eraginaren adierazleak kalkulatzeko moduari buruzko xehetasun gehiago nahi 

izanez gero, ikus A.1. eranskina. 2014ko ebaluazioaren eta 2015erako aurreikuspenen 

deskribapen zehatza.  
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5. 2015erako 

aurreikuspena 
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5. 2015ERAKO AURREIKUSPENA 

5.1. 2015ERAKO AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Esparru-programaren aurrekontu-zuzkidura zenbatetsia 2.303 M€-koa da 2015erako, eta 

elementu hauek ditu: 

I. Enplegu-plana 258 M € 

II. Ekonomia suspertzeko planak 1.445 M € 

Aurrekontu-baliabideak, guztira (I + II) 1.703 M € 

Abalak 600 M € 

Baliabideak, guztira 2.303 M € 

 

BANAKETA JARDUERA-ARDATZEN ARABERA  

Suspertze ekonomikoa

ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK ETA 
TOKIKO GARAPENA SUSTATZEA

RENOVE BIRGAITZEA

ENPLEGUAREKIKO 
ELKARTASUNA. LANERATZEA

EKINTZAILETZA SUSTATZEA

ENPLEGURAKO 
PRESTAKUNTZA

GAZTEEN ENPLEGUA. 
GAZTEENTZAKO BERMEA

INBERTSIOA

BERRIKUNTZA

NAZIOARTEKOTZEA

INDUSTRIALIZAZIOA

4i ESTRATEGIA

15

19

24

60

75

65

906

371

31

AURREKONTUA 
1.703 M€

258 M€ 1.445 M€

ABALAK 600 M€

GUZTIRA 
2.303 M€

600 M€ ABALAK

137

600 
Abale-

tan

2015erako AURREIKUSITAKO BALIABIDEAK, GUZTIRA (milioi eurotan doitutako datuak)

ENPLEGUAREN ETA SUSPERTZE EKONOMIKOAREN ALDEKO ESPARRU-

PROGRAMA

Enplegua

ENPLEGU PLANA



 

Jarraipen eta Ebaluazio Txostena 2014 | 
 

(67) 

ENPLEGUAREN ETA 
SUSPERTZE 

EKONOMIKOAREN 
ESPARRU-

PROGRAMA 

67 

5.2. 2015ERAKO AURREIKUSTEN DIREN EMAITZAK 

Aurreikuspenen arabera, programak eragin hau izango du, 2015ean, euskal ekonomian:  

 

 

 

 

 

 

 11.004 enplegu sustatuak 

 2.117 enpresa eta autonomo berri 

 36 ikerketa-proiektu estrategiko berri  

 324 ETE berri sartuko dira kanpo-merkatuetan 

 379 ETEk handituko dute beraien lehiakortasuna 

 1.137 ETEk egingo dituzte I+G+b jarduerak 
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Eranskinak 
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ERANSKINAK 

A.1. 2014KO EBALUAZIOAREN DESKRIBAPEN ZEHATZA ETA 

2015ERAKO AURREIKUSPENAK 

A.1.1. 2014AN EGIKARITUTAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Guztira, 2.055 milioi euroko baliabide ekonomikoak egikaritu dira 2014an, honela banatuta: 

  
2014 - 2016 eperako 

aurreikusi diren 
baliabideak 

2014an 
egikaritutako 
baliabideak 

I. Enplegu-plana 775 M € 214 M € 

II. Ekonomia suspertzeko planak 3.840 M € 1.221 M € 

Aurrekontu-baliabideak, guztira (I+II) 4.615 M € 1.435 M € 

Abalak 1.860 M € 620 M € 

Baliabideak, guztira  6.475 M € 2.055 M € 

Orain, jarduera-ardatzen arabera azalduko dira esparru-programaren xehetasunak, 2014an 

egikaritutako baliabide ekonomikoen ikuspegitik eta hura osatzen duten programa operatibo 

bakoitzari erreparatuta. 

2014AN EGIKARITUTAKO BALIABIDEEN BANAKETA JARDUERA-ARDATZEN ARABERA 

 

ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK ETA TOKIKO 
GARAPENA SUSTATZEA

• ETEei eta autonomoei laguntzea (0,6)

• Turismoa eta tokiko merkataritza (8,2)

• Lehenengo sektorearen garapena (4,4)

ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA

• Pertsona langabeak (33,9)

• Okupatutako pertsonak (13,7)

GAZTEEN ENPLEGUA. GAZTEENTZAKO 
BERMEA

• Ekintzaile gazteak (2,6)

• Prestakuntza duala (0,9)

• Lehenengo lan-esperientzia (4,2)

• Talentu gaztea (6,0)

ENPLEGUAREKIKO ELKARTASUNA. 
LANERATZEA

• Tokiko eta eskualdeko enplegu-planak (15,9)

• Kontrataziorako pizgarriak (2,6)

• Baztertutako dauden pertsonak laneratzea

(53,1)

27

120

214

13

18

14

48

49

376

INDUSTRIALIZAZIOA

• Kudeaketa/lehiakortasuna (17)

• Garapen industriala (55)         

• Garapen energetikoa (48)
620

Abale-
tan

EKINTZAILETZA SUSTATZEA

• Ekintzailetzari laguntzea (1,5)

• Autoenplegua sustatzea (2,1)

• Enpresa berritzaile berriak (14,3)

RENOVE BIRGAITZEA

• Renove etxebizitza (17,6)

• Renove ikastetxeak (23,3)

• Renove osasun-zentroak (8,7)

72

698

NAZIOARTEKOTZEA

• Erakundeena (7)

• Enpresena (20)

BERRIKUNTZA

• Zientzia eta unibertsitatearen arloko ikerketa

(108)

• Teknologia eta industriaren arloko ikerketa

(149)

• Nekazaritza eta elikgaien arloko ikerketa (17)

• Osasun arloko ikerketa (43)

• Berrikuntza publikoa (12)

• Berrikuntzarako Funts Estrategikoa (47)

INBERTSIOA

• Komunikazioen arloko azpiegiturak

• Ingurumenaren arloko azpiegiturak

• Ekonomiaren arloko azpiegiturak

• Kultura eta hezkuntzaren arloko azpiegiturak

• Osasun arloko azpiegiturak

• Gizarte-azpiegiturak eta -inbertsioak

• Beste inbertsio batzuk

2014ean EGIKARITUTAKO BALIABIDEAK, GUZTIRA (milioi eurotan doitutako datuak)

ENPLEGUAREN ETA SUSPERTZE EKONOMIKOAREN ALDEKO ESPARRU-PROGRAMA

4i ESTRATEGIAENPLEGU PLANA 1.221

AURREKONTUA 
1.435 M€

ABALAK 620 M€

GUZTIRA 
2.055 M€
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2014AN EGIKARITUTAKO BALIABIDEEN BANAKETA, JARDUERA-ARDATZEN ETA 

AURREKONTU-PROGRAMAREN ARABERA  

AURREKONTU-PROGRAMAK 

2014-2016 
eperako 
aurreiku-

sia 

2014an 
egikaritu-

takoa 

  ENPLEGU PLANA     

  ETE-AK ETA TOKI-GARAPENA 44 13 

  EKINTZAILETZA 61 18 

  GAZTE-ENPLEGUA 86 14 

  PRESTAKUNTZA 167 48 

  LAN-MERKATURATZEA 228 72 

  RENOVE PROGRAMAK 189 49 

  ENPLEGUA, GUZTIRA 775 214 

  INBERTSIOA     

  KOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAK   

  INGURUMEN-ALORREKO AZPIEGITURAK    

  EKONOMIA-IZAERA DUTEN AZPIEGITURAK    

  KULTURA- ETA HEZKUNTZA-ALORREKOAK    

  OSASUN-ALORREKOAK   

  SOZIALAK   

  BESTELAKO INBERTSIOAK   

  INBERTSIOA, GUZTIRA 2.400 698 

  BERRIKUNTZA      

  IKERKETA ZIENTIFIKOA ETA UNIBERTSITATE-IKERKUNTZA   108 

5412 IKERKETA ZIENTIFIKOA   35 

4223 UNIBERTSITATE S. PROGRAMA-KONTRATUA    33 

  
HEZKUNTZA-IKERKETAREKIN LOTUTAKO BESTELAKO 
GASTUAK (1)   40 (1) 

  TEKNOLOGIA- ETA INDUSTRIA-IKERKETA   149 

7214 BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA   9 

5413 TEKNOLOGIA   122 (2) 

5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA    18 

  NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN IKERKETA   17 

5411 ARRANTZA ARLOKO IKERKETA ETA GARAPENA   17 

  OSASUN-ARLOKO IKERKETA    43 

4114.14 IKERKETA ETA BERRIKUNTZA SANITARIOKO ZUZENDARITZA   2 

  BIOEF FUNDAZIOA   16 

  OSASUN-IKERKETARI LOTUTAKO BESTELAKO GASTUAK (B)   25 (3) 

  

BERRIKUNTZA PUBLIKOA ETA ADMINISTRAZIO 
ELEKTRONIKOA   12 

1215 BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA   12 

5414 BERRIKUNTZAKO FUNTS ESTRATEGIKOA   47 (4) 

  BERRIKUNTZA, GUZTIRA 855 376 

  NAZIOARTEKOTZEA      

1311 KANPO-EKINTZA INSTITUZIONALA   7 

7613 ENPRESEN NAZIOARTEKOTZEA   20 

  NAZIOARTEKOTZEA, GUZTIRA 95 27 
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  INDUSTRIALIZAZIOA     

  KUDEAKETA/LEHIAKORTASUNA     

7211 EGITURA ETA EKONOMIA-GARAPENERAKO LAGUNTZA   16 

7213 INDUSTRIA-SEGURTASUNA   1 

  INDUSTRIA-GARAPENA     

7212 INDUSTRIA-GARAPENA ETA EKINTZAILEENTZAKO LAGUNTZA   55 (5) 

  ENERGIA-GARAPENA     

7311 ENERGIA- ETA MEATZE-POLITIKAK ETA HORIEN GARAPENA     

  EEE   48 (6) 

  INDUSTRIALIAZAZIOA, GUZTIRA 490 120 

  ABALAK 1860 620 

 

(A) EUSTAT erakundearen metodologia erabilita, hezkuntza-sistemak I+G+b arloetan dituen beste barne-
gastuko sail batzuk jasotzen ditu (batik bat, UPV/EHUko irakaskuntzako langile ikerlarien soldataren %30) 
(35MM)+ LHko berrikuntza (5MM). 

(B) EUSTAT erakundearen metodologia erabilita, osasun-sistemak I+G+b arloetan dituen beste barne-
gastuko sail batzuk jasotzen ditu (batik bat, Osakidetzako langile ikerlarien soldataren ehuneko bat) 
(28MM). 

(1) (3) Zenbatespena. 

(2) Egozpenak egiteko, 2014an egin diren inbertsioak hartu dira kontuan, 122 MM€-tan zenbatetsiak. 

(4) Kontularitzari erreparatuta, 47 MM€ egikaritu dira. 

(5) 28 milioi €- sartzen dira industria-garapenerako kredituak emateko enpresei (13) eta Finantzen Euskal 
Institutuari (15). 

(6) Energiaren Euskal Erakundeak energia-garapenaren alorrean egindako politika (ustiapeneko gastuak 
eta inbertsioak jasotzen ditu). 
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A.1.2. ESPARRU-PROGRAMAK 2014 IZANDAKO EMAITZEN ETA 

ERAGINAREN ADIERAZLEAK 

Orain, xehetasunez azalduko da 20 adierazleko multzoak 2014an izan dituen zenbatekoak, 

haiek zehaztu baititu esparru-programak berak haren urteko ebaluazioa eta jarraipena egiteko. 

Adierazleen multzo horren barruan, bereziki nabarmentzen dira 6 eragin-adierazleak (*). 

P. OPERATIBOA EMAITZEN ETA ERAGINAREN ADIERAZLEAK 
EMAITZA 

2014AN 

ENPLEGUA 

1. Enplegu-planaren aurrekontua (milioi eurotan)                214 

2. Sortutako enpleguen kopurua (*)          11.843    

Enpresak sortu/handitzeagatik sortutako lanpostuen kopurua 3.833 

Berreskuratze bidean diren lanpostuen kopurua (Etxebizitza, 
Hezkuntza eta Osasuna) 

            4.110    

Kontratazio pizgarri zuzenek sortutako lanpostuen kopurua 3.900 

3. Finkatutako enpleguen kopurua           50.673    

Enpresak finantzatzeagatik finkatutako lanpostuen kopurua 12.430 

ETEen lehiakortasuna handitzeagatik finkatu diren lanpostuen 
kopurua 

25.075 

Ondorengotzak, belaunaldi-aldaketak edo gizarte-ekonomiako 
enpresa bihurtzeko prozesuak laguntzeagatik finkatu diren 
lanpostuen kopurua 

847 

Enplegu finkatuen kopurua EEE eta EI laguntzengatik 12.321 

4. Enplegu-aukerak handitu dituzten pertsonen kopurua 84.964    

Lehen lan-esperientzian parte hartzen duten gazteen kopurua 1.795 

Enplegagarritasuna handitzen duten pertsonen kopurua 
(gazteak zenbatu gabe) 

83.169 

5. Lagundu diren ETE eta autonomo berrien kopurua (*)             2.236    

Lehen sektorearen eta enpleguaren garapena  85 

Autoenplegua eta mikro izaera ekintzailetzari emandako 
laguntza  

894 

Enpresa berritzaile berriak 288 

Gazte-ekintzailetza  343 

Tokiko eta eskualdeetako enplegu-planak  626 

  



 

Jarraipen eta Ebaluazio Txostena 2014 | 
 

(73) 

ENPLEGUAREN ETA 
SUSPERTZE 

EKONOMIKOAREN 
ESPARRU-

PROGRAMA 

73 

BERRIKUNTZA 

6. Berrikuntzarako aurrekontua (milioi eurotan) 376  

7. Lagundu diren proiektu estrategikoen kopurua (*)                   29    

Lagundu diren lankidetza-proiektu estrategikoen kopurua - 
ETORGAI Programa (1) 

                 27    

Lagundu diren proiektuk estrategiko berezien kopurua - 
ETORGAI Programa (1) 

                 2    

8. I+G+b programen onuradun izan diren ETEen kopurua  (*) 
                

1.297    

Kudeaketa aurreratuko, berrikuntzako eta lehiakortasuneko 
ekintza-plan aurreratuak dituzten enpresen kopurua - 
Innobideak-Kudeabide Programa  (2) 

             160    

Lehiakortasuna bizkortzeko planak dituzten enpresen kopurua - 
Lehiabide Programa (2) 

                 56    

Lehiakortasun-proiektuetan laguntzak jaso dituzten enpresen 
kopurua - GAITEK Programa (1) 

               784    

Proiektu estrategikoetan laguntzak jaso dituzten enpresen 
kopurua - ETORGAI programa (1) 

              173    

NEBT.NETs abian jartzeko I+G proiektuetarako laguntzak jaso 
dituen enpresen kopurua (1) 

              124    

9. Berrikuntzari laguntzeko programek eragindako inbertsio 
pribatua (milioi eurotan) 

296  

Gaitek Programa (1) 180  

Etorgai Programa (1) 93    

NETs Programa (1) 19 

Berriker Programa (3) 4    

NAZIOARTE-
KOTZEA 

  
  

10 Nazioartekotzera zuzendutako aurrekontua (milioi eurotan) 27  

11. Kanpo-merkatuetara joateko laguntza eman zaien ETEen 
kopurua (*) 

                343    

Nazioartekotzeko planak egiteko laguntzen onuradun izan diren 
enpresen kopurua LEHIAN Programa Globala (hasierako fasea) 
- (4) 

74 

Nazioartekotzeko proiektuak abian jartzeko ekintzetarako 
laguntzen onuradun izan diren enpresen kopurua (finkatze-
fasea: banakako modalitatea + lankidetzako modalitatea) - 
LEHIAN Programa Globala (4) 

269 

12. Nazioartekotzerako giza kapitala sustatzeko programen 
onuradun izan diren pertsonen kopurua 

477  

Kanpo-ekintzako profesionalak prestatu eta espezializatzeko 
beken kopurua (5) 

8 

Nazioartekotzerako beken kopurua (4): 99 

Global training beken kopurua (4) 370 

13. Kanpo-ezarpen produktibo eta komertzialen kopurua 22 

Kanpo-ezarpenetarako proiektuak, komertzialak, produktiboak 
eta zerbitzu-enpresatakoak egiteko laguntza jaso duten 
enpresen kopurua - GLOBAL LEHIAN Programa (4) 

15 

Kanpo-ezarpen produktiboetarako (proiektuak) laguntza jaso 
duten enpresen kopurua - GAUZATU IE Programa (4) 

7 
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14. Nazioartekotzeari laguntzeko programek eragindako inbertsio 
pribatua (milioi eurotan) 

                     
36    

Global Lehian (4)         20    

Gauzatu kanpo-ezarpenak (4)         16    

INDUSTRIALI-
ZAZIOA 

15 Industrializaziorako aurrekontua (milioi eurotan) 120 

 16. Lehiakortasuna handitzeko laguntza jaso duten ETEen 
kopurua (*) 

                   
481    

GAUZATU INDUSTRIA programaren laguntza jaso duten 
enpresen kopurua (6) 

44 

AFI programaren laguntza jaso duten enpresen kopurua (6) 88 

Makina Erremintaren arloko Renove planaren laguntza jaso 
duten enpresen kopurua (6) 

336 

Enpresen sorreran eta hazkundean arrisku-kapitalaren eta 
garapen-kapitalaren alorreko laguntza jaso duten enpresen 
kopurua (6) 

13 

Kapital-arriskuan lagundu diren enpresen kopurua gizarte-
enpresen sorreraren eta hazkundearen alorrean (6) 

0 

BIDERATU BERRIA programaren laguntza jaso duen enpresen 
kopurua (6) 

0 

17. Industrializazioari laguntzeko programek eragindako inbertsio 
pribatua (milioi eurotan) 

302 

Gauzatu Berriak eragindako inbertsioa (6) 91 

AFI programak eragindako inbertsioa (6) 38 

Makina-erremintaren arloko Renove programak eragindako 
inbertsioa (6) 

89 

Finantzazioa eskuratzeko laguntza jaso duten proiektu traktore 
estrategikoek eragin duten inbertsioa (6) 

4 

Enpresa-hazkundea finkatzeko partaidetza estrategikoen 
proiektuek eragindako inbertsioa (6) 

80 

INBERTSIOA 

18. Inbertsio publikoko aurrekontua (milioi eurotan) 698 

19. Amaituta edo eraikitzen ari diren azpiegitura nagusiak (7) 9 

 20. Inbertsio publikoen eraginez sortutako enplegu zuzena             4.956    

 

(1) 5413 aurrekontu-programa – Teknologia. 

(2) 7214 aurrekontu-programa  – Berrikuntza eta lehiakortasun-estrategia. 

(3) 5411 aurrekontu-programa – Ikerketa eta nekazaritza eta arrantzako garapena. 

(4) 7613 aurrekontu-programa  – Nazioartekotzea. 

(5) 1311 aurrekontu-programa  – Kanpo-ekintza. 

(6) 7212 aurrekontu-programa  – Industria-garapena eta laguntza ekintzaileei. 

(7) Ikus A.2. eranskinean inbertsioaren alorrean gauzatu diren 9 ekimen nabarmen 
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EMAITZA ETA ERAGINEKO ADIERAZLEAK KALKULATZEKO ERABILI DIREN INFORMAZIO-
ITURRIAK 

 

 Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorrek 2014an izan duten egikaritzari buruzko 

informazioa, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Sailak emandakoa. 

 2014an lortutako emaitza-adierazleak, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren 

egikaritze-memorietan jasoak, eta programa hauei dagozkienak: 

o Berrikuntza: 5413 – Teknologia; 7214 – Berrikuntza eta lehiakortasun-estrategia; 5411 – 

Nekazaritza eta arrantzako ikerketa eta garapena. 

o Nazioartekotzea: 7613 – Nazioartekotzea; 1311 – Kanpo-ekintza. 

o Industrializazioa: 7212 – Industria-garapena eta laguntza ekintzaileei. 

 2014 - 2016 Enplegu Planeko 2014ko ekintza-planaren ebaluazio-txostena. 

 Informazioa eman dute programa operatiboetan parte hartzen duten Eusko Jaurlaritzako sailek. 

 Kalkulatzeko zer enplegu zuzen sortzen duen inbertsio publikoen egikaritzak, erreferentzia gisa 

hartu da UPV-EHUko Ekonomia Aplikatuko Institutuak 2012an egindako “Euskal trenbide-sare 

berriaren eragin ekonomia EAEn” azterlana. Lan horrek egiten duen zenbatespenaren arabera, 7,1 

lanpostu zuzen sortzen dira trenbide-azpiegiturak eraikitzeko inbertitzen den miloi euro bakoitzeko. 
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A.1.3. 2015ERAKO AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK   

Esparru-programaren aurrekontu-zuzkidura zenbatetsia 2.303 M€-koa da 2015. urterako, 

eta elementu hauek ditu: 

I. Enplegu-plana 258 M € 

II. Ekonomia suspertzeko planak 1.445 M € 

Aurrekontu-baliabideak, guztira (I+II) 1.703 M € 

Abalak 600 M € 

Baliabideak, guztira 2.303 M € 

Orain, jarduera-ardatzen arabera azalduko dira esparru-programaren xehetasunak, 

2015erako aurreikusi diren baliabide ekonomikoen ikuspegitik eta hura osatzen duten 

programa operatibo bakoitzari erreparatuta. 

2015ERAKO AURREIKUSITAKO BALIABIDEEN BANAKETA JARDUERA-ARDATZEN 

ARABERA 

 

  

ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK ETA TOKIKO 
GARAPENA SUSTATZEA

• ETEei eta autonomoei laguntzea (0,6)

• Turismoa eta tokiko merkataritza (8,2)

• Lehenengo sektorearen garapena (4,4)

ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA

• Pertsona langabeak (33,9)

• Okupatutako pertsonak (13,7)

GAZTEEN ENPLEGUA. GAZTEENTZAKO 
BERMEA

• Ekintzaile gazteak (2,6)

• Prestakuntza duala (0,9)

• Lehenengo lan-esperientzia (4,2)

• Talentu gaztea (6,0)

ENPLEGUAREKIKO ELKARTASUNA. 
LANERATZEA

• Tokiko eta eskualdeko enplegu-planak (15,9)

• Kontrataziorako pizgarriak (2,6)

• Baztertutako dauden pertsonak laneratzea

(53,1)

31

137

258

15

19

24

60

65

371

INDUSTRIALIZAZIOA

• Kudeaketa/lehiakortasuna (17)

• Garapen industriala (55)         

• Garapen energetikoa (48)
600

Abale-
tan

EKINTZAILETZA SUSTATZEA

• Ekintzailetzari laguntzea (1,5)

• Autoenplegua sustatzea (2,1)

• Enpresa berritzaile berriak (14,3)

RENOVE BIRGAITZEA

• Renove etxebizitza (17,6)

• Renove ikastetxeak (23,3)

• Renove osasun-zentroak (8,7)

75

906

NAZIOARTEKOTZEA

• Erakundeena (7)

• Enpresena (20)

BERRIKUNTZA

• Zientzia eta unibertsitatearen arloko ikerketa

(108)

• Teknologia eta industriaren arloko ikerketa

(149)

• Nekazaritza eta elikgaien arloko ikerketa (17)

• Osasun arloko ikerketa (43)

• Berrikuntza publikoa (12)

• Berrikuntzarako Funts Estrategikoa (47)

INBERTSIOA

• Komunikazioen arloko azpiegiturak

• Ingurumenaren arloko azpiegiturak

• Ekonomiaren arloko azpiegiturak

• Kultura eta hezkuntzaren arloko azpiegiturak

• Osasun arloko azpiegiturak

• Gizarte-azpiegiturak eta -inbertsioak

• Beste inbertsio batzuk

2015erako AURREIKUSITAKO BALIABIDEAK, GUZTIRA (milioi eurotan doitutako datuak)

ENPLEGUAREN ETA SUSPERTZE EKONOMIKOAREN ALDEKO ESPARRU-PROGRAMA

4i ESTRATEGIAENPLEGU PLANA 1.445

AURREKONTUA 
1.703 M€

ABALAK 600 M€

GUZTIRA 
2.303 M€
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2015ERAKO AURREIKUSITAKO BALIABIDEEN BANAKETA, JARDUERA-ARDATZEN ETA 

AURREKONTU-PROGRAMAREN ARABERA  

AURREKONTU-PROGRAMAK 
2015erako 
aurreikusia 

  ENPLEGU-PLANA   

  ETE-AK ETA TOKI-GARAPENA 15 

  EKINTZAILETZA 19 

  GAZTE-ENPLEGUA 24 

  PRESTAKUNTZA 60 

  LANERATZEA 75 

  RENOVE PROGRAMAK 65 

  ENPLEGUA, GUZTIRA 258 

  INBERTSIOA   

  KOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAK 514 

  INGURUMEN-ALORREKO AZPIEGITURAK 34 

  IZAERA EKONOMIKODUN AZPIEGITURAK  36 

  KULTURA- ETA HEZKUNTZA-ALORREKOAK  112 

  OSASUN-ALORREKOAK 50 

  SOZIALAK 98 

  BESTELAKO INBERTSIOAK 62 

  INBERTSIOA, GUZTIRA 906 

  BERRIKUNTZA    

  IKERKETA ZIENTIFIKOA ETA UNIBERTSITATE-IKERKUNTZA 114 

5412 IKERKETA ZIENTIFIKOA 35 

4223 UNIBERTSITATE S. KONTRATU-PROGRAMA  39 

  HEZKUNTZA-IKERKETARI LOTUTAKO BESTE GASTU BATZUK (A) 40 

  IKERKETA TEKNOLOGIKOA ETA INDUSTRIALA 146 

7214 BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN-ESTRATEGIA 10 

5413 TEKNOLOGIA 118 

5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA  18 

  NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN IKERKETA 17 

5411 ARRANTZA-ALORREKO IKERKETA ETA GARAPENA 17 

  OSASUN-IKERKETA  43 

4114.1
4 IKERKETA ETA BERRIKUNTZA SANITARIOKO ZUZENDARITZA 2 

  BIOEF FUNDAZIOA 13 

  
IKERKETA SANITARIOAREKIN LOTUTAKO BESTE GASTU BATZUK 
(B) 28 

  BERRIKUNTZA PUBLIKOA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA 14 

1215 BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA 14 

5414 BERRIKUNTZAKO FUNTS ESTRATEGIKOA 37 

  BERRIKUNTZA, GUZTIRA 371 

  NAZIOARTEKOTZEA    

1311 KANPO-EKINTZA INSTITUZIONALA 8  

7613 ENPRESEN NAZIOARTEKOTZEA 23  

  NAZIOARTEKOTZEA, GUZTIRA 31 
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  INDUSTRIALIZAZIOA   

  KUDEAKETA/LEHIAKORTASUNA 19  

7211 EGITURA ETA EKONOMIA-GARAPENERAKO LAGUNTZA 18  

7213 INDUSTRIA-SEGURTASUNA 1  

  INDUSTRIA-GARAPENA 75  

7212 INDUSTRIA-GARAPENA ETA EKINTZAILEENTZAKO LAGUNTZA 75  

  ENERGIA-GARAPENA 43  

7311 ENERGIA- ETA MEATZE-POLITIKAK ETA HORIEN GARAPENA 1  

  EEE 42  

  INDUSTRIALIZAZIOA, GUZTIRA 137 

  ABALAK 600 

(A) EUSTAT erakundearen metodologia erabilita, hezkuntza-sistemak I+G+b arloetan dituen beste barne-
gastuko sail batzuk jasotzen ditu. 

(B) EUSTAT erakundearen metodologia erabilita, osasun-sistemak I+G+b arloetan dituen beste barne-
gastuko sail batzuk jasotzen ditu (batik bat, Osakidetzako langile ikerlarien soldataren ehuneko bat). 
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A.1.4 2015ERAKO AURREIKUSITAKO ERAGIN-ADIERAZLEAK 

Aurreikuspenen arabera, Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko Esparru 

Programak eragin hau izango du, 2015ean, euskal ekonomian:  

 

 

 

 

 

 

Orain azalduko da, xehetasunez, esparru-programak 2015ean izango duen eraginaren 

aurreikuspena.  

P. OPERATIBOA ERAGIN-ADIERAZLEAK 
2015ERAKO 

AURREIKUS-
PENA 

ENPLEGUA 

Sortutako lanpostuen kopurua 11.004 

Enpresak sortu/handitzeagatik sortutako lanpostuen kopurua 3.876 

Berreskuratze bidean diren lanpostuen kopurua (Etxebizitza, 
Hezkuntza eta Osasuna) 

3.390 

Kontratazio pizgarri zuzenek sortutako lanpostuen kopurua 3.738 

Lagundu diren ETE eta autonomo berrien kopurua 2.117 

Lehen sektorearen eta enpleguaren garapena  127 

Autoenplegua eta mikro izaerako ekintzailetzari emandako 
laguntza  

1.022 

Enpresa berri berritzaileak 235 

Gazte-ekintzailetza  733 

BERRIKUNTZA 

Laguntza jaso duten ikerkuntza-proiektu estrategikoen kopurua 36 

Lagundu diren lankidetza-proiektu estrategikoen kopurua - 
ETORGAI Programa (1) 

31 

Lagundu diren proiektu estrategiko berezien kopurua - 
ETORGAI Programa (1) 

5 

I+G+b programen onuradun izan diren ETEen kopurua 1.137 

Kudeaketa aurreratuko, berrikuntzako eta lehiakortasuneko 
ekintza-plan aurreratuak dituzten enpresen kopurua - 
Innobideak-Kudeabide Programa  (2) 

100 

Lehiakortasuna bizkortzeko planak dituzten enpresen kopurua 
- Lehiabide Programa (2) 

172 

Langileen partaidetzarako - Innobideak – Pertsonak 
programan proiektuak dituzten enpresen kopurua (2) 

20 

Lehiakortasun-proiektuetan laguntzak jaso dituzten enpresen 
kopurua - GAITEK Programa (1) 

575 

 11.004 lanpostu sustatuak 

 2.117 enpresa eta autonomo berri 

 36 ikerketa-proiektu estrategiko berri  

 324 ETE berri sartuko dira kanpo-merkatuetan 

 379 ETEk handituko dute beraien lehiakortasuna 

 1.137 ETEk egingo dituzte I+G+b jarduerak 
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Proiektu estrategikoetan laguntzak jaso dituzten enpresen 
kopurua - ETORGAI programa (1) 

170 

NEBT.NETs abian jartzeko I+G proiektuetarako laguntzak jaso 
dituen enpresen kopurua (1) 

100 

NAZIOARTE-
KOTZEA 

Kanpo-merkatuetara joateko laguntza eman zaien ETEen 
kopurua 

324 

Nazioartekotzeko planak egiteko laguntzen onuradun izan 
diren enpresen kopurua LEHIAN Programa Globala (hasierako 
fasea) - (4) 

71 

Nazioartekotzeko proiektuak abian jartzeko ekintzetarako 
laguntzen onuradun izan diren enpresen kopurua (finkatze-
fasea: banakako modalitatea + lankidetzako modalitatea) - 
LEHIAN Programa Globala (4) 

253 

INDUSTRIALI-
ZAZIOA 

Lehiakortasuna handitzeko laguntza jaso duten ETEen kopurua 379 

GAUZATU INDUSTRIA programaren laguntza jaso duten 
enpresen kopurua (6) 

50 

AFI programaren laguntza jaso duten enpresen kopurua (6) 90 

Makina Erremintaren arloko Renove planaren laguntza jaso 
duten enpresen kopurua (6) 

200 

Enpresen sorreran eta hazkundean arrisku-kapitalaren eta 
garapen-kapitalaren alorreko laguntza jaso duten enpresen 
kopurua (6) 

10 

Kapital-arriskuan lagundu diren enpresen kopurua gizarte-
enpresen sorreraren eta hazkundearen alorrean (6) 

5 

BIDERATU BERRIA programaren laguntza jaso duen 
enpresen kopurua (6) 

4 

Enpresa handiek eta ETEek egoera ahuleko eremuetan 
ekonomia suspertzeko inbertsioak egin ditzaten bultzatzeko 
programaren onuradun izan diren enpresen kopurua (6)  

20 

(1) 5413 aurrekontu-programa – Teknologia. 

(2) 7214 aurrekontu-programa  – Berrikuntza eta lehiakortasun-estrategia. 

(3) 5411 aurrekontu-programa – Ikerketa eta nekazaritza eta arrantzako garapena. 

(4) 7613 aurrekontu-programa  – Nazioartekotzea. 

(5) 1311 aurrekontu-programa  – Kanpo-ekintza. 

(6) 7212 aurrekontu-programa  – Industria-garapena eta laguntza ekintzaileei. 

 

ESPARRU-PROGRAMAK 2015EAN IZANGO DUEN ERAGINAREN AURREIKUSPENA 
KALKULATZEKO ERABILI DIREN INFORMAZIO-ITURRIAK: 

Esparru-programak 2015ean izango duen eraginaren aurreikuspena kalkulatzeko erreferentzia moduan 
hartu da Euskal Autonomia Erkidegoaren 2015eko aurrekontu orokorretako memoria orokorretako 

informazioa, programa hauei dagokiena: 

 Berrikuntza: 5413 – Teknologia; 7214 – Berrikuntza eta lehiakortasun-estrategia; 5411 – Nekazaritza 
eta arrantzako ikerketa eta garapena. 

 Nazioartekotzea: 7613 – Nazioartekotzea; 1311 – Kanpo-ekintza. 

 Industrializazioa: 7212 – Industria-garapena eta laguntza ekintzaileei. 
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A.2. EKIMEN NABARMENAK 

Esparru-programaren jarraipena egitean, 2014. urtean izan diren ekimen nabarmenak eta urte 

horretan eragin handia izan dutenak hauteman dira, esparru-programa horretan sartzen diren 

plan operatibo guztietan. 

Ekimenak hautatzeko, irizpide hauek erabili dira: 

1. Erabili diren baliabide ekonomikoak eta/edo izandako eragina (enplegua, ikerketa-

proiektuak, enpresen nazioartekotzea, lehiakortasuna hobetzea, I+G+b jarduerak, 

etab.) 

2. Ekimena berritzailea edo adierazgarria izatea. 

Hona hemen ekimen nabarmen hauen azalpena: 

ENPLEGU-PLANAREN ESPARRUKO EKIMEN NABARMENAK 

1 Lehen Aukera programa 

2 Mikrokreditu-programa 

3 
Zailtasunak dituzten enpresak birfinantzatzeko kapital-funtsa, langileen kapital 
sozialean parte hartuz Lanpar funtsa 

4 Enplegua sustatzeko toki-ekintzak 

5 Laguntza ekintzaileei ekintzailetzako toki-proiektuen esparruan 

6 Hezibi programa. Lanbide-heziketa duala alternantzian 

7 Global Training + Nazioartekotze bekak 

8 Gizarte-ekimena: Gizarte-ekonomiako enpresa berriak sortzeko laguntza osoa  

9 Kontratazio-konpromisodun prestakuntza 

10 Renove etxebizitza 

INDUSTRIALIZAZIOAREN ALORREKO EKIMEN NABARMENAK 

A. LEGEGINTZALDI HONETAN INDUSTRIA-GARAPENAREN ALORREAN ABIATU DIREN 
EKIMEN BERRIAK 

1 Basque eta Lanpar arrisku-kapitaleko bi funts berri abiarazi dira 

2 Fabrikazio aurreratuko bi zentro abian jartzea sektore eolikoan eta aeronautikoan 

3 Oinarri teknologia eta izaera berritzaileko proiektuak. Gauzatu programa 

4 Tubos reunidos enpresako produkzio-lantegi berria Jundizen 

5 Matrizeen kudeaketa osoa – Gestamp taldea 

6 Global efficiency Aranguren (Aranguren proiektua) 

B. BERRIRO BULTZATUTAKO PROIEKTUAK 

7.1 Fagor Electrodomésticos, S. Coop. 

7.2 San Eloy taldea - San Eloy fundizioa eta Iketz mekanizatuak 

7.3 Cegasa 

8 Novacero - Fundix 
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C. ZAILTASUNAK DITUZTEN ENPRESEKIN EGINDAKO PROIEKTUAK 

9 Condesa taldea 

10 Ontzigintza-sektorea 

BERRIKUNTZAREN ALORREKO EKIMEN NABARMENAK 

1 Innobideak estrategia  

2 “Thinking Factory proiektua: etorkizuneko fabrika edo fabrikan pentsatuz”. Etorgai 

3 
Azkarga proiektua – ibilgailu elektrikoak azkar eta modu efiziente eta adimentsuan 
kargatzeko guneak. Etorgai 

4 
Biomagune´14 proiektua. I+g nanoglikoteknologia eta masen espektometriako aplikazio 
biomedikoetan, diagnosi klinikorako eta elikadura-segurtasunerako azaleren gainean. 
Etortek 

5 
Nanogune´14 proiektua. Nanogune cic zentroko nanobiomekanika, teoria, nanomaterial 
eta nanoirudiko taldeak finkatzea eta ikerketa-jarduerak egitea korrosioaren eta 
inkrustazioaren alorretan (anticorrosion & antifouling nanotech). Etortek 

6 
“+digital@” programa. ETEen lehiakortasuna handitzea enpresetan elektronikaren, 
informatikaren eta telekomunikazioen teknologiak barneratzeko laguntzen bidez 

7 Teknologia-parkeetako “enpresa digital@” zentroak 

8 
Oinarrizko ikerketako eta bikaintasuneko euskal zentroak (Basque Excellence Research 
Centres –BERC-) 

9 Ikertzaileak trebatu eta hobetzeko programa 

10 Ikerbasque. Basque Foundation for Science 

NAZIOARTEKOTZEAREN ALORREKO EKIMEN NABARMENAK 

BASQUE COUNTRY ESTRATEGIA. 2014-2016 KANPO-EKINTZAKO PLANA 

1 Euskadi munduan proiektatzea: Basque Country marka sendotzea 

2 
“Euskadi Learning Tour” programa  Euskadi munduan proiektatzea: nazioartekotzerako 
ingurune egokia sortzea 

3 Europaren eraikuntza: Akitania-Euskadi mugaz gaindiko lankidetza indartzea 

4 
“Iniciativa  Vanguard” sarea. Europaren eraikuntza: Euskadiren lidergoa sustatzea 
Europan defendatzeko haren interesak 

2014-2016 ALDIRAKO ENPRESEN NAZIOARTEKOTZE PLANA 

5 Euskal Autonomia Erkidegoa nazioartekotzeko partzuergoa eratu eta abian jartzea 

6 Global Lehian programa berria 

7 PROFEX - ETEak nazioartekotzea laguntzeko programa 

8 Laguntza bereizia, euskal enpresak nazioarteko merkatuetan sartu ahal izan daitezen 

9 Nazioarteko eta alde anitzeko finantzaketa eta lankidetza 

BASQUE COUNTRY ESTRATEGIA. TURISMOA ETA KULTURA 

10.1 
Nazioarteko bidaiariak erakartzeko komunikazio-ekintzak. Euskal Turismoaren 2020 
Plan Estrategikoa 

10.2 Nazioarteko feria/topaketa/kongresuetan parte hartzea, euskal kultura sustatzen 
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INBERTSIOAREN ALORREKO EKIMEN NABARMENAK 

1 Lazunarriko malekoia berreraikitzea (Lekeitio) 

2 Ondarroako arrantza-lonja berria eraikitzea 

3 Mutrikuko kirol-dartsena eraikitzea 

4 Interoperabilitatea. Txartel bakarra 

5 Bilboko metroko 3. linea 

6 Material birakari berria, 950 seriekoa, tren-unitateentzat 

7 Herrera - Altza trenbide-tarte berria eraikitzea 

8 Amaña-Ardantza bikoizketa 

9 Loiolako geltoki berria 
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A.2.1. ENPLEGU-PLANAREN ESPARRUKO EKIMEN NABARMENAK 

1 LEHEN AUKERA PROGRAMA  

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

2013. urtea 

Lanbide-heziketako eta unibertsitateko gazte tituludunentzat pentsatuta sortu zen, 2013. urtean, 

Lehen Aukera programa, eta haren xedea zen haien lanbide-gaitasuna handitzea eta 

hezkuntza-eremutik laneratzerako bidea erraztea. 

Hasiera batean, prestakuntza-modulu bat egitean zetzan programa. Modulu horiek enpresetan 

egiten ziren, tituludunaren profil akademikoari erreparatuta, eta hiru hileko iraupena edo iraupen 

baliokidea zuten.  

2013. urtean, lankidetza-hitzarmen bat izenpetu zen Confebask federazioarekin eta lanbide-

heziketako ikastegien IKASLAN eta HETEL elkarteekin, eta hitzarmen horren bidez lehen 

proiektu pilotu bat abiarazi zen. Hori horrela, lanbide-heziketan aritutako 585 ikasle ohik eta 

unibertsitate-eremuko 600 ikasle ohik (Deustuko Unibertsitatea, UPV/EHU eta Mondragón 

Unibertsitatea) parte hartu zuten programan. 960.000 euro bideratu ziren programara. 

2014. urtea 

Gizarte-eragileek hala eskatuta, gazteen lan-kontratazioak laguntzera birbideratu da programa 

2014. urtean. 

Hori horrela, lanik gabe dauden gazteak euskal enpresetan praktikak egin ditzaten kontratatzea 

izan da 2014. urteko deialdiaren xedea. Gazte Bermeko Sistema Nazionalean inskribatutako 

gazteak izan behar zuten, aurretik lan-eskarmenturik gabeak oso eskarmentu gutxikoak haien 

titulazioko lanpostuetan. Lan-eskarmentua eskuratzeko aukerak eskainita, gazteen 

enplegagarritasuna hobetu eta haien laneratzea finkatzeko neurria izatea da helburua.   

Laguntza jasotzeko, kontratuek 6 hileko iraupena izan behar dute gutxienez, kontratatzen den 

pertsonaren ikasketa- edo prestakuntza-mailari dagozkion lanpostuen kontratazioak izan behar 

dute, eta lanpostu-sorrera garbia eragin behar dute enpresan, haren plantillaren batez 

bestekoari erreparatuta.   

Kontratu bakoitzaren soldata gordinari erreparatuta zehazten da kontratu bakoitzean diruz 

lagunduko den zenbatekoa: 

 1. bitartea: Hileko soldata gordina 872 eta 1.050 euroko bitartekoa baldin bada, 2.450 

euroko dirulaguntza. 

 2. bitartea: Hileko soldata gordina 1.051 eta 1.290 euroko bitartekoa baldin bada, 2.950 

euroko dirulaguntza. 

 3. bitartea: Hileko soldata gordina 1.290 eurotik gorakoa baldin bada, 3.620 euroko 

dirulaguntza. 

Lanaldi osoko kontratuei ematen zaizkie adierazi diren dirulaguntza-zenbatekoak. Kontratuak 

lanaldi partzialekoak baldin badira, lanaldiaren proportzioan doitzen dira zenbatekoak. 

Zenbatekoak %10ean handitzen dira kontratuak 12 hileko iraupena baldin badu gutxienez. 
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Horrez gain, diruz laguntzen dira zentro laguntzaileek enplegu-eskaintzak hartu, erregistratu eta 

kudeatzeko egiten dituzten jarduerak, programa honek diruz laguntzen dituen kontratuak eginez 

amaitzen baldin badira. Zentro horiek laguntza hau jasoko dute diruz lagundutako kontratu 

bakoitzeko, baldin eta haiek hartu, erregistratu eta kudeatutako eskaintza baten ondoriozkoa 

baldin bada: 120 euro jasoko ditu eskaintza hartu eta erregistratu duen zentroak; eta 80 euro 

jasoko ditu eskaintza kudeatzen duen zentroak. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Deialdia, Lanbideren Administrazio Kontseiluak 2014ko uztailaren 30ean onartua, 2014ko 

abuztuaren 11n argitaratu da Euskal Herri Agintaritzaren Aldizkarian, 150. zenbakian. 

Laguntza-bolumena 821.430 eurokoa izan da. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Laguntzen bidez, 499 gazte kontratatu dira. 

 

2. MIKROKREDITUEN PROGRAMA 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Mikrokredituen programaren helburua da mikrofinantziazioan espezializatutako erakundeekin 

hitzarmenak egitea, mikroekintzailetzako ekimenek finantziazioa lor dezaten, finantziazioaren 

bermeak (proiektuaren bermea) eta haren kostua onartzeko modukoak izan daitezen. Horrez 

gain, mikroekintzailetzen finantziazio- eta laguntza-aukera horien berri ere eman nahi du, 

aukera horiek balia ditzaten. Ekintzailetzari ematen zaion laguntza indartzea da haren helburu 

nagusia, eta trena berri bat ezartzea ekintzaileek finantzazioa eskuratzeko aukera izan dezaten. 

Erakunde espezializatuekin lankidetza-hitzarmen bat sinatzeko negoziazioari ekin zitzaion 

2013. urtean, mikrokreditu horiek bete beharreko gutxieneko baldintzak arautzeko. Horrez gain, 

laguntzen oinarriak lantzeko prozesuari ekin zitzaion, eragiketa horiei aplika dakizkiokeen 

interes-tasetan murrizketak izan ditzaten ekintzaileek. Programaren lehen deialdia egin zen 

2014. urtean, eta lankidetza-hitzarmen bat izenpetu zen 4 erakunderekin (Kutxabank, Laboral 

Kutxa, La Caixa eta Caja Navarra).  

Maileguko eta finantza-errentamenduko finantzazio-eragiketak egin daitezke programaren 

baitan, eta haien helburua beti izan behar du enpresa berrien sorrera abian jartzeko behar diren 

aktiboak eskuratzeko hasierako inbertsioa finantzatzea (Kontularitza Plan Orokorraren 210. 

kategoriatik 219. kategoriara bitarteko aktiboak izan behar dute).  

Mailegu eta finantza-errentamendu horien ezaugarrien artean daude ekintzaile bakoitzak 

50.000 euroko zenbatekoa eskura dezakeela gehienez (ezin da proiektuaren inbertsioaren 

%95eko langa gainditu), 5 urteko epea ezar daitekeela gehienez (denbora horretan sartzen da, 

maileguen kasuan, 6 hileko gabealdia) eta gehienez aplika daitekeen interes-tasa %7 UTBkoa 

izango dela gehienez (komisio eta gastu guztiak kontuan hartuta). Nabarmentzekoa da ez dela 

inoiz ere eskatzen bermerik edo abalik eta ez dela aztertzeko edo irekierako komisiorik 

aplikatzen. 

Finantza-eragiketari aplikatzekoa zaion interesari eta %4ko interesaren arteko diferentziala da 

dirulaguntzaren zenbatekoa, azken hori baita ekintzaileek ordaintzen duten tasa efektiboa. 

Maileguaren hasierako kapitala edo finantza-errentamendua amortizatzean aplikatzen da 

zenbateko hori. Interes-tasari egiten zaion hobariak ezin du izan eragiketaren formalizazioan 

adostu den interes-tasarena baino handiagoa.  
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Bideragarritasun-txosten bat eskuratu duen enpresa- edo negozio-proiektu bat izan behar dute 

programan sartu nahi duten ekintzaileek, eta haien gain hartu behar dute beraien enpresa sortu 

eta jarduera berrian dedikazio osoa izateko konpromisoa eta jarduera gutxienez 2 urtez 

jardunean izatekoa, JEZn alta ematen zaion egunetik aurrera. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Programa horren lehen deialdia 2014. urtean kaleratu da (Lanbideko Administrazio Kontseiluak 

onartu zuen irailaren 29an egindako bilkuran) eta urte horretako urriaren 8an argitaratu da 

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, 19. zenbakian. 

Guztira, 20 proiektu aurkeztu dira 2014an; horietatik, 20 onartu dira eta 7 ezetsi (ez dago 

proiekturik baloratzeko edo aztertzeko fasean). Laguntzetan 3.880 euro eman dira, eta 117.200 

euroko finantzazio pribatua mugiarazi da onartu diren 7 proiektuetarako.  

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Onartu diren 7 proiektuek 10 lanposturen sorrera eragingo dutela kalkulatzen da. 

 

3. ZAILTASUNAK DITUZTEN ENPRESAK BERRIRO FINANTZATZEKO KAPITAL-FUNTSA, 
LANGILEEK ENPRESAREN KAPITALEAN PARTE HARTUTA. LANPAR FONDOA. 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Ekonomia Garapen eta Lehiakortasuneko Sailak abian jarritako ekimena da Lanpar Fondoa, 

eta bere helburua kapital-arriskuko funts bat sortzea da, langileek enpresetako kapitalean parte 

hartzeko prozesuak laguntzeko asmoz. Hartara, enpresa berriak sortzea, ondorengotza-

prozesuak eta, eredu parte-hartzailea oinarri hartuta, horiek garatu eta sendotzea sustatuko da. 

Funts horretan parte hartzeko aukera duten enpresak honako hauek dira: negozioaren 

jarraipena ahalbidetzeko bazkideak ordezkatzea pentsatzen duten sozietateak; sortu berri diren 

sozietateak, bereziki berau osatzen duten pertsonen jakintzan oinarritzen direnak; zailtasunak 

dituzten enpresetan langileek negozio osoa edo zati bat gain hartu eta jabegoa hartzen 

dutenentzat; langileen partaidetza edo partaidetza-prozesu sakonagoen bitartez enpresa-masa 

hedatzea helburu duten enpresa txiki eta ertainak. 

Funtsak bi inbertsio-modalitaterako aukera ematen du: a) sozietatearen kapitalean inbertitzea, 

langileen kolektiboak batera egiten duen diru-ekarpenaren arabera eta 100.000 eta 500.000 

euro bitarteko inbertsio-inguruneak sortuz, baina sozietatearen amaierako kapitalean %30tik 

gorako partaidetzarik izan gabe; eta b) partaidetza maileguen bidezko modalitatea, langileen 

diru-ekarpenen araberakoa eta 100.000 eta 500.000 euro bitarteko inbertsio-inguruneak 

sortzekoa. 

Era berean, partaidetzarako prestakuntza-programa bat egiteko aukera ematen du funtsak (alor 

juridikoan, finantza-egoeren analisi eta interpretazioaren alorrean eta kudeaketa parte-

hartzailearen filosofiaren eta sistemaren alorrean egin daitezke prestakuntza-programak), eta, 

horrez gainera, tutoretzarako aukera ere ematen du, enpresa-eredua aldatzen laguntzeko.  

Funts hori Eusko Jaurlaritzaren (Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko Sailaren eta 

Enplegu eta Gizarte Politikako Sailaren) eta ASLEren parte-hartzearekin eratu da. 
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EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Funtsa sortzeko hornidura 2013an egin zen 2.500.000 euroko zenbatekoan (2.000.000 euro 

jarri zituen Eusko Jaurlaritzak eta 500.000 euro ASLE erakundeak).  Funtsak 2014. urtean ekin 

dio operatibo izateari, eta urte horretan 1.000.000 euro gehiagoko ekarpena egin du Enplegu 

eta Gizarte Gaietako Sailak.  

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Guztira 2 proiektu aztertu dira 2014. urtean, baina ez da proiekturik igaro inbertsio-batzordera. 

Hurrengo hiletan proiektuak aztertzen jarraitzea aurreikusten da. 

 

4. ENPLEGUA SUSTATZEKO TOKI-EKINTZAK 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Eskualdeko enplegu-planetarako laguntzak ematen ditu ekimen honek (Enplegu eta Gizarte 

Gaietako sailburuak 2012ko maiatzaren 9ko Aginduak, eskualdeko enplegu-planak 

dinamizatzeko laguntzak deitzekoak, araututakoaren arabera egindako planak izan behar dute), 

baita enplegu-planetan zehaztutako estrategiarekin bat datozen proiektu berrietarako ere. 

Proiektu berriei laguntzak emateko, ezinbestekoa da, aldez aurretik, deialdi horrek eskualde-

enplegu planak egiteko ezarri zen partaidetza-foroaren balioespena lortzea. 

Lau ekintza-mota hauetarako dirulaguntzak eman daitezke: 

1. Enpleguaren sustapena 

 Merkatu ez arruntean egindako kontratazioak sartzen dira tipologia horretan, baldin eta 

haien xedea baldin bada laneratzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonen 

enplegagarritasuna handitzea aldi baterako lan-saioen bidez. Lan-esperientziek 

pertsona horien kualifikazioa eta/edo gaitasun pertsonala eta motibazioa handitu behar 

dute.   

 Toki-erakundeek zuzenean egin ditzakete kontratazio horiek, baita laneratze-enpresek 

edo gizarteratzeko nahiz laneratzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonen 

integrazioaren alorrean lan egiten duten irabazi-asmorik gabeko erakundeek ere. 

Kontratu horiek hiru hileko iraupena izan behar dute gutxienez, eta edozein kontratazio-

modalitatekoak izan daitezke, prestakuntza eta ikaskuntzarako kontratuaren 

salbuespenarekin.  

 Diru-sarrerak egiteko errentaren hartzaile diren pertsonekin egindakoak izan behar du 

kontratazio guztien %30 gutxienez. Honako kolektibo hauekin egina izan behar du 

kontratuen gainerako ehunekoak: 35 urte edo gutxiago dituzten pertsonak, 45 urtetik 

gora izan eta enplegu-eskatzaile gisa gutxienez 6 hil daramatzatenak, iraupen luzeko 

langabeak, gizarte-bazterketako arriskua dutenak, ezintasunak dituzten pertsonak, 

familia-ardurak dituzten emakumeak eta genero-indarkeriaren biktima izan diren 

emakumeak. 

 Gehienez 12.500 euroko laguntza eman daiteke lan-kontratu bakoitzeko, kontratazio-

kostuen %100era arte. 
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 Lurralde-eremu bakoitzeko enplegu-hobi berriekin eta interes estrategikoa duten 

sektoreekin lotutako enpresa-ekimen berriak sor daitezen sustatzea eta laguntzea da 

helburua.  

 Zerbitzu hauek ematen dira: (1) Bideragarritasun-azterketa egiteko, enpresa-plana 

egiteko eta hura eratu eta abian jartzeko aholkularitza (2) Aholkularitza jarduera abian 

jarri ondorengo sei hiletan, tokiko enpresa-proiektuak finkatzen laguntzeko. 

 Tokiko edo eskualdeko erakundeak bere gain hartzen ditu laguntza-gastuen %100 

arteko portzentajea, bai gastu propioena, bai laguntza teknikoko gastuena. Gehienez 

2.750 euroko dirulaguntza eman daiteke sortzen lagundu den enpresa bakoitzeko, eta 

750 euro finkatzen lagundu den enpresa bakoitzeko. 

3. Kontrataziorako laguntzak 

 Kontrataziorako laguntzen helburua da laguntza ekonomikoa ematea tokiko enpresek 

lan-merkatu arruntean kontrata ditzaten Lanbiden lan-eskatzaile gisa izena emanda 

dauden langabeak. 

 Kontratu horiek hiru hileko iraupena izan behar dute gutxienez, eta edozein kontratazio-

modalitatekoak izan daitezke, prestakuntza eta ikaskuntzarako kontratuaren 

salbuespenarekin. Kontratuak lanaldi osokoak edo partzialekoak izan daitezke, baina 

lanaldiaren %50ekoak izan behar dute gutxienez. 

 Kontratazioek enplegu-sorrera garbia eragin behar dute, diruz lagunduko den 

kontratuaren xede den langilea lanean hasi aurreko hiru hilabeteotan enpresak batez 

beste duen langile kopuruarekiko.  

 Laguntzaren zenbatekoek ezin dute izan kontratatutako pertsonen soldatako eta 

gizarte-segurantzako kostuen %75etik gorakoak. Gehienezko laguntza, hiru hileko 

iraupena duten lanaldi osoko kontratu bakoitzeko, 3.000 eurokoa izango da  (4.500 

eurokoa izango da DBE jasotzen bada), eta 6.000 eurokoa lanaldi osoko lan-kontratuak 

sei hileko iraupena edo iraupen luzeagokoa baldin badu (9.000 eurokoa izango da DBE 

jasotzen bada).  

4. Enplegu-sorreran eragina duten toki-garapeneko beste ekintza batzuk 

 Langabezia handia duten eskualde eta udalerrietarako prestatutako ekintzak dira. 

 Proiektuek ezaugarri hauek izan ditzakete: (a) 1., 2. eta 3. motako jardueren bolumen 

handiagoa izatea, (b) Enpleguan eragina duten toki-garapeneko bestelako ekintzak 

izatea. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu da (Lanbideren Administrazio 

Kontseiluak 2013ko urriaren 8an onartutako erabakia, akatsen zuzenketa izan zuena 2013ko 

urriaren 30eko ebazpenaren bidez, eta 2014ko maiatzaren 16ko bilkuran aldatua izan dena), 

maiatzaren 19an, aldizkariaren 92. zenbakian. 

Guztira, 15.939.816 euro eman dira 2014an, honela banatuta: 

 Enplegua sustatzeko ekintzak: 10.839.853 euro. 
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 Toki-ekintzailetzari laguntzeko ekintzak: 1.533.814 euro. 

 Kontrataziorako laguntzak: 2.887.228 euro. 

 Bestelako ekintzak: 678.921  

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Programak eragin hau izan du 2014an: 

 Enplegua sustatzeko ekintzen bidez, toki-erakundeek eta/edo gizarte-erakundeek 1.333 

pertsona kontratatzea lagundu da. 

 Toki-ekintzailetzari laguntzeko ekintzek  626 enpresa sortzeko laguntza eman dute, eta, 

zenbatespenen arabera, 751 lanpostu sortzen lagundu dute, 361 enpresa sendotzen eta 

433 lanposturi eusten. 

 Kontrataziorako laguntzen bidez, enpresek 722 pertsona kontratatzea lagundu da. 

 Enplegu-sorreran eragina duten toki-garapeneko beste 226 ekintza egin dira. 

 

5. EKINTZAILEEI LAGUNTZEA, EKINTZAILETZAKO TOKI-PROIEKTUEN ESPARRUAN 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Ekintzailetza sustatzea da ekintzaileei laguntzeko programaren egitekoa, eta, horretarako, 

laguntza ematen du negozio-ideiak abian jartzeko faseetan: sorrerako lehen fasean, ideiak 

aztertu eta egituratu behar direnean; enpresa-jarduerari ekin eta abian jartzeko fasean; eta 

horren ondorengo fasean, jarduera sendotzeko unean. 

Programak hiru laguntza-ildo ditu: 

1. Enpresa-ideiak lantzeko laguntzak. 

 Ekintzaile izan daitezkeen pertsonei zuzendutako laguntzak dira, enpresa-ideiak sortu, 

aztertu eta egituratzeko lanak egin ditzaten dedikazio osoan, ekintzailetzako toki-

proiektuen esparruan. Lan horien iraupena 3 hilabetekoa izan behar du gutxienez. 

 Proiektu bakoitzeko 2.000 euro eman daitezke gehienez 25 urtetik beherako 

pertsonentzat, eta 1.500 euro 25 urtetik gorakoentzat. 

2. Enpresa-proiektu berriak abian jartzeko laguntzak. 

 Laguntza horien helburua da negozio-ideia ondo zehaztuak dituzten ekintzaileei 

enpresa-proiektu berriak abian jartzeko laguntza ematea, tutoretza eta laguntzako 

ekintzen bidez eta ekintzailetzako toki-proiektuen baitan.  Jardueren 3 hileko iraupena 

izan behar dute. 

 Proiektu bakoitzeko 2.000 euro eman daitezke gehienez 25 urtetik beherako 

pertsonentzat, eta 1.500 euro 25 urtetik gorakoentzat. 

 

 



 

 
| Jarraipen eta Ebaluazio Txostena 2014 

 

(90) 

ENPLEGUAREN ETA 
SUSPERTZE 

EKONOMIKOAREN 
ESPARRU-

PROGRAMA 

3.  Enpresa-jarduerak sendotzeko laguntzak. 

 Enpresa-jarduera bati ekin eta hura sendotzeko laguntza behar duten pertsonei ematen 

zaizkie laguntza hori; zehazki, aholkularitza-gastuak ordaintzen eta enpresaren 

eguneroko kudeaketa egiten laguntzen zaie. Era berean, Gizarte Segurantzako 

autonomoen erregimen bereziko kotizazioen kostuak ordaintzen laguntzen zaie (6 

hileko gastuak). 

 Gehienez, 3.000 euroko laguntza eman daiteke pertsonako. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu da (Lanbide Euskal Enplegu 

Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluak 2014ko uztailaren 28an onartutako erabakia), 

abuztuaren 25ean, aldizkariaren 159. zenbakian. 

Guztira, 1.537.000 euroko laguntzak eman dira 2014an, honela banatuta: 

 Enpresa-ideiak lantzeko laguntzak: 247.500 euro 25 urtetik gorakoei eta 106.000 euro 25 

urtetik beherakoei. 

 Enpresa-proiektu berriak abian jartzeko laguntzak: 85.500 euro 25 urtetik gorakoei eta 

18.000 euro 25 urtetik beherakoei. 

 Enpresa-jarduerak sendotzeko laguntzak: 981.000 euro 25 urtetik gorakoei eta 99.000 

euro 25 urtetik beherakoei. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Programak eragin hau izan du 2014an: 

 Ekintzailetzako 165 proiektu landu dituzte 25 urtetik gorako pertsonek, eta, zenbatespenen 

arabera, 165 lanpostu sortzeko bide eman dute. Bestalde, 25 urtetik beherako pertsonek 

53 proiektu landu dituzte, eta, zenbatespenen arabera, 53 lanpostu sortzeko bide eman 

dute 

 Enpresa-proiektuen alorrean, 165 proiektu abiarazi dituzte 25 urtetik gorako pertsonek, eta, 

zenbatespenen arabera, 114 lanpostu sortzeko bide eman dute. Bestalde, 25 urtetik 

beherako pertsonek 18 enpresa-proiektu berri abiarazi dituzte eta, zenbatespenen arabera, 

18 lanpostu sortzeko bide eman dute. 

 Enpresa-proiektuak sendotzeko laguntzen alorrean, 545 proiektu sendotu dituzte 25 urtetik 

gorako pertsonek, eta, zenbatespenen arabera, 545 lanposturi eusteko bide eman dute. 

Bestalde, 25 urtetik beherako pertsonek 55 enpresa-proiektu sendotu dituzte eta, 

zenbatespenen arabera, 55 lanposturi eusteko bide eman dute. 
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6. HEZIBI PROGRAMA. LH DUALA ALTERNANTZIAN 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Ikasketak eta lana bateratzeko aukera ematen du alternantzian egindako prestakuntza 

dualak, prestakuntza-ikastegiaren eta enpresaren artean zehaztutako prestakuntza-prozesu 

baten bidez. Horretarako, lan-harreman bat ezartzen da enpresaren eta ikasle-langilearen 

artean.  

Alternantzian egindako prestakuntza dualaren eredu horrek enpresetara igortzen ditu 

ikaskuntza-prozesuetako zati batzuk; hala, ikasleen ikaste-prozesuko eragile erabakigarri 

bihurtzen dira enpresak. Ikastegietan eta enpresetan eskuratzen den prestakuntzaren arteko 

lotura egiten laguntzen du, eta egoki barneratzen ditu gaitasun teknikoak eta gaitasun 

zeharkako edo sozialak. Horrez gainera, prestakuntzarako eta lanerako aukerak ematen dizkie 

gazteei eta, era berean, produkzio-sistemaren beharrizanak betetzeko behar dituzten langileak, 

kualifikazio egokikoak, izatea bermatzen die enpresei epe laburrean eta luzean. 

Prestakuntza eta Laneko HEZIBI programak alternantziako lanbide-heziketa eredua garatzen 

du. 16 eta 30 urte arteko lanbide-heziketako ikasleei eta langabezian dauden pertsonei 

zuzendua dago, lanbide-gaitasunak hobe ditzaten. Horretarako, profesionaltasun-ziurtagiri bat 

edo lanbide-heziketako titulu bat eskuratzen dute, enpresan ordainpean egiten duten lan-

jarduerarekin txandakatuta. Hartara, enpresen beharrizanak langileek eskuratzen dituzten 

gaitasunetara egokitzen laguntzen du.  

Programa horren baitan prestakuntza eta ikaskuntzarako kontratuak egiten dituzten enpresek 

2.000 euroko laguntza jasotzen dute, kontratu-urte bakoitzeko. Kontratuaren iraupena urtebete 

baino luzeagoa edo laburragoa baldin bada, laguntza proportzionalki areagotu edo txikiagotu 

egingo da. 

Egiten duten lanaldiaren pareko soldata jasotzen dute ikasle-langileek, sektore-hitzarmenak 

praktiketan dauden langileentzat ezartzen dituen ordainsarien arabera, lanbide arteko 

gutxieneko soldatatik jaitsi gabe. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Programaren 2014ko deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu da (Lanbide 

Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluak 2014ko uztailaren 10ean onartutako 

erabakia), uztailaren 17an, aldizkariaren 135. zenbakian. Deialdia 592.604 euro emanez ebatzi 

da. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Hezibi programak, 2014. urtean, 375 gazteren prestakuntza eta kontratazioa lagundu du, 

prestakuntza eta enpleguaren arteko alternantzia-erregimenean. 
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7. GLOBAL TRAINING BEKAK + NAZIOARTEKOTZERAKO BEKAK 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Europa 2020 Estrategiak kalkulatzen du 2020. urtean goi-mailako prestakuntza beharko dela 

EBko lanpostu guztien %35erako, eta gaitasunak, batez ere, hezkuntza ez-formalaren bitartez 

eskuratuko direla; hori horrela, bereziki nabarmentzen dira nazioarteko mugikortasuna, 

boluntariotza, laneko ingurune errealetan ikaskuntza praktikoa gauzatzea eta gazteriaren 

partaidetza aktiboa. 

Testuinguru hori erreparatuta, ekonomia ireki batek dakartzan etorkizuneko erronkei aurre 

egitea eta gazteen prestakuntza eta gaikuntza indartzeko xedeak hartu ziren, azken horiek lan-

merkatuan txerta daitezen errazteko. Xede horiek erdiesteko, beken bi programa abiatu ziren, 

Euskal Autonomia Erkidegoko gazteen nazioz haraindiko mugikortasuna eta 

nazioartekotasunaren alorreko prestakuntza handitzeko. 

Global Training bekak unibertsitateko titulua eta goi-mailako lanbide-heziketako titulua duten 

gazteei zuzenduta daude, enpresetan eta erakundeetan praktikan egiteko atzerrian. Euskal 

Autonomia Erkidegoko gazteen nazioz haraindiko mugikortasuna bultzatzeko jomuga dute, 

gazte horiek beren ikasketa- eta lanbide-profilarekin lotutako jarduerak eta proiektuak egin 

ditzaten atzerriko herrialdeetako enpresetan eta erakundeetan, aldez aurretik planifikatutako 

prestakuntza praktikoko plan batekin. 

Beka bakoitzak 6 hileko iraupena du, eta aurretiko prestakuntza-aldia 40 eta 60 ordu artekoa 

da, besteak beste, honako gai hauek jorratzeko: atzerrian praktikari ekin, kulturen arteko 

negoziazioa, komunikazio-teknikak, talde-lana, adimen emozionala eta berrikuntza. Bekadun 

bakoitzak 1.125 euroko hileko zuzkidura izango du Euskaditik herrialdera joateko bidaia-

gastuak, janaria, ostatua, Gizarte Segurantzaren kotizazioak, eta bisak eta txertoak –

beharrezkoa balitz– ordaintzeko. 

Nazioartekotzerako beken helburua da nazioartekotzearen alorreko prestakuntza ematea 

unibertsitate-titulua duten 28 urte baino gutxiagoko gazteei. Prestakuntza hori nazioarteko 

hedapena duten unibertsitate, enpresa eta erakundeekin hitzartutako lankidetzaren bidez 

ematen da. Bekak itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak dira, eta 3 fasetan antolatzen dira: 1) 

prestakuntza teorikoa, 3 hilabetekoa; 2) erakunde laguntzaileetan prestakuntza praktiko 

espezializatua, 12 hilabeteetan egitekoa; eta 3) enpresa laguntzaileetan prestakuntza praktikoa, 

8 hilabeteetan egitekoa.  

Fase horiek konbinatu egiten dira, eta hiru beka-mota hauek sorraraz ditzakete: a) 1. fasean 

zehar ikastaro teorikoaren gastuaren %100 ordaintzen da; b) 1., 2. eta 3. faseetarako 

ikastaroaren gastuaren %100 ordaintzen da eta 20.000-50.000 euroko laguntza, jomugako 

herrialde eta hirietako bizi-mailaren arabera; eta c) 1. eta 3. faseetarako, ikastaroaren 

gastuaren %100 ordaintzen da eta 8.000 eta 20.000 euro artean herrialde/hiriaren arabera. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Global Training beken deialdia (2014ko martxoaren 26ko Agindua) Euskal Herriko 

Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu da, apirilaren 7an, 67. zenbakian. Guztira, 3.128.418 euro 

eman dira 2014an. 

Nazioartekotzerako beken deialdia  (2011ko apirilaren 13ko Agindua, Industria, Berrikuntza, 

Merkataritza eta Turismo sailburuarena, gerora Ekonomia Garapen eta Lehiakortasuneko 

sailburuak 2013ko martxoaren 20an emandako Aginduaren bidez aldatua) Euskal Herriko 
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Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu da, 2014ko martxoaren 26an, 59. zenbakian. Guztira, 

2.618.392 euro eman dira 2014an. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Global Training programak 370 gazteri eman dizkie bekak 2014. urtean. Nazioartekotzerako 

beken programak 99 gazteri eman dizkie bekak. 

 

8. GIZARTE-ALORREKO EKINTZAILETZA: GIZARTE-EKONOMIAKO ENPRESA BERRIAK 
SORTZEKO LAGUNTZA OSOA 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Ekintzailetzaren bidez enplegu berrien sorrera sustatzeko ekintzetako bat da ekimen hau, eta 

gizarte-ekonomiaren sektorean eragiten du. Gizarte-ekonomia gure ekonomia produktiboaren 

bereizgarrietako bat dela pentsatzen du Eusko Jaurlaritzak. 

Ekimenak, zehazki, gizarte-ekonomiako enpresen eratzea eta sustapena laguntzen du; hau da: 

1. Gizarte-ekonomiako enpresak eratzea, izaera hori ez duten enpresak gizarte-ekonomiako 

enpresa bihurtzeko barne hartuta. Lan elkartuko kooperatibak, lurraren ustiapen 

komunitarioko kooperatibak eta lan-sozietateak soilik dira gizarte-ekonomiako enpresak; 

eta, orobat, halakotzat joko dira beraien unibertsitate-prestakuntzaren baitan, eta dagokion 

unibertsitatearen zaintzapean, unibertsitate-ikasleez osatzen diren kooperatiba-

sozietateak. 

Baremo hauek aplikatu ostean ateratzen den kopuruaren %70 arteko laguntza ematen da:  

 3.000 euro izaera mugagabez pertsona bazkide langile moduan sartzen den pertsona 

bakoitzeko, eta zenbateko hori 1.000 eurotan handi daiteke pertsonako egoera jakin 

batzuetan (emakumea izatea, ezintasunak izatea, etxeko indarkeriaren biktima izatea, 

etab.). 

 Gehienezko muga 30.000 eurokoa da erakunde onuradun bakoitzeko. Ezin da, inola 

ere, sozietateko bazkide langileek harpidetutako kapitalaren guztizkoa gainditu. 

2. Gizarte-ekonomiako enpresa bat eratzearekin zuzenean erlazionatuta dauden sustapen-

ekintzak egitea, jarraipena eta enpresa-kudeaketarako doako aholkularitza barne, 

enpresaren jarraipena sustatu eta eusteko helburuarekin, enpresa eratu eta urte beteko 

epean. 

Laguntza horretan sartzen da emaitzazko zenbakiaren gainerako %30, eratze-

izapideetarako pentsatua. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Deialdia (2014ko uztailaren 30eko Agindua) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu 

da, abuztuaren 18an, 154. zenbakian. Guztira, 958.200 euroko laguntzak eman dira 2014an. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Programa honek 184 gizarte-ekintzailetza lagundu ditu eta 718 lanpostu sortzeko laguntza 

eman du. 
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9. PRESTAKUNTZA, KONTRATATZEKO KONPROMISOAREKIN 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Programa horren bidez langabezian dauden pertsonak lan-munduan berriz txertatzea lagundu 

nahi da. Horretarako, prestakuntza-ekintzak egingo dira eta parte hartzen duten erakundeek 

ondoren kontratatzeko konpromisoa hartuko dute. Prestakuntza-ekintza horiek aurrez aurreko 

eskoletan irakatsiko dira eta oinarrizko gaitasun eta trebetasunak garatzeko ikasgai orokor edo 

zeharkakoak irakatsiko dira (oinarrizko maila), eta programazio- edo zuzendaritza-lanetarako 

gaitasunak garatzeko espezializazioa edo ahalmena eskatzen duten ikasgaiak irakatsiko dira 

(goi-maila).  

Berariazko prestakuntza da, beraz, eta haren helburua da langileak enpresetan lanean hastea, 

enpresen beharrizan jakinak asetzeko, lan-merkatuan eskuragarri ez dauden lanbide-profil 

jakinak behar dituztelako eta berariazko kualifikazio osagarria eskuratu behar dutelako egiaz 

lanean hasteko.  

Kontratatzeko konpromisoa hartuz gero, haien aurrekontuen kontura kontratatuko dituzte 

enpresa antolatzaileek pertsona partaideen %60 gutxienez. Kontratu horiek 6 hileko iraupena 

izan behar dute gutxienez, lanaldi osoan edo lanaldi horri parekatutako dedikazioan, lanaldi 

partzialeko kontratuak egiten baldin badira. 

327/2003 Dekretuak, laneratzea sustatzeko neurriak arautzen dituenak, arautzen ditu 

prestakuntza-ekintza horiek eta enplegurako beste prestakuntza-ekintza batzuk, eta aldatua 

izan da, gerora, 62/2014 Dekretuaren bidez (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 2014ko 

apirilaren 24koa). 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Lanbideren administrazio-kontseiluak hartu zuen, 2014ko ekainaren 4an egindako bilkuran, 

laneratzeko prestakuntza-ekintzen multzoari baliabide ekonomikoak esleitzeko erabakia, eta 

2014ko ekainaren 12an argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, 110. 

zenbakian.  

Guztira, 1.301.843 euroko laguntzak eman dira kontratatzeko konpromisodun prestakuntza-

ekintzetarako. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Guztira 345 pertsonak parte hartu dute 2014. urtean lagundu diren prestakuntza proiektuetan, 

eta gutxienez 207 pertsona kontratatzeko konpromisoa hartu da. 

10. RENOVE ETXEBIZITZA 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Gaur egungo krisiak eta langabeziak zuzen-zuzenean eragiten diote eraikuntza-sektoreari. 

2008-2012 aldian 10 enplegutik 3 galdu direla kalkulatu da. Birgaitzea da jarduera 

intentsiboenetako bat, enpleguari dagokionez. Egin diren zenbait azterlanek kalkulatu dute 8 

eta 14 enplegu zuzen bitartean sortzen direla birgaitzearen alorrean inbertitutako milioi euro 



 

Jarraipen eta Ebaluazio Txostena 2014 | 
 

(95) 

ENPLEGUAREN ETA 
SUSPERTZE 

EKONOMIKOAREN 
ESPARRU-

PROGRAMA 

95 

bakoitzeko. Horrez gainera, zeharkako enplegua eta enplegu induzitua sortzen da, modu 

nabarmenean. 

Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitzek beharrizan sozial handiak dituzte eta 

haien energia-portaera ez da behar bezain egokia. Beharrizan horiek ez dira behar den 

neurrian bete, eraikuntza berriko etxebizitzen sustapena lehenetsi baita. 

Eraikinak birgaitzeko lan-merkatua suspertzea da Renove programaren helburua. Askotariko 

eraikinak ditu xede: etxebizitzak, hezkuntza-ikastegi publikoak eta osasun-ekipamendu eta -

zentro publikoak. 

Berariaz, etxebizitzak birgaitzeko sektorean enplegua sortzeko pizgarriak ezartzea da Renove 

Etxebizitzak programaren helburua, eta, era berean, EAEko etxebizitzetako irisgarritasun-

baldintzak eta energia-efizientzia hobetzea, birgaitze-politika adimendun, iraunkor eta 

integratzaile baten bidez. 

Birgaitze-proiektu horietan, etxebizitza indibidualetan jarduerak egitea, eraikinen birgaitze 

integralak egitea, gune eta ekipamendu publikoetako irisgarritasuna hobetzea, eta hirigintza- 

eta gizarte-izaerako arazo bereziak dituzten guneak berritzea aurreikusten da. 

Bi laguntza-mota aurreikusten dira: 

1. Banakako birgaitzeetarako laguntzak eta jabeen komunitateei ematekoak. 

Programaren xede da, alde batetik, sektore horretan enplegua sortzea pertsona 

partikularrek eta jabeen komunitateek etxebizitzak birgaitzeko abiarazten dituzten 

proiektuen bidez, bai haien bizigarritasuna hobetzeko, bai ezintasunak dituzten pertsonen 

sarbidea hobetzeko, bai energia-kontsumoa murrizteko. 

Laguntzak itzuli beharrik gabeko diru-laguntzen bidez banatzen dira, esku-hartzearen 

benetako kostua laguntzeko 5.940 euro gehienez eta merkataritza-saltokien titularrei 

zuzendutako mailegu kualifikazioen bitartez (amortizazio-epea 5 eta 15 urte artekoa izango 

da, gehienez 3 urteko gabealdiarekin).  

Bestalde, etxebizitzen eta eraikinen birgaitze efizientea bultzatzea du helburu, eraikitako 

ondareari buruzko proiektuak egiteko. Proiektu horien xedea izan behar du sarbide-

baldintzak, suteen aurkako segurtasuna eta energia-efizientzia hobetzea eraikuntza-

blokeak eta -etxadiak osatzen dituzten eraikuntza-multzoetan. Haien alde bati eragin behar 

diote gutxienez proiektuek, eta etxebizitzarena izan behar du haien erabilera nagusia. 

Txostenak, ziurtagiriak eta proiektuak idazteko aurrekontuen %70 ordainduta gauzatzen 

dira laguntza horiek, eta obrak egiteko aurrekontuaren %50 ordainduta. Bi ehuneko horiek 

batuta, gehienez eskura daitekeen laguntza zehazteko, eragiketa hau egin behar da: 

interbentzio-proiektuaren aplikazio-eremuan dauden etxebizitzen guztizko kopurua bider 

15.000 euro. 

2. Birgaitze integraturako laguntzak (udalak). 

Programa horrek enplegua sortzen lagundu nahi du. Horretarako, udaletxeen eta toki-

erakunde txikiagoen irisgarritasunerako planak egin eta eguneratzea, dagozkien hobetzeko 

obrak egitea eta hiri-ingurune eta eraikinen irisgarritasuna bermatuko duten igogailu eta 

plataforma jasogailuak eskuratu eta instalatzea sustatzen da.  

Laguntza horiek itzuli beharrik gabeko diru-laguntza modura banatzen dira, gehienez 

300.000 euroko laguntzak dira erakunde onuradun bakoitzeko eta eskatutako 

irisgarritasun-aurrekontuaren %50 eta %80 bitarteko zenbatekoa finantzatzen da. Halaber, 
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itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak banatzen dira urbanizatu eta eraikitako ondarea 

birgaitzeko planak osatzeko ere, birgaitze integratu eta kaltetutako etxebizitza-guneetan. 

Horiez gain, hirigintza- eta gizarte-izaerako arazo bereziak dituzten guneetako hirigintza-

birsorkuntzarako jarduerak ere laguntzen dira. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Guztira, 16.268.274 euro eman dira banako birgaitzeak eta jabeen komunitateetako birgaitze-

proiektuak egiteko, eta, zenbatespenen arabera, 285.833.579 euroko zenbatekoa osatzen 

duten baliabide pribatuak mugiarazi dira. 

Birgaitze integratuko jardueretan (udalak), 1.361.714 euroko laguntzak eman dira guztira. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Alde batetik, jarduerak egin dira 12.322 etxebizitza (energia-efizientzia hobetzeko proiektuak 

izan dira horietako 690) eta 433 lokaletan, eta, zenbatespenen arabera, lanaldi osoko eta 

urtebeteko iraupenaren parekoak diren 3.686 lanpostu sortu dira (hala ere, oso litekeena da 

egiazko kopurua hura baino handiagoa izatea). 

Bestalde, 270 jarduera baino gehiago egin dira udalen eta toki-erakundeen sarbidearen 

jarduera-alorrean, eta, zenbatespenen arabera, lanaldi osoko eta urtebeteko iraupenaren 

parekoak diren 33 lanpostu sortu dira (hala ere, oso litekeena da egiazko kopurua hura baino 

handiagoa izatea).  
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A.2.2. INDUSTRIALIZAZIOAREN ALORREKO EKIMEN NABARMENAK 

A. LEGEGINTZALDI HONETAN INDUSTRIA-GARAPENAREN ALORREAN 

ABIATU DIREN EKIMEN BERRIAK 

1. BASQUE ETA LANPAR ARRISKU-KAPITALEKO BI FUNTS BERRI ABIARAZTEA 

 
EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Lehendabiziko funtsa, BASQUE FUNTSA, Eusko Jaurlaritza eta SPRIren partaidetza duen 

arrisku-kapitaleko funtsa da. Informazioaren teknologia berrien erabilera intentsibo eta 

estentsiboa egiten duten enpresa berritzaileen lehen faseak finantzatzera zuzenduta dago. 

Funtsaren helburua da enpresa berritzaile gazteak abiarazi eta garatzeko faseak laguntze da. 

Horretarako, horien kapitalean partaidetza txiki bat hartuko da, kapitalean edo 300.000 eta 

500.000 euro bitarteko ekarpenekin kreditu parte-hartzaileak txertatuta. 

2013an zehar, «Basque Funtsa» funtsean sartu da Ekintzaile XXI funtsa. Funts horrek 28 milioi 

euro ditu. Horietatik, ekintzailetza aurreratu, industrial berritzaile edota teknologikora bideratu 

dira 5 milioi. Arrisku-kapitalaren bidetik izapidetzen da funtsa, foru-aldundien eta Eusko 

Jaurlaritzaren onespenarekin.  

Aurreikuspenen arabera, garapen ekonomiko eta ekintzailetzarako 40 proiektutan inbertituko 

da, eta kalkulatzen da 120 milioi euroko inbertsioa egingo dela eta 400 lanpostu berri sortuko 

direla inbertsio-epean (funtsaren inbertsioa osoa egiteko zazpi urteko epea beharko dela 

aurreikusten da). 

Funtsa jardunean da 2014ko uztailetik eta egin dira lehenengo komisioak, bat lurralde historiko 

bakoitzeko; era berean, hurrengo urteetarako prozesuak abiarazi dira, urtean 3 edo 4 komisio 

egingo direla aurreikusita.  

Bigarren funtsak, LANPAR FUNTSAK, 3,5 milioi euro ditu, eta langileak enpresaren sozietate-

kapitalean parte hartu dezaten erraztu eta bultzatzeko xedea du. Aurreikuspenen arabera, 16 

proiektutan inbertituko da gutxi gorabehera, eta 20 milioi euroko inbertsioa egitea eta 80 

lanpostu berri sortzea dago zenbatetsia Funtsaren inbertsio osoa zazpi urteko epean egingo 

dela aurreikusi da. Funtsari buruzko xehetasun handiagoa ematen da Enplegu Planaren ekimen 

nabarmenen atalean (ikus 3. ekimena). 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

 BASQUE FUNTSA: 28 milioi euroko kapitala du. 

 LANPAR FUNTSA: 3,5 milioi euroko kapitala du. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

 BASQUE FUNTSA: 2014ko abenduan, 9 eragiketa onartu dira (9 enpresatan), eta, 

kalkuluen arabera, 27 lanpostu mantentzen lagundu da.  

 LANPAR FUNTSA: Guztira 2 proiektu aztertu dira 2014. urtean, baina ez da proiekturik 

igaro inbertsio-batzordera. Hurrengo hiletan proiektuak aztertzen jarraitzea aurreikusten da. 
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2. FABRIKAZIO AURRERATUKO BI ZENTRO ABIAN JARTZEA SEKTORE EOLIKOAN ETA 
AERONAUTIKOAN 

 
EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkean kokatuko da Aeronautikaren alorreko Fabrikazio 

Aurreratuko Zentroa, eta haren partaide izango ditu bazkide industrial fundatzaileak (ITP, 

Danobat, WEC Velatia, Alfa taldea, GMTK, Ibarmia, Mesima, Metalúrgica Marina, Sikulan, 

LAIP, Sariki, ONA-EDM, Sandvik eta Reni Shaw), erreferentziazko eragile teknologiko bat 

(EHU-UPV), bazkide instituzionalak (Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldundia) eta 

erakunde laguntzaileak (HEGAN aeronautika klusterra eta AFM makina-erreminta klusterra).  

Eibarko IK4-TEKNIKER zentroan kokatuko da Eolikoaren arloko lehen Fabrikazio Zentro 

Aurreratua, eta partaide izango ditu Antec, Gamesa Electric, Gamesa Transmission Systems, 

Hine, Glual, Lau Lagun eta Wec euskal enpresak, energiaren klusterraren bultzada izango du, 

laguntza logistikoa emango dio IK4-TEKNIKER zentroak eta Eusko Jaurlaritzako Ekonomia 

Garapen eta Lehiakortasuneko Sailaren eta SPRI erakundearen finantzazioa izango du. 

Lankidetza publiko-pribatuaren bi adibide dira, eta sektore eolikoan fabrikazio aurreratua egingo 

duen zentroak, zehazki, helburu izango du Euskal Autonomia Erkidegoan sektore horri 

azpisistemen hornitzaile-sareko kokapen teknologikoa eta lehiakortasuna hobetzea.  

Ekimen berritzaile hori giltzarri izango da EAEko enpresek puntako teknologia-eskaintza landu 

dezaten balio-katearen segmentu jakin batzuetan, hau da, aldez aurretik ondo kokatuta dauden 

segmentuetan. 

Era berean, zerbitzuen eta produktuen zorroak sektore-eskariaren bilakaerari azkar egokitzeko 

aukera emango du ekimenak, baita oinarrizko ikerketaren eta ikerketa aplikatuaren emaitzak 

nahiz enpresa-bazkideek landutako berrikuntzak produkzio-ingurunera azkar eramatekoa ere. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Ekimen horiek abiatzeko, 20 milioi euroko inbertsioa egingo da hurrengo 5 urteetan. Egitura 

publiko-pribatuetatik egingo da inbertsio hori. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Ekimena abiarazi da 2014an eta funtzionamendurako erabakiak eta irizpideak osatu dira, baina 

horiek ez dute eraginik izango urte horretako aurrekontuan. Lehen inbertsioak 2015ean egingo 

dira. Eremu horretan garapena, berrikuntza eta lankidetzako kudeaketa-ereduak lantzen 

direnez, ez da eragin zuzen eta nabarmenik izango enpleguan.  Tresna berria da eta 

ondoriozko eragin induzitu nabarmena izango du sektore horien lehiakortasunean. 
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3. OINARRI TEKNOLOGIKO ETA IZAERA BERRITZAILEKO PROIEKTUAK. GAUZATU 
PROGRAMA 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Enpresa-garapeneko politikaren alderdi giltzarria da izaera berritzaileko proiektu berriak 

bultzatzea, industria-sektoreak dibertsifikazioaren bideari ekin diezaion eta Euskal Autonomia 

Erkidegoko industria-egiturak balio erantsi handiagoko prozesu, produktu eta zerbitzu berriak 

lantzeko bidea egin dezan pixkanaka. GAUZATU programa da politika hori gauzatzeko tresna 

nagusia. 

Egungo egoera ez da egokia inbertsioak egin eta arriskuak hartzeko; hala ere, programa honek 

izaera berritzaileko ia 100 ekimen bultzatu ditu 2013. eta 2014. urteetan. 225 milioi euroko 

inbertsioak abiarazi ditu eta 1.200 lanpostu berri baino gehiago sortu ditu, azken horietako 

gehienak kualifikazio-maila handikoak. 

EKIMENEAN ERABILITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK ETA EMAITZA EDO ERAGIN 

NAGUSIAK 

Orain, 2014ko laguntzen deialdian egin diren esleipenei buruzko datu errealak eta inbertsio eta 

enpleguko konpromisoei buruzko datuak azalduko dira. 

 Laguntzak: 25,9 milioi euro (urte anitzetan) 

 2014an lagundutako proiektuen kopurua: 44 

 2014ko laguntza: 11,6 milioi euro. 

 Inbertsio induzitua 2014an: 91,03 milioi euro.  

 2014an guztira konprometitutako inbertsioa (laguntza + inbertsio induzitua): 109,2 milioi 

euro. 

 Enplegua: 531 lanpostu sortzen lagundu da. 

 

4. TUBOS REUNIDOS SOZIETATEAREN EKOIZPEN-LANTEGI BERRIA JUNDIZEN 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Tubos Reunidos sozietateak inbertsioko eta enplegu-sorrerako proiektu berri bat landuko du 

bazkide teknologiko japoniar batekin Jundizen egingo duten ekoizpen-lantegi berrian. 

Eskakizun handiko hodietan hariztatze-sistema berriak landu eta ekoitziko dira lantegi horretan. 

Guztira, 30 milioi euroko inbertsioa egingo dela aurreikusten da eta, lehen fasean, 80 lanpostu 

berri sortuko direla. Proiektua horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan finkatu egingo dira 

Tubos Reunidos sozietateren jarduerak, balio erantsi handiagoz. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Proiektu estrategiko hori 9 milioi eurotako mailegu baten bidez lagunduko da. Finantzen Euskal 

Kontseiluak 2014ko deialdiaren bidez bermatuko du hura, baina 2015. urtean formalizatuko da.   
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EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Inbertsioak 2015. urtean abiaraztea aurreikusten da, hiru urteko epean gauzatzeko. 

Horrenbestez, 2014an hartu dira laguntzak eman, inbertsioak egin eta enplegua sortzeko 

konpromisoak, eta hiru urtetan gauzatuko dira konpromiso horiek. 

 

5. MATRIZEEN KUDEAKETA OSOA – GESTAMP TALDEA 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Gestamp taldeak bultzatutako ekimena da, eta haren xedea da matrizeen sektorea antolatzea, 

merkatu globalera bideratzea eta, pixkanaka, etorkizuneko teknologiak erabiltzeko bidea 

urratzea, hala nola, beroan egindako estanpazioarena.  

Proiektuari emandako laguntza Arrisku Kapitaleko Sozietatetik 2,8 milioi euroko ekarpena 

egitea izan da. Horren bidez, handitu egingo matrizeen sektorearen lehiakortasuna, finkatu 

egingo dira aurretik zeunden lanpostuak eta lanpostu berriak sortuko dira.  

Horrez gainera, Euskal Autonomia Erkidegoan bilduko dira teknologia horiekin lotutako erabaki 

guneak, Europako atalaren I+G+b jardueretako egoitza nagusia eta enpresa horrek produktu 

estrategikoak lantzeko duen departamentua. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Arrisku Kapitalaren Sozietateak 2,8 milioi euroko kapital-ekarpena egin dio proiektuari.  

Proiektuak izaera estrategikoa du, eta Arrisku Kapitaleko Sozietateak 2014. urtetik ematen dio 

laguntza. Proiektutik 2019an irtengo dela aurreikusten da. Inbertsio horren bidez, 26 milioi 

euroko inbertsioak lagunduko dira. Lau urteko epean egin behar dira inbertsio horiek. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Enpleguaren ikuspegitik begiratuta, finkatzeko bultzada ematen zaio krisiak gogor astindu duen 

sektore bati, desagertzeko arrisku larrian baitzegoen. Zuzenean 350 pertsona baino gehiagori 

ematen dio lan sektoreak. Ez da lanpostu berririk sortzeko aukera aurreikusten, ekimenaren 

arrakastari eta helburuko merkatuen bilakaerari erreparatu behar baitzaio lehendabizi.  

 

6. GLOBAL EFFICIENCY ARANGUREN (ARANGUREN PROIEKTUA) 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Orue taldeak zuzendutako ekimena da, eta haren xedea da hondakin ez-arriskutsuak balioetsi, 

berreskuratu eta berrerabiltzea. Lehendabiziko fasean, egurra balioesteko jarduera lehenetsiko 

du proiektuak eta, gerora, plastikoa eta paper-industriak sortutako zuntz-lohiak landuko ditu.   

Garrantzi handiko proiektua da ingurumenaren ikuspegitik, eta, era berean, eragin ekonomiko 

handia izango du; izan ere, 80 lanpostu berri sortuko ditu, 100 enplegu finkatuko ditu gutxienez 

jarduerarekin lotutako esparruan, eta bultzada handia emango dio basogintzako sektoreari. 

Proiektuak izaera estrategikoa du, eta Eusko Jaurlaritzaren laguntza publikoa jasotzen du; 

zehazki, milioi 1 euroko partaidetza du enpresaren funts propioetan, 12 milioi euroko inbertsioak 

egiteko. Inbertsio horiek bi urtetan egingo dira, hasiera batean.  
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Aranguren udalerrian kokatzen den aldetik, arindu egingo du papergintzako Pastguren 

enpresaren jarduera ixteak izan zituen ondorioak; hala, galdutako enpleguaren zati bat 

berreskuratuko da, eta, horrez gainera, haren eragin induzituari esker, Enkarterrietako 

eskualdearen garapen ekonomikoa bultzatuko du, gogor jasan baititu krisi ekonomikoaren 

ondorioak.  

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Proiektua 12 milioi euroko inbertsio bat eginez abiatuko da. Inbertsio hori bi urtetan egingo da. 

Eusko Jaurlaritzaren laguntza publikoa jasotzen du proiektuak; zehazki, milioi 1 euroko 

partaidetza du enpresaren funts propioetan.  

Arrisku Kapitala sozietateak finantza-ekarpena egiten du proiektu osoaren finantzazio-

beharrizanak estaltzeko, eta ez da zehaztu urtetik urterako finantza-konpromisorik.  

Guztira, 5 milioi eurotako inbertsioak egikaritu dira 2014. urtean. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Guztira, 25 lanpostu berri sortu dira 2014. urtean. 

 

B. BULTZADA BERRIA EMATEKO PROIEKTUAK 

7.1 FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS S. KOOP. 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Fagor enpresak hartzekodunen konkurtsoa aurkeztu zuen 2013. urtearen amaieran. Ordura 

arte, liderra zen etxetresna elektrikoen sektorean, 2.100 langile ingururekin. Gertakari horrek 

eragin handia izan zuen inguru hartako enpleguan eta jarduera ekonomikoan, eta ezbaian jarri 

zuen kooperatiben eredua bera, ordura arte arrakasta, elkartasun eta sozietate-

erantzukizunaren eredu gisa ikusia. 

Alde batetik, asmo handiko enplegu-plan bat abiarazi zuen MCC taldeak berak, 1.200 pertsona 

beste lanpostu batzuetan kokatzeko asmoz. Gaur egun, plan horren %75 bete da gutxi 

gorabehera (900 pertsona inguru), beste lanpostu batzuetan kokatu eta erretiro aurreratua hartu 

duten pertsonak zenbatuta.  

Enplegu horien guztien zati bat har ditzaketen jarduerak bultzatzen lagundu du Eusko 

Jaurlaritzak, eta laguntza eman du prestakuntzaren eta enplegu-politika aktiboen esparruetatik.  

Horrez gainera, bitartekaritza-lanak egin dira enpresekin eta sindikatuekin, bazkide ez diren 

langileen egoeraren gainean. 

Bestalde, lan handia egin da proiektuari berriro bultzada emateko, inbertitzaile berrien aukera 

landuta.  Lan horren ondorioz, apustu handia egin du CATA taldeak, eta Fagor produktu-familia 

gehienak ekoitzi eta merkaturatzeari ekin dio; hala, pixkanaka 800 lanpostu inguru sortuko 

direla aurreikusten da, eta horietako asko Fagor-en lan egiten zuten langileak izango dira. 

Hori horrela, Fagorren itxierak enpleguaren eta jarduera ekonomikoaren alorrean izan zituen 

eragin kaltegarriak arintzea lortu da, neurri handi batean. 
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EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Ez da laguntza-programarik baliatu ekimen honetan. Eusko Jaurlaritzak, laguntza moduan, 

gestio zuzenak egin ditu Fagor Electrodomésticos enpresaren itxierak izandako inpaktua 

arintzeko, hornitzaile nagusien egoerari erreparatuta. Horrez gainera, eta bereziki, enpresariak 

bilatu ditu enpresaren jarduera berriro bultzatzeko.  

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Berriro abian jarritako jardueretan, 140 lanposturen enplegu-maila iritsi da 2014. urtean. 

7.2 SAN ELOY TALDEA - SAN ELOY FUNDIZIOA ETA IKETZ MEKANIZATUAK 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Automobilgintzako piezak eta elementuak galdatu eta mekanizatzeko lanak egiten zituzten talde 

bereko bi enpresa horiek, eta haien zorpetzen handiaren eta merkatuaren beherakadaren 

ondorioz, hartzekodunen konkurtsoan sartu ziren. Guztira, 250 pertsonari ematen zieten lan. 

Inbertitzaile berri baten inplikazioa lortu zen 2014aren erdialdean: 12 milioi euro inguruko 

inbertsioa egiteko eta 200 pertsonarentzat enplegu berria sortzeko konpromisoa hartu zuen 

Metal Performers entitateak. Eragiketak arrisku handia baldin bazuen ere, egoera bideratzea 

lortu du inbertitzaile berriak, merkatua berreskuratu du eta modu lehiakorrean ekoizten du. 

Hori horrela, errentagarritasunari erreparatuta, krisiaren aurreko fakturazio-mailak lortu dira 

denbora errekorrean, eta enpresa horien konkurtso-esleipenean agindutakoa baino enplegu 

gehiago sortu da. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Ez da laguntza-programarik baliatu ekimen honetan. Eusko Jaurlaritzaren laguntza gestio 

zuzenak egitea izan da, talde horren jarduera berriro bultzatzeko prest izango diren 

inbertitzaileak bilatzeko. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Inbertsioko eta enpleguko jarduerak 2014an egin dira.  

Horrez gainera, nabarmendu behar da inbertitzaileak harrera ona izan duela bezeroen artean 

eta, ondorioz, inbertsio-prozesu berriak eta enplegu gehiago sortzea aurreikusten dela 

2015erako, esleipena egin zen garaian hartu ziren konpromisoak gaindituz. 
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7.3. CEGASA 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Euskal Autonomia Erkidegoan 500 pertsonari lan ematen zion energia eta logistikaren 

sektoreko industria-talde handi batek, CEGASA taldeak, hartzekodunen konkurtsoa aurkeztu 

zuen 2014. urteko lehen hiruhilekoan. Ordura arte gainean zeraman finantza-kargaren ondorioz 

eta finantza-erakunde jakin batzuek haren zorra berregituratzeko lanetan hartu ziren 

konpromisoak urratu zituztelako iritsi zen egoera horretara.  

Hiru inbertitzaile berriren inplikazioa lortu da 2014an, eta eutsi egin zaie, zati batean, logistikako 

jarduerei, etxetresna elektriko txikien esparruari, energiaren eta argiaren arlo komertzialari eta 

manganesoaren eta industria-pilaren arloari. ondorioz, 170 langile ingururen egoera 

erreskatatzea lortu da. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Ez da laguntza-programarik baliatu ekimen honetan. Eusko Jaurlaritzaren laguntza gestio 

zuzenak egitea izan da, talde horren jarduera berriro bultzatzeko prest izango diren 

inbertitzaileak bilatzeko. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Inbertitzaileek egindako eskaintzetan oinarrituta, 40 langileren erreskatea formalizatu da 

2014an eta beste 130 pertsonarena 2015aren hasieran. 

 

8. NOVACERO - FUNDIX 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Aranzabal sozietatea, gerora Fundix eta, gaur egun, Novacero dena, berregituratzeko prozesu 

luzean sartzen da ekimen hau. Galdaragintzako enpresa bat da, oso errotua Gasteizen.  

Azken aldian, langileek (213 pertsonak) eutsi diote enpresaren jarduerari, baina, azkenik, 

Frantziako SAFE taldearen egituran sartu da konpainia. Industria-talde horrek 19 ekoizpen-

lantegi ditu munduan.  

Enpresa talde horretan sartu da sozietatea hartzekodunen konkurtsoan deklaratua izan 

ondoren 2013aren hasieran. Salmentan eskuratu zuen SAFE taldeak enpresa hori, 2014ko 

uztailean, haren likidazio-prozesuaren baitan. 

Esleipenaren ondoren, konpainia berriro bultzatzeko asmo handiko plan bat inplementatzen ari 

da SAFE taldea. Inbertsio handiak egiten ari da, 14 milioi euro ingurukoak zenbatespenen 

arabera, produktibitatea handitu eta ingurumen-alderdiak zaintzeko. 

Proiektuak funts propioen milioi 1 euroko inbertsio publikoa izan du Ekonomia Sustatzeko 

Euskal Kontseiluaren bidez, eta betetzen ari da egindako aurreikuspenak, harrera ona egin 

baitiote proiektuari bai haren betiko bezeroek, bai bezero berriek. 
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EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Eusko Jaurlaritzak gestio zuzenak egin ditu enpresaren jarduera berriro bultzatzeko 

inbertitzaileak bilatzeko, eta funts propioen milioi 1 euroko inbertsio publikoa egin du, Ekonomia 

Sustatzeko Euskal Kontseiluaren bidez. 

Inbertsio publiko finantzarioa egin da eta proiektua osoaren finantzazio-beharrizanekin lotzen 

da eta ez, berariaz, inbertsio-premiekin.  

Inbertsio-proiektua %50ean garatu da 2014. urtean. Hurrengo hiru urteetan ekingo zaie 

gainerako inbertsioei, ekoizpenaren eta ingurumenaren alorreko hobekuntzak egiteko xede 

dutenak. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Jarduera-maila adierazgarriak berreskuratu dira; hala, 165 lanpostu berri sortu dira orain 

bitartean. Horietatik, Fundix enpresan lan egiten zuten 140 langilek, eta lanean ari dira enpresa 

berrian.  

Aurreikuspenen arabera, 21 lanpostu berri sortuko dira 2015ean, eta lanpostu horiek betetzeko 

lehentasuna izango dute Fundix enpresa lan egin zuten langileek. 

C. PROIEKTUAK ZAILTASUNAK DITUZTEN ENPRESEKIN 

11. CONDESA TALDEA 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Condesa taldeak 20 sozietate baino gehiago ditu eta, nagusiki, siderurgia-ekoizpenaren 

alorrean jarduten du; bereziki, altzairuzko hodien eta hodi herdoilgaitzen alorrean. 

Eskariaren eta altzairuaren beherakaden ondorioz, nabarmen jaitsi zen taldearen fakturazio-

bolumena 2009. urtetik aurrera. Lantegien bolumena egokitzeko ahalegina egin arren, aurre-

konkurtso bat aurkeztu behar izan zuen 2014ko uztailean. 

Taldea konkurtsoan sartuz gero, desagertu egin daiteke Euskal Autonomia Erkidegotik eta, hori 

ikusita, negoziazio eta bitartekaritzako ahalegin handia egin da bankarekin, hornitzaileekin, 

langileekin eta inbertitzaile izan daitezkeen eragileekin, konkurtsoan sar ez dadin. 

Azkenik, akordio bat iritsi zen Arcelor Mittal izan dadin Condesa Fabril-en akziodun nagusia. 

Araban herdoilgaitzarekin lan egiten duen lantegia lehengo jabeen eskura geratu da. Aldeen 

arteko aurre-akordioa 2014an lortu zen, baina 2015ean egingo da akordio horren behin betiko 

formalizazioa.  

Aurre-akordio horren ondorioz, zorra berriro negoziatzeko aukera izan da eta Araban jarraituko 

du jarduera ekonomikoak eta enpleguak, hau da, 300 lanpostu inguruk. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Ez da laguntza-programarik baliatu ekimen honetan. Eusko Jaurlaritzak bitartekaritzako gestio 

zuzenak egin ditu taldea hartzekodunen konkurtsoan sar ez dadin eta berriro jarduerari ekiteko 

prest izan daitezkeen inbertitzaileak bilatzeko. 
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EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Zorra berriro negoziatzeko aukera izan da eta Araban jarraituko du jarduera ekonomikoak eta 

enpleguak, hau da, 300 lanpostu inguruk. 

12. ONTZIGINTZA-SEKTOREA 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Europako erakundeek erabaki dute inbertitzailea finantzatu eta hari zerga-salbuespenak 

aitortzeko sistema, “tax-lease” izenekoa, ez dela bateragarria Europar Batasunaren 

Funtzionamenduko Tratatuarekin, eta horrek ataka estuan jarri zuen ontzigintzaren sektorea, 

Euskal Autonomia Erkidegoan bost ontziola garrantzitsu dituen sektore estrategikoa.  

Traktore-lan handia egiten duen sektorea da eta eragin handia du ekonomiaren eta 

enpleguaren ikuspegitik; hori horrela, haren finantzaziorako tresna nagusirik gabe geratu zen. 

Egoera horretan, ez zuen merkatuan lehiatzeko gaitasunik, eta berregituratzea edo, kasu 

askotan, instalazioak ixtea zuen aukera bakarra. 

Lan handia egin da PYMAR Ontziola Txikien eta Ertainen Sozietatearekin, hauek erdiesteko: 

 Lehenik eta behin, erakunde europarren erabakiaren inpaktu ekonomikoa minimizatzeko.  

 Bigarrenik, Europako Batzordeak onartutako tax-lease sistema berri bat martxan jartzeko, 

merkatuaren konfiantza izan gabe ere.  

 Hirugarrenik, ontzigintzako bermeen sistema berri bat abian jartzeko. Pymar sozietateak 

kudeatuko luke hura ekarpen publiko-pribatuekin. Gaur egun, 240 milioi euro ditu eragiketak 

bermatzeko.  

 Azkenik, sozietate horren orientazioa aldatzeko, finantza-alorreko aholkularitza adituko 

eginkizun berriak bete ditzan. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Ez da laguntza-programarik baliatu ekimen honetan. Gestio zuzenak egitea izan da Eusko 

Jaurlaritzak eman duen laguntza. 

Lehendabiziko gestioa Europako Batzordean egin du, harekin lan egiteko ontzigintzako 

eraikuntzaren finantzazio sistema, tax lease deiturikoa, Tratatuarekin bateraezina 

deklaratzearen erabakiak sortu duen arazoa konpontzeko. Beste helburu bat izan da erabaki 

horren inpaktua, laguntzak itzultzea lekarkeena, minimizatzea eta Batzordeak baimendutako 

sistema berria abian jartzen laguntzea.  

Bigarren gestio zuzena izan da ontzigintzako bermeen funts berri bat, izaera publiko-pribatukoa, 

abian jartzea. Eusko Jaurlaritzak 15 miloi euroko partaidetza du funts horretan, estatu osorako 

60 milioi euro direnean guztira.  

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Funtzionamendu-sistema berria indarrean jarri ondoren, ontziak eraikitzeko 13 eragiketa berri 

hitzartu dituzte euskal ontziolek. Horrek nabarmen finkatzen ditu gure ontzioletako jarduera 

ekonomikoa eta enplegua, 7.600 lanpostu zenbatzen baitituzte, sektore osagarria kontuan 

hartuta. 
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Euskal Autonomia Erkidegoan ontzigintza-jarduerei eusteko eta 7.600 lanpostu horien 

jarraipena bermatzeko, ezinbestekoak izan dira tax lease zaharraren inpaktua arintzeko egin 

diren negoziazioak, sistema berrian konfiantza nahikoa sortzeko egin den lankidetza eta funts 

berri baten eraketa.  

Tax lease sistema berria indarrean dela Euskal Autonomia Erkidegoan kontratatu diren 11 

itsasontziek 2014an kontratatu den eraikuntza-bolumenaren %60 osatu dute. Iritsi ezinezko 

bolumena litzateke hori Eusko Jaurlaritzaren eta beste eragile batzuek egindako gestiorik gabe.  

Egin izan litezkeen bestelako kontratazioak kontuan izan gabe, eta, kalkuluak zenbatetsita, 

esan daiteke sektoreko enplegu guztiaren herenari eutsi zaiola tresna berri horiei esker, hau da, 

2.500 lanposturi eutsi zaiela, gutxi gorabeheran, 2014. urtean. 
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A.2.3 BERRIKUNTZAREN ALORREKO EKIMEN NABARMENAK 

1. INNOBIDEAK ESTRATEGIA 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Innobideak estrategiak izaera teknologikorik gabeko berrikuntza bultzatzen du euskal 

enpresetan, eta, batik bat, ETEetan, egungo egoerak dakartzan erronkei aurre egiteko, eta 

oinarri sendo batzuk ezartzeko, euskal enpresak globalizazioaren barruan lehiakorrak izan 

daitezen. 

Programa horrek bi programa (INNOBIDEAK LEHIABIDE eta INNOBIDEAK KUDEABIDE) eta 

gaikuntza-zerbitzu bat (INNOBIDEAK PRESTAKUNTZA) izan ditu 2014. urtean. 

 INNOBIDEAK LEHIABIDE programak proiektu indibidualak eta lankidetzakoak laguntzen 
ditu, produktuak, zerbitzuak eta/edo merkatuak dibertsifikatzeko eta modu nabarmenean 
laguntzeko euskal enpresek duten lehiakortasun-kokapena. 

 INNOBIDEAK KUDEABIDE programak euskal enpresen lehiakortasunaren hobekuntza 
bultzatzen du kudeaketa aurreratuko metodologiak, tresnak eta printzipioak aplikatu eta 
ezartzeko laguntzen bidez. Hasierako kontraste bat eginez eta proiektu pilotuak eta/edo 
sendotzeko proiektuak landuz ematen dira laguntza horiek.  

 INNOBIDEAK PRESTAKUNTZA gaikuntza-zerbitzuak KUDEAKETA AURRERATUAREN 
oinarrizko elementuen berri ematen die euskal enpresetako zuzendaritza-taldeetako kideei, 
eta NEGOZIO-EREDUETAN balio eta berrikuntzako proposamenen hobekuntzarako 
giltzarriak jakinarazten dizkie. 

Horrez gainera, INNOBIDEAK PERTSONAK programak diseinatu da 2014. urtean, eta 

2015ean abiaraztea aurreikusi da. Azken programa horren xedea da langileek enpresan parte 

har dezaten bultzatzea, lehiakortasuna handitzeko eta lurraldearen kohesio soziala indartzeko 

elementu giltzarria den aldetik. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Guztira, 6,3 milioi euroko zenbatekoa osatzen duten baliabideak bideratu dira jarduera 

horretara. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Hauek lortu dira INNOBIDEAK ESTRATEGIA abiarazita: 

 Izaera teknologikorik gabeko berrikuntzari laguntzeko eredua berriro zehaztea. 

 Baterako jarduerak egitea foru-aldundiekin (INNOBIDEAK KUDEABIDE), eta, horien bidez, 

izaera teknologikorik gabeko beste eragile batzuen (Euskalit) rola koordinatzea eta 

ardaztea.  

Hauek izan dira 2014an abiarazitako bi programen emaitza nagusiak: 

 INNOBIDEAK LEHIABIDE: lehiakortasuna bizkortzeko 56 plan. 

 INNOBIDEAK KUDEABIDE: kudeaketa aurreratuko, berrikuntzako eta lehiakortasuneko 
oinarrizko alderdiei buruzko prestakuntzan parte hartu dute 1.602 pertsonak; kudeaketa 
aurreratuko 246 kanpo-kontraste egin dira organizazioetan; prestakuntzako 71 proiektu 
pilotu egin dira kudeaketa aurreratuko, berrikuntzako eta lehiakortasuneko jakintza 
aurreratuaren alorrean, eta kudeaketa aurreratua sendotzeko 160 plan egin dira. 
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2. “THINKING FACTORY: ETORKIZUNEKO FABRIKA EDO FABRIKAN PENTSATUZ”. 
ETORGAI 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Ekonomia aurreratuen joera orokorretako batzuk dira oso arreta handia jartzea produkzio-

prozesuetan eta orokorrean eta lotura indartsuz barneratzea produkzioaren teknologietan eta 

informazioaren eta komunikazioaren teknologietan egiten diren aurrerapenak. Une 

honetan, munduko joera horren ezaugarri nagusietako bat da Cyber-Physical Systems (CPPS
4
) 

deritzotenen aukera berriak barneratzea. Teknologia berri hori eskuratu ondoren,  laugarren 

industria-iraultzaz hitz egiten ari dira zenbait lekutan; esaterako, Alemanian, Industrie 4.0 

proiektu estrategikoarekin. Teoria horren arabera, lehen hiru industria-iraultzak 

mekanizazioaren, elektrizitatearen eta informazioaren teknologikoen ondoriozkoak izan ziren. 

“THINKING FACTORY: etorkizuneko fabrika edo fabrikan pentsatuz” proiektuaren helburu 

orokorra da 4.0 industriarako bilakaeraren lehen urratsa ematea, Europan garrantzi handiko 

beste proposamen batzuen ildoarekin lerratuta, hala nola, Factories of the Future-eko Horizon 

2020 plana edo EFFRA
5
. Horretarako, zimenduak jartzea proposatzen da, hau da, elkar 

konektatutako azpiegitura bat egitea (CPPS) osoko plataforma batean, azpiegitura horrek 

ematen duen informazioaren potentziala baliatzeko. Produkzio-lantegietan barneratu behar du 

plataformak, fase anitzetan. 

Onuradunak  ZTBES
6
 sareko eragile azpikontratatuak 

 ETXE-TAR, S.A. (Liderra)    VICONTECH FUNDAZIOA 

 ATOS SPAIN, S.A.   EUSKOIKER FUNDAZIOA  

 CTI SOFT, S.L.    IKERGUNE, A.I.E. 

 GAINDU, S.L.  
 IBERMATICA BERRIKUNTZA-

INSTITUTUA 

 IBERMATICA, S.A.    MICRODECO INN A.I.E. 

 MICRODECO, S.A.    SPYRO I MAS D, A.I.E. 

 PIERBURG GESTION, S.L.   

 PIERBURG, S.A.   

 PIERBURG SYSTEMS, S.A.   

 STT INGENIERIA Y SISTEMAS   

 SYSTEM-ON CHIP ENGINEERING   

Inpaktu handia izan dezake Thinking Factory proiektuak eragin dezakeen traktore-efektuak, 

zuzenean eragingo baitu Euskadiko ekonomiaren bi sektore  oso garrantzitsutan, hala nola, 

manufaktura aurreratuaren sektorea eta informazioaren eta komunikazioaren teknologien 

sektorea. Aztertutako kasuetan agertzen diren beharrizanak aseko dituzten aplikazioak lortzea 

aurreikusten da. Aplikazio horiek datuen mehatze-teknologiak eta ikus-azalpen analitiko eta 

interaktiboak baliatuko dituzte. 

Azpiegitura berritzaile horrek ordeztu egingo du, pixkanaka, automatizazio-piramide 

tradizionala, eta elkarri konektatutako eta deszentralizatutako zerbitzuen sare bat ezarriko du. 

Zerbitzu auto-antolatuak izan daitezke azken horiek. 

Proiektu berritzailea da eta adimena euskal industria-sare osora zabaltzeko bidea ireki dezake, 

erakusgarri. 

                                                           
4
 Cyber Physycal Production Systems (CPPS). 

5 European Factories
 
of the Future Research Association

 (EFFRA)
. 

6
 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarea (ZTBES) 
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EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Ekimena ETORGAI programan sartzen da, izaera estrategikoko industria-ikerketa eta garapen 
esperimentala laguntzekoa. 

 Aurrekontu induzitua, guztira: 5.691.253 euro. 

 Emandako diru-laguntza, guztira: 1.988.866 euro. 

 Proiektuarentzat aurreikusitako iraupena: 2014-2016 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Proiektuak emaitza eta eragin hauek izango dituela aurreikusten da: 

Proiekturekin aurreikusten diren emaitzak  

Produktu berriak edo nabarmen hobetutako produktuak 18 

Produktu berri edo hobetuak 12 

Proiektuko jardueretatik eratorritako patenteen kopurua 2 

Aurreikusitako marka, marrazki, industria-modelo edo egile-eskubideen kopurua 2 

Parte hartzen duten enpresek I+G jarduerak egiteko sortuko dituzten lanpostu berrien 
kopurua 

27 

Europako I+G Esparru Programaren baitako proposamenen kopuru osoa 2 

Nazioarteko erreferentzia diren I+G alorreko erakundeekin egindako lankidetza-
akordio egonkorren kopurua 

16 

Proiektuaren emaitzen eragina  

Parte hartzen duten enpresek irekitako negozio-ildo berrien kopurua 7 

Parte hartzen duten enpresek I+G alorrean sortuko dituzten lanpostu egonkorren 
kopurua (eragina enpleguan) 

29 

 

3. AZKARGA PROIEKTUA – IBILGAILU ELEKTRIKOAK AZKAR ETA MODU EFIZIENTE 
ETA ADIMENTSUAN KARGATZEKO GUNEAK. ETORGAI 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Garraio jasangarriaren sektorean kokatzen da “AZKARGA – Ibilgailu elektrikoak azkar eta 

modu efiziente eta adimentsuan kargatzeko guneak” proiektua, energia-sektoreari eta 

automobilgintzaren sektoreari atxikita erabat. Sektore horrek ibilgailuak elektrifikatzeko bideari 

ekin dio, funtsezkoa den aldetik gizartearen energia- eta ingurumen-iraunkortasuna 

bermatzeko, garraio garbia erabiliz hiri-barneko eta hiritik hirirako garraioan. 

Pixkanaka ibilgailu elektrikoa ezartzeko bidea egitea da aurrera begirako joera, kontaminazioa 

eragiten duten isuriak murrizteko eta erregai fosilen kontsumoarekiko mendetasuna murrizteko 

premiak bultzatuta.  

Bada, ordea, ezarpen hori galgatzen ari den arazo eta oztoporik: 

1. Ibilgailu elektrikoen merkatua aztertzaileek eta adituek orain 4 urte aurreikusten zutena 

baino hazkunde motelagoa izaten ari da, bai estatuan, bai munduan. 

2. Gero eta handiagoa da kaleetan kargatze-lekuak jartzeko eskaria. Karga azkarreko 

kargagailuek ase behar dute premia hori, baina premia hori ez da asetzen ari. 
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Hori horrela izanda, AZKARGA proiektuaren helburu nagusia da karga azkarreko sistema 

berritzaile bat lantzea, adimentsua, malgua eta erraz kudeatzekoa. Ibilgailuen munduko hiri-

floten parkean ibilgailu elektrikoa eskala handian ezartzeko aukera eman behar du sistema 

horrek, kargaren, komunikazioen (kargagailua‐IE, eta kargagailu‐kudeatzailea), energia-

kudeaketaren eta atxikitako tarifen alorrean aurreratuenak diren teknologiak ikertu eta garatu 

ondoren. Ibilgailu elektrikoak azkar kargatzeko produktu aurreratu bat lortu behar da, Euskal 

Autonomia Erkidegoko know‐how jakintza darabilena eta munduan puntakoa izango dena. 

Teknologia-ikerketako ildo nagusi hauek landu behar dira: 

 Potentziako elektronikaren tipologia berriak, potentzia handiagoak efizientzia eta abiadura 

handiagoz kargatzeko. 

 Karga-sistemako bihurgailuaren kontrol-algoritmo berriak lantzea. 

 Komunikazioko prozesu, sistema eta irtenbide berriak aztertu eta garatzea: ibilgailuaren 

kargagailua eta karga-kudeatzailea. 

 AC/DC bihurketak egiteko HardWare berriak irteerako potentzia handiek izan ditzaken 

mailen araberakoak eta elikadura-motaren araberakoak (monofasikoa, trifasikoa). 

 HMI ikerketa eta garapena karga-sistemarako. 

 Ordaintze-sistemak garatzea VISA, NFC edo Contactless teknologiak erabilita. 

Onuradunak  
ZTBES

7
 sistemako eragile 

azpikontratatuak 

 INGETEAM POWER TEC.S.A. (Liderra)   TECNALIA FUNDAZIOA 

 ENERGIA KLUSTERRA   ZIV I+D SMART ENERGY METWORKS 

 EDS INGENIERIA Y MONTAJES, S.A   

 IBERDROLA GENERACION S.A.   

 IBIL, S.A.   

 ZIV METERING SOLUTIONS   

Proiektu hau garatzean, produktu berri eta bakar bat lortzea espero da, ibilgailu elektriko 

adimendunak azkar kargatzeko CCS gune berria sortzea, malgua eta erraz kudeatzekoa izango 

dena. Merkaturatuko dituen hobekuntzei esker, ibilgailu elektrikoen eskaria sustatu behar du 

produktu horrek epe ertainean.  

Halaber, bi azpiproduktu lortuko dira, banaka merkatura daitezkeen bi modulu (kargagailu 

azkarra, HMI interfazea), karga azkarreko azpiegitura berriaren elementuak, eta, beraien izatez, 

proiektu honen bigarren mailako emaitzak: 

 Protokolo anitzeko ibilgailu elektrikoak azkar kargatzeko gune independentea, CCS 

estandarraren arabera, 3. moduko intentsitate handian (43kW) kargatzeko aukera emango 

duena. 

 Ibilgailu elektrikoan kalean azkar kargatzeko bi froga gune (IBIL eta IBERDROLA), bi 

modalitatetan: intentsitate handiko 3. modua eta CCS 4. modua. 

 Bezeroek erraz egokituko dute haien neurrira HMI modulua; hala, komunikazio-motak, 

ordaintzeko bitartekoak eta beste alderdi batzuk hautatzeko aukera izango dute. 

                                                           
7
 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarea (ZTBES) 
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EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Ekimena ETORGAI programan sartzen da, izaera estrategikoko industria-ikerketa eta garapen 
esperimentala laguntzekoa. 

 Aurrekontu induzitua, guztira: 2.871.487 euro. 

 Emandako diru-laguntza, guztira: 886.082 euro. 

 Proiektuaren iraupena: 2014-2016 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Proiektuak emaitza eta eragin hauek izango dituela aurreikusten da: 

Proiekturekin aurreikusten diren emaitzak  

Produktu berriak edo nabarmen hobetuak 5 

Prozesu berriak edo hobetuak 10 

Proiektuko jarduerek sortuko dituzten patenteen kopurua 2 

Aurreikusitako marka, marrazki, industria-modelo edo egile-eskubideen kopurua 1 

Parte hartzen duten enpresek I+G jarduerak egiteko sortuko dituzten lanpostu berrien 
kopurua 

5 

Europako I+G Esparru Programaren baitako proposamenen kopuru osoa 5 

Nazioarteko erreferentzia diren I+G alorreko erakundeekin egindako lankidetza-
akordio egonkorren kopurua 

3 

Proiektuaren emaitzen eragina  

Sortutako enpresa berrien kopurua 2 

Parte hartzen duten enpresek irekitako negozio-ildo berrien kopurua 4 

Parte hartzen duten enpresek I+G alorrean sortuko dituzten lanpostu egonkorren 
kopurua (eragina enpleguan) 

16 

 

4. BIOMAGUNE´14 PROIEKTUA. I+G NANOGLIKOTEKNOLOGIA BIOMEDIKUKO 
APLIKAZIOETAN ETA MASEN ESPEKTOMETRIA DIAGNOSTIKO KLINIKO ETA ELIKAGAI-
SEGURTASUNERAKO AZALEREN GAINEAN.  ETORTEK 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Ekimena ETORTEK programan sartzen da, ZTBES sarean izaera estrategikoa duten ikerketa-

proiektuei laguntzekoa. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko proiektuak dira, 

ikerketa oinarrizko-funtsezko bideratua egiten dute goi-mailako prestakuntza barne har 

dezakete, gai-alor horietan erreferentziazkoak diren ikastegi eta erakundeetan.  

Horrez gainera, proiektu horien ezaugarri da nazioarteko lankidetza jorratzen dutela eta 

jakintza-esparrua zabaldu nahi dutela, epe eta ertainean duten eskari handiarengatik, Eusko 

Jaurlaritzaren zientzia, teknologia eta berrikuntzako politiken baitan sartzen diren ikerketa 

estrategikoko programetan jasotako esparruetan. 

Haien funtsezko xede dira, I+G esparruko jarduerez gain, azpiegiturak sortu eta ekipamendu 

zientifiko aurreratuak eskuratzeko jarduerak. 
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Zehazki, honako bi jarduera-eremu hauek ditu BIOMAGUNE´14 proiektuak: 

 Glikanoen aplikazioak, antigeno izateko gaixotasun parasitarioen aurkako txerto sintetikoak 

egitean eta minbizia diagnostikatzeko metodo ultrasentikorrak osatzean. Txerto sintetiko 

terapeutikoak eta profilaktikoak egiteko bitarteko berriak garatzea da xedea, azido 

polimetilmetakriliko (PMAAc) eta dextranoko (DXT) kate bakarreko NPetan oinarrituta. 

Antigenoak garraiatzeaz gain, immunogenitatea aktibatzen lagundu behar dute. 

Horretarako, saiakuntzak bi parasito-motarekin egitea erabaki da (batek gizakiengan du 

eragina eta ardiengan besteak). 

 Masen espektometria diagnostiko klinikorako eta elikadura-segurtasuneko azaleren 

gainean. Bi material, Corten altzairua eta ITO nanoegituratua, fabrikatzea eta LDI-MSrako 

plaketan erabiltzeko moduan berregitea da helburua, teknologia horretan oinarritutako 

merkataritza-aplikazioak egin daitezen gerora, bai diagnostiko klinikoak egiteko, bai 

elikagaien analisiak egiteko. 

Emaitza hauek aurreikusten dira BIOMAGUNE´14 proiektuan: 

 Txerto sintetikoak garatzea  

 Plaka nanoegituratuak LDI-MSrako 

Ikerketa medikoa da proiektuaren ardatza, eta hauek ikerketaren industria-ustiapenaren 

xedeak: 

 Medikuntza pertsonalizatua 

 Teknologia medikuak, sanitarioak eta hornidurak 

 Zahartze-prozesuarekin lotutako garapen mediku eta teknologiko berriak 

 Elikadura osasungarriarekin eta ekosistemekin lotutako prozesu eta produktuen eremuko 

zenbait hobi 

Onuradunak 

 CIC biomaGUNE (Liderra) 

 CIDETEC FUNDAZIOA 

 TEKNIKER FUNDAZIOA 

 TECNALIA 

 AZTI FUNDAZIOA 

 BIODONOSTIA 

 UPV/EHU (Biofisika saila) 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Ekimena ETORTEK programan sartzen da, ZTBES sarean izaera estrategikoa duten ikerketa-
proiektuei laguntzekoa.  

 Aurrekontu induzitua, guztira: 3.366.743 euro. 

 Emandako diru-laguntza, guztira: 3.181.482 euro. 

 Proiektuaren iraupena 2014-2015 
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EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Proiektuak emaitza eta eragin hauek izango dituela aurreikusten da: 

Eragin zientifiko eta teknologikoaren adierazleak (proiektutik eratorriak)  

 Ikertzaile-taldeak amaitutako doktore-tesien kopuru aurreikusia 2 

 Aldizkari sailkatuetan argitaratuko diren artikuluen kopuru aurreikusia 45 

 Arbitrajea duten kongresuetan argitaratuko diren komunikazioen kopuru 
aurreikusia 

30 

 Patente-eskaera argitaratuen kopuru aurreikusia 4 

Bikaintasunerako ikertzaileen masa kritikoa sortzeko eraginaren adierazleak  

 Ikertzaileak nazioarteko prestigioa duten zentroetan egingo dituzten egonaldien 
kopuru aurreikusia 

5 

 Ikertzaileak erakartzea. Proiekturako modu egonkorrean kontratatuko diren 
ikertzaile berrien kopuru aurreikusia 

7 

Enpresa-eragineko adierazleak Euskal Autonomia Erkidegoan  

 Teknologia-oinarriko enpresa berrien sorrera aurreikusia 1 

 Eragin zuzenaren aurreikuspena euskal enpresetan (proiektuaren emaitzak 
baliatuko dituzten enpresen kopurua)  

6 

 Zeharkako eragina euskal enpresa-sarean (enpresen interesa pizteko hedatze-
jardueren kopurua) 

20 

Ikerketaren nazioartekotzearen eragin-adierazleak  

 Gaian nazioarteko prestigioa duen zentroekin egingo diren akordio egonkor 
"berrien" kopuru aurreikusia 

4 

 Europako I+G Esparru Programaren baitako proposamenen kopuru oso 
aurreikusia (aurkeztuak/onartuak)  

9/4 

 

Proiektu honen eragin ekonomiko eta sozial nagusia pertsonen osasunaren hobekuntza da. 

Proiektua arrakasta izanez gero, teknikak eta produktuak sortuko dira gaixotasun parasitarioak 

eta minbizi ultrasentikorrak goiz hauteman eta tratatzeko, eta aplikazio berriak sortuko dira 

elikagaien ikerketarako eta diagnostiko klinikorako. 
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5. NANOGUNE´14 PROIEKTUA. NANOGUNE CIC ZENTROKO NANOBIOTEKNOLOGIAKO, 
TEORIAKO, NANOMATERIALETAKO ETA NANOIRUDIKO TALDEAK SENDOTZEA ETA 
IKERKETA-JARDUERAK EGITEA KORROSIOAREN ETA INKRUSTAZIOAREN 
EREMUETAN (ANTICORROSION & ANTIFOULING NANOTECH). ETORTEK 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

NanoGUNE CIC zentroko nanobiomekanikako, teoriako, nanomaterialetako eta nanoirudiko 

taldeak sendotzea da NANOGUNE´14 ekimenaren xedea, baita ikerketa-jarduerak egitea 

korrosioaren eta inkrustazioaren eremuetan (114nticorrosión & antifouling nanotech). Ekimena 

ETORTEK programan sartzen da, ZTBES sarean ikerketa estrategikoko proiektuak laguntzeko 

programan.  

Ikerketa-zentro bat da nanoGUNE CIC zentroa, eta haren xedea da bikaintasuneko ikerkuntza 

lantzea nanozientziaren eta nanoteknologiaren esparruetan, Euskal Autonomia Erkidegoaren 

enpresa-lehiakortasuna eta garapen ekonomikoa handitzeko. Horrenbestez, ez da helburu 

bakarra ikerkuntza estrategikoko jarduerak egitea, horrez gainera ingurune zientifiko-

teknologikoarekin eta enpresa-ingurunearekin lankidetza eraginkorrean jarduteko mekanismoak 

ezarri nahi baitira. 

Alde horretatik, nanoGUNE CIC zentroa lankidetza-esparru eraginkorra da, bikaintasunari 

dagozkion gaitasunen ekarpena egiten baitu nanozientziaren eta nanoteknologiaren 

esparruetan, eta bere baitan hartzen dituelako hainbat eragile, bikoizketarik sorrarazi gabe, 

baliabideak optimizatuz eta masa kritikoak batuz.  

Bi azpiproiektu bereizi konbinatzen dira nanoGUNE 2014 proiektuan: 

 NanoGUNE CIC zentroko nanobiomekanikako, teoriako, nanomaterialetako eta nanoirudiko 

taldeak sendotzea.  

 ikerketa-jarduerak egitea korrosioaren eta inkrustazioaren eremuetan (Anticorrosión & 

antifouling nanotech). 

Ikerkuntza-jardueraren aukerak handitzen ditu bi azpiproiektu horiek proiektu osoaren 

testuinguruan batera egiteak, parte hartzen duten ekipoen arteko sinergiak bultzatzen baitira. 

Hala, bereziki bultzatzen dira sinergiak korrosioaren aurkako irtenbideak aztertzeko ikerketa-

ildoetan eta teknologiaren transferentziari, segurtasunari eta nanoeskalako ezaugarritze 

optikoari dagozkion alderdiak aztertzeko ikerketa-ildoetan.  

Onuradunak 
 

 NanoGUNE CIC (Liderra)  UPV/EHU (POLYMAT) 

 CIDETEC FUNDAZIOA   UPV/EHU (Fisika saila)  

 GAIKER FUNDAZIOA  UPV/EHU (Zoologia eta Zelulen Bio. saila) 

 TEKNIKER FUNDAZIOA  UPV/EHU (Ek. Aplikatua I saila) 

 TECNALIA FUNDAZIOA  UPV/EHU (Ekonomia Aplikatuko Institutua) 

 DONOSTIA INT. PHYSICS CENTRE  

 MATERIALS PHYSICS CENTER  

 DEUSTO FUNDAZIOA  
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EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Ekimena ETORTEK programan sartzen da, ZTBES sarean izaera estrategikoa duten ikerketa-
proiektuei laguntzekoa.  

 Aurrekontu induzitua, guztira: 2.319.868 euro. 

 Emandako diru-laguntza, guztira: 2.119.775 euro. 

 Proiektuaren iraupena 2014-2015 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Proiektuak emaitza eta eragin hauek izango dituela aurreikusten da: 

Eragin zientifiko eta teknologikoaren adierazleak (proiektutik eratorriak)  

 Ikertzaile-taldeak amaitutako doktore-tesien kopuru aurreikusia 10 

 Aldizkari sailkatuetan argitaratuko diren artikuluen kopuru aurreikusia 78 

 Beste aldizkari batzuetan argitaratuko diren artikuluen kopuru aurreikusia 11 

 Arbitrajea duten kongresuetan argitaratuko diren komunikazioen kopuru 
aurreikusia 

75 

 Patente-eskaera argitaratuen kopuru aurreikusia 4 

Bikaintasunerako ikertzaileen masa kritikoa sortzeko eraginaren adierazleak  

 Ikertzaileak nazioarteko prestigioa duten zentroetan egingo dituzten egonaldien 
kopuru aurreikusia 

17 

 Ikertzaileak erakartzea. Proiekturako modu egonkorrean kontratatuko diren 
ikertzaile berrien kopuru aurreikusia 

9 

Enpresa-eragineko adierazleak Euskal Autonomia Erkidegoan  

 Teknologia-oinarriko enpresa berrien sorrera aurreikusia 1 

 Eragin zuzenaren aurreikuspena euskal enpresetan (proiektuaren emaitzak 
baliatuko dituzten enpresen kopurua)  

80 

 Zeharkako eragina euskal enpresa-sarean (enpresen interesa pizteko hedatze-
jardueren kopurua)  

31 

Ikerketaren nazioartekotzearen eragin-adierazleak  

 Gaian nazioarteko prestigioa duen zentroekin egingo diren akordio egonkor 
"berrien" kopuru aurreikusia 

20 

 Europako I+G Esparru Programaren baitako proposamenen kopuru oso 
aurreikusia (aurkeztuak/onartuak) 

35/18 

Eragin ekonomiko hau izango dute proposatutako ikerketa-ildo batzuek: 

 Proposamen horren azken xedea da konposatu mekano-aktiboak sortzea, gaixotasun ugari, 

eta horien artean, infekzio birikoak tratatzeko erabiltzeko aukera eman dezaketenak. 

Ezarritako helburuak betetzen baldin badira, farmakologia-ildo berri bat sorraraz dezake 

ikerkuntza honek, Euskal Autonomia Erkidegoan errotua. 

 Industria nuklearraren esparruko materialen ingeniaritzan, interes handikoa da ioiek 

materialetan eta prozesu ez adiabatikoetan duten irradiazioari buruzko ab initio simulazio 

teorikorako teknikak prestatu eta demostratzea, bai erreaktoreetan izaten diren 

materialetarako, bai hondakin erradioaktiboak izan ditzaketen materialetarako, material 

horiek erradiazioaren eraginpean duten iraupena eta denbora horren optimizazioa 

aztertzeko aukera ematen baitute teknika horiek. Ehunka mila urtetan hondakin 

erradioaktibo diluituak izan dituzten materialak behar dira, eta erreaktore berrien egiturazko 

materialek (bereziki fusiorako materialek, ITER eta ondorengoek) gai izan behar dute 
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partikulen fluxu handiei eusteko, baita neutroi-iturrietan baliokideak diren materialek ere 

(adb. European Spallation Source).  

 Material hibridoak: materialen garapenak eragin azkar eta onuragarria izan dezakete gora 

bidean diren teknologia eta etorkizuneko teknologia ugaritan; hala nola, elektronika 

malguan, paketatze adimentsuko materialetan, autoen industria eta industria 

aeroespazialetarako materialetan, ehunetan eta antzekoetan.  

 Bereziki, proiektu honek ikertuko duen fenomenologiak aukera emango du elementu 

optoelektronikoen azalerak patroi nanoegituratuekin funtzional egiteko, eta horrek 

maximizatu egingo du fotoi eta elektroien arteko uztarketa. Propietate optikoak baliatzeko 

tresna zientifiko berriak eskuragarri izatea aurreikusten da epe ertainean. 

6. “+DIGITAL@” PROGRAMA. ETE-EN LEHIAKORTASUNA HANDITZEA ENPRESETAN 
ELEKTRONIKAREN, INFORMATIKAREN ETA TELEKOMUNIKAZIOEN TEKNOLOGIAK 
BARNERATUZ. 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Honako 2 jarduera-ekimen hauek ditu “+Digital@” programak: 

1. “Hobeki + Digital@”, ETEei zuzendua.  

2. “Lankidetza + digital@”, enpresa eta profesionalen elkarteei zuzendua. 

1. "Hobeki +Digital@" ekimena. 

Helburua da elektronika, informatika eta telekomunikazioen teknologiak baliatzea enpresa txiki 

eta ertainen barne-prozesuak eta enpresa horiek bezeroekin, hornitzaileekin eta 

administrazioekin dituzten harremanak digitalizatzen laguntzeko eta, horren bidez, enpresa txiki 

eta ertain horien lehiakortasuna handitu eta sendotzeko. 

Diruz lagun daitezkeen jarduerak: Enpresetan elektronika, informatika eta telekomunikazioen 

teknologiak ezartzeko planak egiteko eta/edo horien premiak hautemateko diagnostikoak eta 

ezarpen-planak betetzea eremu hauetan (besteak beste): 

 Negozio elektronikoa (e-Business): kudeaketaren eta bezeroen alorreko sistema 

integratuen ezarpena (ERP eta CRM). 

 Online marketina: bezeroen fideltasuna optimizatzeko sistemak ezartzea, eta on-line 

erreputazioarekin, gizarte-komunikabideekin eta kokapenarekin lotutako proiektuak.  

 Erosketak (e-Procurement): erakunde onuradunak modu elektronikoan produktuak eta 

zerbitzuak erosteko kudeaketa-sistemak ezartzea.  

 Merkataritza elektronikoko webak (e-Commerce). 

 Azoka birtualen webguneak. 

 Enpresaren Intraneta edo/eta Extraneta diseinatzea eta ezartzea, erakunde onuradunaren 

langileen artean eta erakundearen eta bere bezero zein hornitzaileen artean izango den 

komunikazioa eta egingo diren transakzioak optimizatzeko.  

 Informazio-sistemen segurtasun-sistemak diseinatzea eta ezartzea. 
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2. "Lankidetza + Digital@" ekimena 

Ekimenaren helburua da elektronika, informazio eta komunikazioen teknologiak euskal 

enpresa-ehunean barnera daitezen laguntzea; horretarako, laguntza emango zaie enpresa-

taldeek Euskal Autonomia Erkidegoan egin eta enpresa- eta/edo profesional-elkarteek 

sustatzen dituzten lankidetza-proiektuei. 

Diruz lagun daitezkeen jarduerak: 

 Elkartearen jarduera-eremuko enpresetan, beharrizanen diagnosia eta/edo EIKTak 

ezartzeko planak egitea. 

 Informazio- eta komunikazio-teknologiak ezartzeko planak gauzatzea; zehazki, elkartrukea 

sustatzen duten prozesu interaktibo bidez elkarteko kideek proiektuan zuzenean parte 

hartzea ekarriko duten planak. 

 Elkarteko enpresek erabiltzeko moduko aplikazio informatikoak garatzea. Software libreko 
tresnak erabiliz garatu beharko dira aplikazio informatiko edo kudeaketa-tresna horiek, eta 
GPL (General Public License) aplikazio gisa erregistratu beharko dira, edozein enpresak 
mugarik gabe erabil ditzan. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Diru-laguntzetarako aurrekontua 2014. urtean: 2,5 milioi euro. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

ETEetan EIKTak barneratzeko proiektuak  

 Aurkeztu diren laguntza-eskaerak 1.059 

 Onartu diren laguntza-eskaerak 841 

Elkarteetan EIKTak barneratzeko proiektuak  

 Aurkeztu diren diren laguntza-eskaerak 67 

 Onartu diren laguntza-eskaerak 50 

Proiektu horiek ezarri ondoren, hobetu egin dira informazioaren gizarteak Euskadiko 

enpresen alorrean dituen adierazleak, hala nola: Internetera konektatutako enpresak, 

merkataritza elektronikoa, ERP eta CRM tresnen erabilera, etab. 

7. TEKNOLOGIA-PARKEETAN KOKATUTAKO “ENPRESA DIGITAL@” ZENTROAK 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Eusko Jaurlaritzak “Enpresa Digitalak” ekimena bultzatzen du SPRI taldearen bidez eta 

EUSKADlKO AGENDA DIGITALAREN (EAD 2015) baitan. Ekimen hori EAD2015 agendaren 

“e-Enpresa” ardatz estrategikoan kokatzen da. Ardatz horrek ildo eta programa bat baino 

gehiago hartzen ditu, eta horiek guztiek berariaz biltzen dituzte Enpresa Digitaletan ardazten 

diren helburuetako batzuk, hala nola: 

 Enpresan IKT kultura bultzatzea 

 Enpresentzako IKT zerbitzuak garatzea 

 Sareko negozio-eredu berritzaileak 
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 IKTetan oinarrituriko negozio-ereduak sustatzea 

 IKT sektorearen lehiakortasuna garatzea 

Enpresa Digitala, funtsean, enpresaren eta profesionalen arlora bideratzen da, eta eragin 

berezia izan nahi du negozio-prozesuetan informazioaren eta komunikazioaren teknologia 

berriak baliatu nahi dituzten enpresa txiki eta ertainetan, eta Interneten erabilera intentsiboa eta 

estentsiboa egin dezaketen negozio-ideiak garatzen ari diren ekonomia berriko 

sustatzaileengan. 

Helburu horiek betetzeko, ezinbestekoa da hiru elementu hauen bidez laguntzea prozesua: 

sentsibilizazioa, prestakuntza eta laguntza, bai egungo enpresen lehiakortasuna handitzeko, bai 

enpresa-ekimen berriak lantzeko.  

Horrenbestez, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak sustatzeko ekintzak bultzatzen 

ditu Enpresa Digitalak, eta, berariaz, kongresuak, mintegiak eta jardunaldiak egiten ditu, aldiro, 

Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurralde historikoetan. Euskal Autonomia Erkidegoko 

teknologia-parkeetan (Miramon, Miñao, Zamudio eta Arrasate) egiten dira jarduera horiek, 

teknologia-parkeak IKT teknologien erreferente direlako eta sektore horretako enpresak 

direlako gehiengo parke horietan. 

Jarduera horiek guztiak Euskadiren Berrikuntzako atariaren bidez zabaltzen dira: 

www.euskadinnova.net 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Ekimenerako aurrekontua 2014. urtean: 1,3 milioi euro. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

 Antolatutako jardunaldi, kongresu eta ikastaroen kopurua: 270 ekitaldi. 

 Bertaratuen kopurua: 8.246 pertsona. 

8. OINARRIZKO ETA BIKAINTASUNEKO IKERKETARAKO ZENTROAK EAE-N (BASQUE 
EXCELLENCE RESEARCH CENTRES –BERC-) 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Euskal Autonomia Erkidegoarentzat interesekoa den jakintza zientifikoa sortzeko egiturak dira 

oinarrizko eta bikaintasuneko ikerketarako EAEko zentroak (Basque Excellence Research 

Centres –BERC–), eta ikerketa-bikaintasuna dute ezaugarri. Euskadiko ikerkuntza 

zientifikoaren eragile aurreratuenak izateko asmoarekin sortu dira erakunde horiek eta mundu 

osoko zentroekin konektatutako jakintza-nodoak izan behar dute, nazioartean 

erreferentziazko zentroak izan daitezen haien jakintza-alorretan.  

Ekimen horren bidez, izaera estrategikoa duten eremu zientifiko espezializatuetan mundu-

mailako aitorpena duten ikertzaileak erakarri nahi dira, bikaintasuna eta egiten den ikerketa-

lanaren nazioarteko inpaktua bidera dezaten. Hori horrela, ekimen honek lotura estua du 

Zientziaren Euskal Sistematik kanpoko ikertzaileak erakarri eta ekartzeko Ikerbasque 

fundazioak egin duten lanarekin. Ikerketa-zentro horiek, eratu eta martxan jarri ondoren, 

lankidetza-mekanismoak ezarri behar dituzte unibertsitateekin eta Euskadiko I+G+b jardueren 

alorreko beste zentro batzuekin, haien ikerkuntzarako gaitasuna eta lehiakortasuna indartzeko. 

http://www.euskadinnova.net/
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Lehendabiziko etapan, 2007-2012 aldian, 6 zentro zituen BERC sareak; hiru berriak ziren (BC3, 

BCBL, BCAM) eta matematiketan, neurozientzietan eta klima-aldaketaren alorrekoa, hurrenez 

hurren, eta beste 3, FBB, DIPC eta MPD, ibilbide finkatukoak, fisikan, kimikan eta materialen 

zientzian espezializatutakoak. Bigarren etapan, 2014-2017 aldian, 3 zentro berri sartu dira 

sarean, BCMATERIALS, Achucarro eta POLYMAT, materialetan, neurozientzietan eta 

polimeroetan espezializatuak.  

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Zientzia Politikaren Zuzendaritzak, 2014an, BERC sareko zentroei laguntza emateko deialdi bat 

abiatu eta ebatzi du. Deialdi horrek 40 milioi euroko funtsak ditu 2014-2017 aldirako (10 milioi 

urte bakoitzeko).  

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

BERC sareko zentroek ia 650 ikerketa argitaratu zituzten 2014. urtean indexatutako aldizkari 

zientifikoetan, hau da, Euskadiko produkzio zientifikoaren %15.   

2014. urtean, 640 pertsonak egin dute lan BERC zentrotan; horietatik, 325 doktoreak ziren, 230 

doktoretza-ikasleak, 47 teknikariak eta 38 administrariak. 

BERC sareko zentroetan lan egiten duten ikertzaileek lortu dituzte EAEko zientzia, teknologia 

eta berrikuntzako sistemako zientzialariek lortu dituzten ERC grant ospetsuen herena baino 

gehiago. 

BERC sareko zentroek lantzen dituzten alorrek (fisika, kimika, neurozientziak, ekonomia, 

gizarte-zientziak, biokimika eta biologia molekularra, ingurumen-zientziak) hobetu egin dute, 

munduarekiko, beren espezializazio-indizea, hau da, munduan batez beste sortzen dena baino 

modu intentsiboan ari da Euskadi zientzia sortzen. 

Behin-behineko datu ekonomikoek adierazten du BERC zentroek 20 milioi euro inguruko 

inbertsioa eta ikerketa-gastua egikaritu dutela 2014an. Hau izan da diru-funts horien jatorria, 

erdia Zientzia Politikako Zuzendaritzaren BERC deialdia (Berrikuntzarako Funtsa), %20 Euskal 

Autonomia Erkidegoko beste diru-iturri publiko batzuk, %15 Europako funtsak eta %10 beste 

iturri batzuk, hala nola, administrazio zentrala. 

 

9. IKERTZAILEEN TREBAKUNTZA ETA HOBEKUNTZARAKO PROGRAMA 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Hau da ikertzailearen definizioa Ikertzailearen Europako Gutunean (EEE/2005/251/EE): 

jakintza, ezagutza, prozesu, metodo eta teknika berriak sortzen lan egiten duen profesionala. 

Eusko Jaurlaritzaren politika zientifikoak ikerkuntzaren alorrean egindako beste urrats bat da 

ikerketa-jarduerak sustatzeko ekimena, bai prestakuntza-garaiko hasierako faseetan, bai, 

gerora, hobekuntzako faseetan. Ekimenak bi programa ditu, doktore aurreko laguntzen deialdia 

eta doktoretza ondorengo laguntzen deialdia.  

Bi programa horiek 2015-2018 Unibertsitate Planetan eta Euskadi 2020 ZTBP planaren 

esparruan kokatzen dira, ikerkuntzarako giza baliabideak indartzeko politikaren baitan, eta 

haien egitekoa da ikerkuntza-jarduera profesionalak egin asmo dituzten goi-mailako tituludunen 

prestakuntza eta doktoretza eskuratu diten pertsonen lanbide-espezializazioa bultzatzea. 

Ekintza hori munta handikoa da, Euskadik ahalegin handia egin behar baitu oraindik ikerketa 

zientifikora eta teknikora bideratzen dituen baliabideak Europako beste herrialde batzuek 
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bideratzen dituztenekin parekatzeko eta belaunaldi-aldaketa prestatzeko zientziaren eta 

teknologiaren alorretan.  Hori guztia Ikertzailearen Europako Gutunari eta Ikertzaileen 

Kontrataziorako Jokabide Kodeari buruzko Europako Erkidegoko Batzordearen 

Gomendioarekin bat etorriz (EEE/2005/251/EE) egin behar da, eta Zientzia, Teknologia eta 

Berrikuntzaren Legeak, 2011ko ekainaren 1ekoak, agintzen duena beteta. 

Doktore aurreko programak 3 urteko iraupena du, eta 4 urtera luza daiteke doktoretzako 

batzordeak baimentzen badu eta nahikoa funts baldin badago. Tesia defendatu eta doktoretza 

lortzean betetzen da laguntzaren xedea. 

Doktoretza ondorengo programak hiru urteko iraupena du; lehen biak atzerriko zentro batean 

eta azken urtea, itzulerakoa, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarearen zentro 

batean. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Ekimen horietarako 11.588.437 euro baliatu dira guztira 2014an. Horietatik, 2,7 milioi inguru 

erabili dira doktoretza ondorengo beketan eta 8,9 milioi doktore aurrekoetan.  

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

2014. urtean, 479 ikertzaile izan dira doktore aurreko lerroetan (408) eta doktore 

ondorengoetan (71). Programa horretan, ikertzaile berrien tasa %30ekoa da, eta 550 eskaera 

berri inguru jasotzen ditu urtean. 

10. IKERBASQUE. BASQUE FOUNDATION FOR SCIENCE 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak eratu zuen Ikerbasque 

Fundazioa, eta hau da fundazio horren helburua, bere estatutuetako 3. artikuluan adierazia: 

“….ikerkuntza eta ezagutza zientifikoa, humanistikoa eta teknologikoa sustatu, bultzatu eta 

garatzen laguntzea da, gizartearen, unibertsitateen, ikerkuntza-  

zentroen eta, oro har, zientzialarien mesedetan, eta, horretarako, Euskal   

Autonomia Erkidegoan errotutako ikertzaile eta zientzialari taldeak pixkana-  

pixkana sendotu daitezen bultzatzea. Ildo horretan, Ikerbasque Fundazioak bidea izango du 

unibertsitate, institutu edo ikerketa-zentro publiko edo pribatuetan ikerketaren sustapenean 

esku hartzeko, eta lankidetza-hitzarmenak egin ditzake Espainiako eta nazioarteko instituzio eta 

organismoekin". 

Gaur egun 200 pertsona baino gehiago daude Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal 

Sarearen Ikerbasque ikertzaileen plantillan, eta Europako Batzordeak “HR Excellence in 

Research” saria eman dio Ikerbasque fundazioari, ikertzaileak erakartzen erakutsi duen 

bikaintasunarengatik. Estatuko lehen erakunde zientifikoa da sari hori jasotzen. Horrez gainera, 

Euskadin zientzia indartzeko beste jarduera hauek egiten ditu Ikerbasque fundazioak: 

 Laguntza ematen dio Eusko Jaurlaritzari Euskadin bikaintasuneko ikerketarako zentroak 

eratu eta kudeatzeko. 

 Zientziaren Euskal Behatokia kudeatzen du. 

 Euskadiko Zientzia Txostena egiten eta zabaltzen du. 

 Ikertzaileen Euskadi Science Careers enplegu-ataria kudeatzen du. 
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 Zientzia-hedapeneko jarduerak egiten ditu. 

 Sare akademiko bat, i2basque sarea kudeatzen du. Abiadura handiko internet eskaintzen 

die sare horrek Euskadiko ikerketa-zentroei. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Eusko Jaurlaritzako Zientzia Politikarako Zuzendaritzak 10.661.029 euro bideratu ditu guztira 

2014an fundazioko jarduerak finantzatzeko. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Ikerbasque fundazioak kontratu iraunkorreko 137 ikertzaile ditu plantillan, 27 herrialdetakoak. 

Ikertzaile horiek ikerketa-taldeetako liderrak dira Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal 

Sareko zentroetan; batik bat, Euskal Herriko Unibertsitatean eta bikaintasuneko ikerketa-

zentroetan (BERC). Horrez gainera, 44 ikertzaile gazte ditu fundazioak iraupen jakineko 

programetan. 

Ikertzaile horiek liderrak dira 400 pertsona baino gehiago hartzen dituzten ikerketa-taldeetan. 

2014. urtean, 848 artikulu argitaratu dituzte guztira aldizkari indexatuetan eta kanpo-

finantzazioa duten 305 proiektutan parte hartu dute.  

Ikerbasque fundazioko ikertzaileek 19 milioi euroko funtsak eskuratu dituzte lehiaketa-

deialdietan. Horrez gainera, Euskadik dituen 13 ERC grant-etatik, 10ek dituzte onuradun 

Ikerbasqueko ikertzaileak. 
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A.2.4 NAZIOARTEKOTZEAREN ALORREKO EKIMEN NABARMENAK 

BASQUE COUNTRY ESTRATEGIA. 2014-2016 KANPO EKINTZA PLANA 

1. EUSKADI MUNDUAN PROIEKTATZEA: BASQUE COUNTRY MARKA FINKATZEA 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Eusko Jaurlaritzak nazioartekotzearen alorrean egin duen apustuaren adierazle nabarmenetako 

bat da Basque Country Estrategia. Ildo horretan, Basque Country marka atzerrian zabaltzen 

da atzerriko delegazio eta bulegoen bidez, eta horrek laguntza onuragarria ematen du 

Estrategia honen 1. helburu estrategikoa betetzeko, hau da, Euskadi munduan proiektatzeko. 

Esparru horretan, nabarmendu behar da ekintza adierazgarri hauek egin direla 2014an, 

munduan Basque Country marka finkatzeko: 

Ekitaldia Noiz eta non 

Euskadik Ameriketako Estatu Batuetan duen delegazioak “Celebrating 

Basque Language on International Mother Language Day” izeneko 

ekitaldiarekin ospatu zuen, Chicagoko Unibertsitatearekin batera, Ama 

Hizkuntzaren Nazioarteko Eguna. Ekitaldi horretan, euskarari buruzko 

hitzaldi batzuk egin ziren, eta euskalkiei, euskararen lege-estatusari eta 

literaturari buruzko elkarrizketak izan ziren. 

Otsaila 

AEB - Chicago 

Lehendakariak topaketa bat egin zuen Latinoamerikako enbaxadoreekin 

SEGIB (Secretaría General Iberoamericana) erakundeko egoitzan.  

SEGIB erakundeko eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariez gain, 

Latinoamerikako 21 herrialdetako enbaxadore eta ordezkari diplomatikoak 

bertaratu ziren bilerara: Argentina, Bolivia, Brasil, Kolonbia, Costa Rica, 

Kuba, Chile, Dominikar E., Ekuador, Guatemala, Honduras, Mexiko, 

Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguai eta Venezuela. Bilerara 

bertaratu ziren, era berean, Andorra eta Portugalgo enbaxadoreak eta 

Espainiako Gobernuko lankidetzarako estatu-idazkaria. 

Otsaila 

Madril-SEGIB 

erakundeko 

egoitza 

Euskadik maiatzaren hasieran egitekoa zen “Buenos Aires Celebra” 

ekitaldian izango zuen parte-hartzearen koordinazio-lana. Buenos Aireseko 

kultura-ministerioaren programa bat da, hiriko hiritarren eta herrialdean 

ezarrita dauden taldeen arteko topaketa sustatzekoa.  

Euskadiren ordezkaritzak Euskadi-Basque Country marka zabaldu zuen, 

Etxepare Institutuko zuzendariaren, La Oreja de Van Gogh musika-taldean 

eta Toti Martínez de Lecea idazlearen partaidetzarekin. 

Maiatza  

Argentina – 

Buenos Aires 

Europar Batasunaren esparruan, nabarmentzekoa da Lehendakarik 

ekainaren 30ean Europar Batasuneko estatu kideetako enbaxadoreekin 

(eta, halakorik ez zenean, enbaxadetako kontseilari politikoekin) egin zuen 

bilera, haiekin konpartitzeko Euskadiko eta Batasuneko bizitza politikoaren 

eta sozioekonomikoaren bilakaerari buruzko analisia. 

Ekaina 

Madril* 
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Itziar Barrios euskal artistaren “The Perils of Obedience” ekitaldiaren 

amaieran parte hartzea. Ikus-entzunezko teknikak eta antzerkia baliatzen 

dira proiektu horretan. Basque Country marka sustatu zen harrera-

ekitaldian, informazio-orriak banatu ziren eta ekitaldiaren berri eman 

zitzaien bertaratu ziren komunikabideei. 

Uztaila  

AEB – New 

Yorkeko Abrons 

Arts Center 

zentroko areto 

nagusia 

Urrian, ORBEA euskal enpresak HOLA ferian (New Yorkeko American 

Express) parte hartu zuen, eta Ameriketako Estatu Batuetako 

ordezkaritzarekin egindako lankidetzari esker, Basque Country markaren 

parte hartzearekin erakutsi zituen bere bizikleta-produktuak. 

Urria 

AEB - New York 

New York hiriko maratoiaren ekitaldiaren inguruan, Euskadik AEBn duen 

ordezkaritzak lehen BASQUE COUNTRY taldea osatu zuen. Talde 

horretan, 30 lasterkarik parte hartu zuten, ekitaldi horretarako berariaz 

diseinatutako kamiseta bat jantzita. EAEko Atletismo Federazioa eta Eusko 

Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritza elkarlanean aritu ziren Basque Country 

marka zabaltzeko ekitaldi horretan. 

Azaroa  

AEB - New York 

Euskararen Egunean, hau da, abenduaren 3an, Euskadik Mexikon duen 

ordezkaritzak hitzaldi bat antolatu zuen Mexiko Hiriko Arte Ederren 

Jauregian. Bernardo Atxaga idazleak eman zuen hitzaldia. 

Abendua 

Mexiko- Mexiko 

DFko Arte 

Ederren 

Jauregia 

Informazio-izaerako 6 gosari hauek antolatu ziren: gobernu irekia eta 

gardentasuna; turismoko euskal estrategia; FIBA 2014 – Ertzaintza 

segurtasun-dispositiboa; berdintasun-politika Emakunderen eskutik; 

lanbide-heziketa; eta Basque Country Logistics. Ekitaldi horri esker, Eusko 

Jaurlaritzaren bulegotik igaro dira Madrilen kreditatuta dauden 

enbaxadetako berrogeita hamar ordezkari eta Eusko Jaurlaritzak bere 

jarduneko gaietan dituen arduradunak. 

Urtarrila – 

abendua 

Eusko 

Jaurlaritzak 

Madrilen duen 

bulegoa* 

Atzerriko Diplomatikoen Elkartea (Madrilen du egoitza elkarte horrek eta 

Madrilen diren enbaxada guztietako diplomatikoak eta langileak biltzen 

ditu) eta Basquetour jarri ditu harremanetan Madrilgo bulegoak, zabaltze-

ekintza hauek egiteko: Babesletza 2014ko azaroan egin zen Gabonetako 

Galan; networking izaerako gizarte ekitaldia, 2015eko lehen hiruhilekoan 

egitekoa; asteburuko bisita Euskadira 2015eko udaberrian. 

Urtarrila – 

abendua 

Eusko 

Jaurlaritzak 

Madrilen duen 

bulegoa* 

(*) Madrilen egindako ekitaldiak hartu dira kontuan, atzerriko jendea soilik baitu xede (enbaxadak eta 

nazioarteko ordezkariak).  
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EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Azaldutako jarduera horiek egiteko 75.000 euroko aurrekontua izan da 2014an. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Basque Country marka zabaltzeko 30 ekintza egin dira guztira (batik bat, Euskadik atzerrian 

dituen ordezkaritzen bidez); horietatik, ekitaldiak izan dira 20 eta bestelako izaera izan dute 

gainerakoek (zabaltze-ekintzak…). 

Oihartzun handia izan da prentsan eta komunikabideetan (sare sozialak...), urtean zehar 100 

aipamen inguru izan baititu Basque Country markak.   

2. “EUSKADI LEARNING TOUR” PROGRAMA . EUSKADI MUNDUAN PROIEKTATZEA: 
NAZIOARTEKOTZERAKO EGOKIA DEN INGURUNE BAT SORTZEA 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Kanpo Ekintza Planeko ekimena da “Euskadi Learning Tour” programa, eta aukera 

paregabea eskaintzen du Euskadiren alderdi nabarmen eta bereziak erakusteko beste herrialde 

batzuetako pertsona esanguratsuei. Ekimen horretan, Euskadi bisitatzen dute haien jarduera-

alorretan ardura-karguak dituzten pertsonek; hala nola, alor instituzionalean eta politikan, 

ekonomiaren eta enpresaren alorretan eta komunikabideen alorrean. 

Programaren helburua da pertsona horiei Euskadi ezagutaraztea, eragina izan baitezakete 

Euskadiren garapen-eredu ekonomiko, politiko eta sozialean.   

Programa berri horren lehen gauzapena 2014ko abenduaren 1etik 5era gertatu da, Txileko 

delegazioaren egonaldi baten bidez.  

Lehen herrialdea Txile izatea erabaki da, harreman estua baitu Euskadirekin. Euskal 

diasporaren ordezkaritza handia dago Txilen eta euskal enpresa ugarik dute presentzia 

herrialde horietan, Latinoamerikako merkatu interesgarrienetako bat den aldetik. 

Txileko gobernuko goi-karguek, senatariek, enpresariek eta komunikabideetako ordezkariek 

osatu zuten herrialde hartako ordezkaritza, eta maila instituzional goreneko egitaraua bete 

zuten; horrez gainera, bisitak eta bilerak egin zituzten enpresaren, teknologiaren, kulturaren eta 

azpiegituren jardun-alorretan. 

Topaketa horietan, Euskadiren garapen ekonomiko, teknologiko eta produktiboaren ereduaren 

berri eman zen, baita mugikortasun-, garraio- eta ingurumen-ereduarena, hiri-birgaitzearena eta 

euskal hezkuntza- eta kultura-ereduarena ere. 

Bisitak iraun zuen sei egunetan, delegazioak bilera instituzionalen egitarau luzea izan zuen, 

Eusko Jaurlaritzako Lehendakariarekin, Ekonomia Garapen eta Lehiakortasunerako 

sailburuarekin, Ogasun eta Finantza sailburuarekin, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura 

sailburuarekin, Eusko Jaurlaritzarekin, Bizkaiko Batzar Nagusiekin, Bilboko Udalarekin eta 

Kanpo Ekintzako Erakunde arteko Batzordearekin.  

Ekonomiaren eta garapenaren alorrean, bilerak egin ditu ordezkaritza horrek Confebask 

konfederazioarekin, merkataritza-ganberekin, Euskadiko teknologia-parkeekin eta beste 

hauekin: AIC-Automotive, Azti, Gaiker, Tecnalia, BIMEP, Urdaibaiko Biosfera Zentroa, 

Euskotren, Basquetour, Teknika, CIC Nanogune, BCBL, Guggenheim eta San Telmo 

museoekin eta Arabar Errioxako produktore eta esportatzaileekin. 
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EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Azaldutako ekimen hori egiteko 75.000 euroko aurrekontua izan da 2014an. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Orain artean antolatu den lehen Learning Tour ekimena da, baina Kanpo Ekintzarako 

Idazkaritza Nagusiak bi learning tour antolatu nahi ditu urtero (sei hilean behin). 

Lehen aldi honetan, 5 eguneko egitaraua osatu da. Egun horietan, topaketak egin dira 28 

euskal erakunderekin, garapenaren eta ekonomiaren alorretakoak horietatik 20. Horrek 

erakusten du zer-nolako eragina duen ekitaldi horrek alor horretan. 

 

3. EUROPAREN ERAIKUNTZA: AKITANIA-EUSKADI MUGAZ GAINDIKO LANKIDETZA 
INDARTZEA 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Kanpo Ekintzako Planaren baitako ekimena da hau, eta 3. helburu estrategikoa, “Partaidetza 

eta erantzukizuna izatea Europaren Eraikuntzan”, lortzen laguntzen du. Horrek esan nahi du 

Euskadiren eta haren bazkide estrategiko nagusien arteko mugaz gaindiko lankidetza sustatzen 

dela, alde guztien garapen ekonomiko, sozial eta kulturala landu eta lurralde-kohesioa indartuko 

dituzten ekimen bateratuak egiteko xedez.   

Kanpo Ekintzako Planaren baitan, etapa berri bati ekin zaio Akitaniak eta Euskadin orain 

bitartean landu duten mugaz gaindiko lankidetzan. 

Lehendakaria da Akitania Euskadi euroeskualdeko burua, hau da, Akitania Euskadi Lurralde 

Lankidetzarako Elkarte Europarreko burua, eta erakunde horren helburua da, haren 

estatutuetan agertzen den moduan, Akitania Euskadi euroeskualdea alderdi ekonomiko, sozial 

eta kulturaletik garatzeko lankidetza-ekintzak egitea. Orobat, euroeskualdea toki-, eskualde- eta 

nazio-instantzietan eta Europakoetan zein nazioartekoetan ordezkatzea da beste helburuetako 

bat.  

Mugez gaindiko, nazioz gaindiko eta/edo eskualdeen arteko lankidetza lagundu eta sustatu 

behar du LLEEak haren kideen artean eta haren kideen alde.  

Hainbat ekintza egin dira 2014an. Urrian, 2014ko deialdiko mugaz gaindiko proiektuak onartu 

ziren, eta azaroan, berriz, EHU-UPV (Euskampus) eta Bordeleko Unibertsitatearen arteko 

itunaren berri eman zen: nazioarteko bikaintasun-kanpusa, LLEEak lagundu nahi duen 

lankidetza-proiektu estrategikoetako bat. 

Abenduan, Akitania Euskadi 2014-2020 LLEEren plan estrategikoa aurkeztu zen Hendaian, eta 

ekitaldi horretan izan ziren euroeskualdeko presidentea, Lehendakaria, eta Akitaniako Eskualde 

Kontseiluko presidentea, Alain Rousset. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

2014. urtean, 550.000 bideratu dira “Aquitania / Euskadi euroeskualdea” LLEEra.  
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EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Hauek izan dira 2014ko emaitza nagusiak: 

 Euroeskualdeko 2014-2020 plan estrategikoa, lehenago adierazitakoa, egin eta aurkeztu 

da. 

 Memorandum of Understanding Akitania-Euskadi agiria izenpetu da osasun-alorrean. 

 Memorandum of Understanding agiria izenpetu dute Universidades de Bordeleko 

Unibertsitatearen eta EHU-UPV unibertsitateak, eta, ondorioz, «Euroeskualdeko 

Bikaintasun Campusa» sortu da. 

 2014ko proiektuen deialdia egin da, eta 17 proiektu onartu dira, aurkeztu diren 42 

proiektuetatik. Programa horrek 300.000 €-ko aurrekontua izan du guztira. 

 «2014ko hitzarmen estrategikoak» hitzartu dira Interclustering programarekin eta 

EHU/Bordeleko Unibertsitatea lankidetzarekin. 

 Transfermuga proiektua landu da, eta, lan horren baitan, topaketa bilera ugari egin dira 

mugikortasunaren alorreko eragileekin. Horrez gainera, bilera giltzarri bat egin da 

Hendaiako ETS-SNCF geltokia modernizatzeko proiektua zehazteko. 

 Bilerak egin dira lankidetzaren alorreko eragileekin: Energigune-Hydro-Québec-Akitaniako 

Eskualde Kontseiluarekin; Akitania-Euskadi unibertsitateetako mugikortasunaren 

arduradunekin: «Bio-osasunaren industrietako 1. Akitania-Euskadi topaketak». 

 Seinale intermodal berriak jarri dira Hendaiako geltokian (TER-Topo loturaren hobekuntza). 

 

4. “VANGUARD EKIMENA” SAREA. EUROPAREN ERAIKUNTZA: EUSKADIREN 
LIDERGOA SUSTATZEA EUROPAN DEFENDATZEKO HAREN INTERESAK 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

2014ko urtarrilaren amaiera aldera, Euskadik eta Europako 14 eskualde gehiagok 

“Abangoardiako Ekimena” (“Vanguard Initiative for New Growth through Smart Specialisation”) 

eratu zuten. Haren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain hartu zuen espezializazio 

adimenduneko estrategia (RIS3) gure industria eta berrikuntzako proiektuaren erdian 

kokatzea, lehiakortasuna handitu eta hazkundea eta enplegua sortzeko. Europako Kontseiluko 

presidente Herman van Rompuy jaunari zuzendutako gutun batean formalizatu zen konpromiso 

hori. 

Europako Batzordeak “Europaren industria-berpizkundearen alde” komunikazioan 

“espezializazio adimenduneko plataformak” sortzeko ideia plazaratu zuen, lan-plangintzak 

Europak zehaztutako lehentasunezko eremu erkideekin lerrokatzen laguntzeko enpresei. Alde 

horretatik, 2014ko lehen seihilekoan, “Abangoardiako Ekimena” bere egin duten eskualdeek 

lankidetza estuan aritu dira Europako Batzordeko zerbitzu jakin batzuekin, fabrikazio 

aurreratuan espezializazio adimenduko plataforma pilotu bat sortzeko. 

Fabrikazio aurreratuaren alorreko espezializazio adimenduneko plataforma pilotu horren bidez, 

eskualdeen arteko hiru lankidetza-eremu identifikatu dira orain arte: fabrikazio efiziente eta 

iraunkorra, hiru dimentsioko inprimatzeak eta fabrikazio aurreratua giro erasokorreko energia-

aplikazioetarako. Euskadi eta Eskozia lider dira “fabrikazio aurreratua giro erasokorreko 

energia-aplikazioetarako” lankidetza-eremuan.  
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Praktika oneneko adibideen artean azaltzeko aukeratu dute Euskal Autonomia Erkidegoko RIS3 

estrategia. Europako Batzordeak haren Eskualde Politikako Zuzendaritza Nagusiaren bidez 

egin da aukeraketa hori. Dokumentuak Lehendakariaren mezu bat jasotzen du, eta mezu 

horrek konpromiso politiko moduan eta helburu gisa adierazten du Euskadiko espezializazio 

adimenduneko estrategia baliabide publikoak biltzeko prozesu bat izan behar duela, eta, 

zehazki, haiek garapen ekonomiko iraunkorra eta kalitatezko enpleguen sorkuntza bermatuko 

duten industria sektoreetan biltzeko. 

Milango Deklarazioa izenpetu zen 2014ko azaroaren 13an, “vanguard eskualdeek” lankidetza-

proiektuak bultzatzeko duten konpromisoa berresteko, haiek eskualdeetako, estatu kideetako 

eta EBko baliabide publiko eta pribatuen bidez kofinantza daitezen. “Vanguard ekimenak” lan 

egiten du eskualde/klusterren lankidetzaren bidez etorkizunean sor daitezkeen proiektuek 

aukera izan dezaten Inbertsio Estrategikoetarako Funts Europarraren (“Juncker paketearen”) 

onurak eskuratzeko. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Ez dago aurrekontu-sail berariazkorik ekimen hau finantzatzeko. Euskadik EBrako duen 

ordezkaritzaren eta SPRI erakundearen bidez gauzatzen da Euskadik “abangoardiako 

ekimenean” egiten duen partaidetza.  

Euskadi, “abangoardiako ekimenaren” partaide izateaz gain, haren koordinazio-batzordean 

parte hartzen du. Partaidetza horren ondorioz, Euskadik EBrako duen ordezkaritzako teknikari 

batek bere lanaren %60 baliatu behar du dossier horretan. SPRI erakundearen kasuan, bere 

denboraren %30 erabiltzen du dossier horretan “abangoardiako ekimenaren” gaiez arduratzen 

den pertsonak. 

Adierazi diren giza baliabideez gain, sare informal horretan parte hartzearen beste ondorio bat 

da urtean Bruselatik kanpo egiten diren bi bileretara (izaera teknikoa du batek eta politikoa 

besteak) joateko bidaia- eta egonaldi-gastuak ordaindu behar direla.  

Baliabide pribatuen alorrean, fabrikazio efiziente eta iraunkorraren proiektu pilotuan parte 

hartzen dute Tecnalia, IK4 eta Mondragón Korporazioak, eta energiaren euskal klusterrak, 

berriz, fabrikazio aurreratua giro erasokorreko energia-aplikazioetarako proiektu pilotuan parte 

hartzen du.  

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

2014. urtean, elkarrizketa estrategiko jarraitua izan du “Abangoardiako ekimenak” Europako 

Batzordeko zenbait zerbitzurekin (DG REGIO, DG GROW, DG JRC eta DG RTD), 20 bilera 

baino gehiagotan parte hartu baitu.  

Elkarrizketa horien ondorio izan da, Euskadin, Bruselara joateko gonbidapena jaso duela Eusko 

Jaurlaritzako Ekonomia Garapen eta Lehiakortasunerako sailburuak, laneko gosari batean 

parte hartzeko Barne Merkatu Industria, Ekintzailetza eta ETEetarako komisario Elżbieta 

Bieńkowska andrearekin. Horrez gainera, Klusterrei buruzko Europako Konferentzian 

inaugurazio-hitzaldia emateko gonbidapena jaso du.  

Bestalde, DG REGIO zerbitzuak “Vanguard ekimena” hautatu du azterlan bat egin eta 

espezializazio adimenduneko plataformek izango duten egitekoari buruzko mintegi bat 

antolatzeko.  
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Era berean, hiru lankidetza-eremu sortu dira fabrikazio aurreratuaren alorrean (fabrikazio 

efiziente eta iraunkorra, 3D inprimatzeak eta giro erasokorretarako energia-aplikazioak), 

inbertsio publiko-pribatuko proiektuak sortuko dituztenak epe motzean.   

Alde horretatik, Europako Batzordeko Espezializazio Adimenduneko Plataformak laguntza 

eskaini dio “Vanguard ekimenari”, etorkizuneko inbertsio-proiektuak bizkortzeko jarduerak 

lantzeko.  

Azkenik, ekimena Europako 9 ekitalditan aurkezteko gonbidapena jaso du “Vanguard 

ekimenak”. 

2014-2016 ALDIRAKO ENPRESEN NAZIOARTEKOTZE PLANA 

5. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO NAZIOARTEKOTZE PARTZUERGOAREN 
ERAKETA ETA ABIARAZTEA 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Enpresen 2014-2016 Nazioartekotze Planaren 1. ardatzean, “Kanpo-jarduerari laguntzeko 

sistema finkatu eta indartzea” izenekoan, sartzen da ekimen hau. Haren baitan, 

Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoa sortzea aurreikusten zen. Eusko Jaurlaritzak eta 

EAEko foru-aldundiek eta merkataritza-ganberek konpartitutako apustua da, Euskal Autonomia 

Erkidegoko nazioartekotze-jardueren etorkizunaren alde egiten dena, lehiakortasunerako 

bultzada izan dadin lurraldeko enpresentzat.  

Nazioartekotzerako euskal sistemari eusten dioten erakunde nagusiek diagnostiko partekatuak 

eta hurbiltze-lanak egin zituzten 2013. urtean, eta lan horren guztiaren ondorioz, 

Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoa (NEP) sortu da 2014. urtean. Partzuergoko partaide 

dira Eusko Jaurlaritza, hiru foru aldundiak eta probintzietako merkataritza-ganberak.  

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Ekimen horrek 48.000 euroko aurrekontua izan du 2014an, kanpo-idazkaritza teknikoa 

ordaintzeko. SPRI erakundeak kudeatu du hura. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoa 6 hileko jarduera egin du 2014an. Denbora horretan, 

lanean hasi dira haren organo eragileak. Urtean egindako lanaren ondorioz, konfiantza 

eraikitzen hasi da eta nazioartekotzearen sustapenari buruzko informazioa, jarduerak eta 

ikuspegiak adosteko lanari ekin zaio.  

Era berean, partzuergoari jarraipena eta eduki gehigarriak emateko interesa berretsi dute alde 

guztiek. Asmo hori gauzatzeko, 2 batzorde tekniko jarri dira abian. Partzuergoko partaide diren 

erakundeetan programez eta zerbitzuez arduratzen diren langileak dira batzorde horietako kide, 

eta batzordeen helburua da diseinuko eta administrazioko alderdien koordinazioa hobetzea, 

haien helburuak eta eginkizunak eguneratzea eta lan-kargak handitzea. 

Horrez gainera, batzorde exekutiboari eginkizun gehiago ematea erabaki da, proiektu 

espezifikoen jarraipena egitea eta batzordeen ikuskapena handitzea. Era berean, hobekuntza 

operatibo batzuk prestatu dira (batzorde exekutiboak egutegi itxia izatea, txandatzeak, batzorde 

teknikoen eta batzorde exekutiboaren arteko lotura), 2014an hauteman diren arazo batzuk 

konpontzeko. 
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Abiatzeko urtea izan da 2014. urtea, eta denbora horretan lan egin da 2015. urtea lan-agenda 

zehaztu batekin hasteko, alor hauetan: programen aurkezpen bateratua, eginkizunak berriro 

definitzea eta erakundeen laguntza-programen mapak egitea, haiek berriro diseinatu 

(beharrezkoa baldin bada) eta haien ebaluazio bateratua egiteko. 

Hauek egin dira 2014an: 

Batzorde exekutiboaren bilerak 3 

Abian jarritako batzorde teknikoak 2 

Batzorde teknikoen bilerak 3 

 

6. GLOBAL LEHIAN PROGRAMA BERRIA 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Enpresa txiki eta ertainen nazioartekotzea laguntzeko programa berria jarri da abian 2014an, 

GLOBAL LEHIAN izenekoa. Programa berri horren berritasunetako bat da hobetu egiten duela 

laguntzen antolamendua, heltze-egoeraren arabera bereizten baititu enpresen ekimenak: 

hasieran, finkatze-bidean edo kanpo-ezarpenak egiteko fasean.  

Programa lehen aldiz administratzen da lehiakortasun-irizpideei erreparatuta, eta 

nazioartekotzerako plangintzen kalitatearen eta beste 7 irizpideren arabera lehenesten ditu 

proiektuak, hala nola, enpresaren tamaina, esportazio-ahalegina, errentari egindako ekarpena, 

lankidetzarako joera, talentu-sorrera xede duten bekadunen programekin zirkuluak ixteko 

jarrera, eta korporazioaren gizarte-erantzukizuna. 

Horrez gainera, nazioartekotzean espezializatutako langileak kontratatzea laguntzen du 

GLOBAL LEHIAN programak, merkatu globalen eragiketa-moduen eskakizunetara egoki 

daitezen organizazioak. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

 2014. urtean,5.520.000 euroko zenbatekoa esleitu du Global Lehian programaren diru-

laguntzak emateko ebazpenak, banaka nahiz lankidetzan jarduten duten ETEen 

nazioartekotzeari laguntzeko. 

 Programak 20 milioi eurotik gorako inbertsio pribatua eragiten du. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Hauek dira 2014. urteko emaitza eta eragin nagusiak: 

 Global Lehian programak talentua aktibatzeko lagundu duen kontratu-kopurua 87 

 Global Lehian 2014 programaren bidez, egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten 358 

enpresa txiki eta ertainek jaso dituzte diru-laguntzak haien lehiakortasuna handitu eta 

nazioartekotzea indartzea (horietatik  21ek uko egin diote laguntzari, ezin izan dituztelako 

justifikatu aurkeztutako proiektuak). 

 Laguntzen onuradun izan dira hasierako fasean dauden 74 enpresa, finkatze-bidean diren 

269 enpresa –246 banakako modalitatean eta 23 lankidetzakoan–, eta kanpo-ezarpenak 

egiteko fasean dauden 15 enpresa. 

 Horrez gainera, enpresa horietako 87k finantzazioa jaso dute talentua aktibatu eta merkatu 

globalera egokitzeko. 



 

 
| Jarraipen eta Ebaluazio Txostena 2014 

 

(130) 

ENPLEGUAREN ETA 
SUSPERTZE 

EKONOMIKOAREN 
ESPARRU-

PROGRAMA 

7. PROFEX - ETE-EN NAZIOARTEKOTZEA LAGUNTZEKO PROGRAMA 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritza-ganberekin urtero izenpetzen 

duen hitzarmenaren esparruan, ETEen nazioartekotzea laguntzeko programa berri bat 

PROFEX izenekoa, inplementatu da 2014. urtean. 

Programa horren bidez, nazioartekotzearen alorrean adituak diren profesionalak jartzen dira 

enpresen eskura, parteka ditzaten. Profesional horien laguntza jasoko badute, enpresek ez 

dute izan behar ez barne-gaitasunik, ez giza baliabide prestaturik, nazioartekotzearen bideari 

ekiteko.  

EAEko ganberek hautatzen eta prestatzen dituzte lanaldi partzialeko esportazio-sustatzaileak, 

eta proiektua indarrean den bitartean, ganberek ikuskatzen eta aholkatzen dituzte 

nazioartekotze-prozesuak. 

Nazioarteko plangintza komertzialak egiten dira proiektuaren lehen hiletan, ganberen laguntza 

teknikoaz baliatuta. 

Adituek nazioartekotzearen bidean jartzen dituzte enpresak 18 hileko prozesu baten ondoren, 

harik eta haien kabuz merkatu globalizatuan jarduteko gai diren arte.   

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Eusko Jaurlaritzak 400.900 euroko laguntza eman dio programa horri 2014. urtean eta 429.600 

eurokoa 2015ean.  

Haien kudeatze-gaitasunaren ekarpena eginda, ganbarek gauzatzen dute proiektuen kudeaketa 

operatiboa. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

2014. urtean, prestakuntza eman zaie nazioartekotzearen alorreko 13 adituri. Pertsona horiek 

39 enpresarekin ari dira lanean 18 hileko prozesu batean. 

 

8. LAGUNTZA BEREIZIA, EUSKAL ENPRESAK NAZIOARTEKO MERKATUETAN SARTU 
AHAL IZAN DAITEZEN 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Enpresen Nazioartekotzerako 2014-2016 Planaren 2. ardatzean, “Laguntza bereizia euskal 

enpresak nazioarteko merkatuetan sar daitezen” izenekoan, sartzen da ekimen hau, eta haren 

helburua da euskal enpresen nazioartekotzea lortzea, haien etorkizuneko lehiakortasunaren 

bultzatzaile izan dadin.  

Lehentasunezko ardatz hori lantzeko, ekintza-ildo hauek zehaztu dira: 

1. EAEko enpresentzako jarduerak sendotzea informazio orokorraren, sentsibilizazioaren, 

prestakuntzaren eta networkingaren alorretan. 

2. SPRI erakundearen kanpo-sarea finkatzea eta EAEko enpresa-sarearen beharrizanetara 

egokitzea gure zerbitzuak. Gaur egun, 56 aholkulari ditugu eta ordezkaritza zuzena dugu 

14 herrialdetan.  
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Kanpo-sarearen bidez, laguntza zuzena ematen zaie enpresei. Neurrirako proiektuak 

egiten dira, euskal enpresaren nazioartekotze-mailaren araberakoak. Proiektu-mota 

hauetan banakatzen dira ematen diren zerbitzuak: 

 Xedeko merkatuei buruzko informazioa eta haien analisia. 

 Merkatuetan sartzeko babesa eta laguntza. Agendak prestatzea eta laguntzea. 

 Ezarpen produktiboak egiteko babesa eta laguntza: bazkideak identifikatzea, lurrak, 

pabilioiak eta instalazio berariazkoak bilatzea, aholkularitza juridikoa eta fiskala, 

laguntza publikoak eta giza baliabideak bilatu eta aurretiko hautaketa. 

 Hornitzaileak identifikatzea. Erosi eta hornitzeko prozesuak. 

 Aldi baterako kokapenak negozio-zentroetan. 

 Enpresen arteko lankidetza bultzatzea. 

3. Berariazko planak garatzea kanpo-merkatuetan. 

Kategoria hauetan biltzen dira Eusko Jaurlaritzako Ekonomia Garapen eta 

Lehiakortasuneko Sailarekin lerrokatzen diren lehentasunezko herrialdeak: 

1. lehentasuna Ameriketako Estatu Batuak, Mexiko, Alemania, Txina, India 

2. lehentasuna Brasil, Turkia, Errusia 

3. lehentasuna 
Vietnam, Indonesia, Malasia, Singapur, Kolonbia, Peru, Australia 
eta Hegoafrika 

SPRI erakundeak ordezkapen zuzena du 1. eta 2. lehentasunetan lerrokatutako 

herrialdeetan, bai bulego propioekin, bai ordezkaritzekin. Bestalde, 3. lehentasunean 

adierazitako herrialdetan, bulego bat ireki berria da Singapurrek, lotura- eta koordinazio-

lanak egiteko Asiako hego-ekialdeko herrialdeekin. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Ekimen hori egiteko 2.488.088 euroko aurrekontua izan da 2014an. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Hauek dira 2014. urteko emaitza eta eragin nagusiak: 

 EAEko enpresentzako jarduerak sendotu dira informazio orokorraren, sentsibilizazioaren, 

prestakuntzaren eta networkingaren alorretan. 

- Enpresek herrialde jakinetan izan ditzaketen negozio-aukeren berri eman zaie 

enpresei, sektore/herrialdeko eta aukera/herrialdeko 9 ekitaldi egin dira Euskadin, 

euskal enpresentzako 14 topaketa egin dira kanpo-merkatuetan; horietan, 1.834 

parte-hartzaile izan dira Euskadin eta 576 kanpoan. Guztira, 2.410 parte-hartzaile 

izan dira. 

- Nazioartekotzearekin lotutako 2.114 kontsultak eta zerbitzuak bideratu ditu SPRI 

erakundeak. 

 Euskal enpresa-sarearen beharrizanen arabera finkatu ditugu gure zerbitzuak. 
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o Urte horretan, 176 euskal enpresak sustatutako 342 proiektu egin ditu SPRI 

erakundeak, eta 359 laguntza-zerbitzu eman dizkie enpresa horiei. 

 Berariazko planak garatu dira kanpo-merkatuetan. 

o Euskadi-Mexiko Plangintza Estrategikoa egin da 2014an, eta haren baitako planak 

2015ean abiaraziko dira denbora luzerako. 

o Plangintza estrategikoa egiten ari da gainerako herrialde estrategikoetara, eta 

2015erako zehaztuko da hura. 

 

9. NAZIOARTEKO ETA ALDE ANITZEKO FINANTZAKETA ETA LANKIDETZA 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Nazioartekotzerako 2020 Esparru Estrategiaren baitan, Enpresen 2014-2016 Nazioartekotze 

Planaren 6. ardatzean kokatzen da ekimen hau, eta Basque Country estrategiak ekonomiaren 

eta industriaren eremuetan duen berezko izaeradun betearazte-tresna da.  

Ekimenaren helburu nagusia da EAEko enpresak bultzatzea eta haien sarbidea erraztea alde 

anitzeko merkatuetara eta ondasunen eta zerbitzuen proiektu, kontratu eta eskurapenetara, 

garapenaren alorreko eta alde anitzeko bankuen eta nazioarteko finantza-erakundeen 

babesarekin eta finantzazioarekin gauzatuak, eta sektore pribatuko inbertsio-proiektuetarako 

finantzazioa erraztea, erakunde horiek garapen-bideko herrialdeetan egiten dituzten eskaintzen 

baitan. Zenbatespenen arabera, garapenaren aldeko alde anitzeko erakunde horiek 200.000 

milioi dolar inguruko baliabide-bolumena baliatzen dute. Gure enpresen presentzia oso txikia da 

alde anitzeko merkatu horretan. 

Zehazki, jarduera-ildo hauek ezarri dira: 

 SPRI erakundeak finantzazioaren eta nazioarteko eta alde anitzeko lankidetzaren alorretan 

duen ezagutza, ageriko presentzia eta harremanak indartzea. 

 Enpresentzako informazioa, sentsibilizazioa eta aholkularitza, finantziazio aldeaniztuneko 

erakundeei buruz (jardunaldi teknikoak, sektore-jardunaldiak, diplomazia eta harremanak) 

 Euskadi lehiakortasun-politika integraletan eta eskualde-garapenean gaitu dadin sustatzea 

misio zuzenen eta alderantzizko misioen bidez.  

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Ekimen hori egiteko 76.422 euroko aurrekontua izan da 2014an. 
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EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Hauek dira 2014. urteko emaitza eta eragin nagusiak: 

Laguntza-zerbitzuak alde anitzeko proiektuetan parte hartzeko  

 Alde anitzeko proiektuetan parte hartzeko eman diren laguntza-

zerbitzuen kopurua 
55 

 Laguntza-zerbitzuen onuradun izan diren enpresen kopurua 36 

Antolatutako jardunaldiak  

 Antolatutako jardunaldien kopurua 2 

- Negozio-aukerak eta finantzazioa IDB (Inter-American 

Development Bank) bankuarekin.   

85 

partehartzaile. 

- Negozioen sorrera gorabideko merkatuetan garapenerako alde 

anitzeko bankuen bidez 

55 

partehartzaile 

Partaidetza beste ekitaldi batzuetan  

 Parte hartu den bestelako ekitaldien kopurua 4 

- TCI Global Conference, Monterreyn egina (Mexiko), hitzaldi honekin: "Clusters, FDI 

and Competitiveness in the Light of RIS3: The Basque Country Case". 

- PSLO sarearen (Private Sector Liaison Officers) urteko topaketa, Washington D.C. 

hirian (AEB), tailer batean parte hartzea eta bilerak egitea IBD bankuan eta Munduko 

Bankuan. 

- Munduko Bankuko PSLO sarearen topaketa eta Parisen (Frantzia) egindako tailerra 

Euskal Autonomia Erkidegoaren aurkezpen batekin, eta enpresen partaidetza alde 

anitzeko proiektuetan. 

- “Africa, the Opportunities and the Challenges” jardunaldia Bilbon, Bilboko Udalak, 

George Washington University-k eta Deustuko Unibertsitateak antolatua. 

- Topaketa horietan parte hartzeaz gain, PSLO sarearen urteko bilera egin zen urrian 

Munduko Bankuaren egoitzan (Washington D.C., AEB), eta SPRI erakundeak lehen 

aldiz parte hartu zuen bilera horretan. Lan-bilera batzuk egin ziren Munduko Bankuko 

arlo zenbaitekin, IFC korporazioarekin (International Finance Corporation), MIGA 

erakundearekin (Multilateral Investment Guarantee Agency) eta IDB bankuarekin. 

Misio zuzen eta alderantzikatuak  

 Egindako misio zuzen eta alderantzikatuen kopurua 2 

- Misio alderantzikatua Austriako mugikortasun eta energia iraunkorren sektorearekin, 

herrialde horretako enbaxadarekin lankidetzan. 

- Lankidetzako “Smart Cities” misio alderantzikatua Finlandiako Tampere 

eskualdearekin, TRS3 proiektu europarraren esparruan (INTERREG IVC programa). 
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BASQUE COUNTRY ESTRATEGIA. TURISMOA ETA KULTURA 

 10.1 NAZIOARTEKO BIDAIARIAK ERAKARTZEKO KOMUNIKAZIO-EKINTZAK. EUSKAL 
TURISMOAREN 2020 PLANGINTZA ESTRATEGIKOA 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Euskal Turismoaren 2020 Plangintza Estrategikoaren baitako Marka eta Komunikazioko 

Estrategian eta ekimen horretatik 2014-2017 eperako eratorri den Marketin Planean sartzen da 

ekimen hori, 2014ko otsailean onartu eta jendaurrean aurkeztuak. 

EAEko turismoaren egoera aztertu zen legegintzaldiaren hasieran, eta hauteman zen azken 

urteetan handitu egin dela atzerritik etorritako turisten kopurua. Egoera horrek neurri batean 

konpentsatu du estatutik, urte hauetako krisiaren ondorioz, turista gutxiago etorri izana. Egoera 

hori aintzat hartuta eta kontuan izanda estatuko turistek baino diru gehiago gastatzen dutela 

atzerriko turistek, azken turista-mota hori Euskadira erakartzeko estrategia bat ezarri da. 

Era berean, estrategia horren geografia-eremua mugatzeko premia zegoenez, gurera bisitan 

etortzen direnen portaera aztertu da, eta lehentasunezko hiru merkatu hauek zehaztu dira: 

Frantzia, Alemania eta Erresuma Batua. 

Ondoren, merkatu horien potentziala aztertu zen eta erabaki zen potentziala oso handia dela, 

arrazoi objektibo hauengatik: motibazio-profila, aire-konexioak eta konektibitatea eta 

Euskadiren aurretiazko ezagutza.  

Hiru merkatu horietara begira jarriz gero, ikusten da 43 milioi bidaiariko merkatu potentziala 

osatzen dutela, eta haien motibazio-profila bat datorrela geuk eskainitako destinoarekin. 

Hori horrela, lehentasunez hiru merkatu horietan eragiten saiatu behar dugula erabaki da. 

Hurrengo urteetan merkatu horietako turistak Euskadira erakartzeko ekintza-sorta bat prestatu 

da. Hauek dira ekintzak: 

a) Bidaiariekiko komunikazio-ekintzak nazioarteko merkatuetan. Bi baldintza hauek betetzen 

dituzten bitartekoetan egingo dira ekintza horiek: 

1. Zehaztutako target-ari egokitzea. 

2. Gure kokapen-ardatzetara egokitzea, eta bereziki, Basque Style osatzen duen 

ardatzetara, hau da, kulturarekin eta gastronomiarekin lotutako bitartekoak edo 

espazioak. 

b) Gure target-era eta eskaintzara egokitzen diren ferietara joatea. Gure stand propioa izan 

dugu merkatu horietako turismo-ferietan. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Ekimen hori egiteko 976.665 euroko aurrekontua izan da.  

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

 2014. urtean, %1,8 handitu da, 2013. urtearekiko, hiru merkatu horietatik etorri diren 

bisitarien kopurua, eta handitu egin da Euskadiren kokapena eta ezagutza merkatu 

horietan. 
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 Guztira 13 feria eta sustapen-ekitalditan parte hartu da 2014. urtean, Euskadi Basque 

Country ezagutarazteko lehentasunezko hiru merkatu horietan. 

10.2 NAZIOARTEKO FERIA/TOPAKETA/KONGRESUETAN PARTE HARTZEA, EUSKAL 
KULTURA SUSTATZEN 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Ekimen horren helburu nagusia da Euskadiko kultura sustatzea, euskal gizartearen balioen eta 

bizitasunaren erakusgarri den aldetik, sorkuntza- eta kultura-industriei lotutako enpresa-sarea 

nazioartekotzea, eta topaketarako eta transferentzietarako nodoak antolatzea euskal eragile 

kulturalen eta nazioarteko eragileen artean. 

Jakintzaren eskurapenaren ikuspegitik, garrantzitsua da beste leku batzuetan kultura 

sustatzeko erabiltzen dituzten ereduei buruzko informazioa lortzea eta Europako eta 

nazioarteko kultura-politikak eztabaidatzen eta egituratzen diren foroetan parte hartzea. Era 

berean, sortzaileen egonaldien modalitateak laguntzeko ildoak indartzea komeni da, euskal 

eragileak beste herrialde batzuetako eragileekin lotzeko duten gaitasunarengatik; hala, 

nabarmen indartzen baita nazioartera zabaltzeko gogo-joera.  

Horregatik guztiagatik, ahalegin handia egin da EAEk partaidetza izan dezan nazioarteko feria, 

topaketa eta kongresuetan, euskal kultura sustatzeko. Nabarmentzekoak dira: 

 D‟Avignon foroa 

 Liburuaren nazioarteko feriak Frankfurt (Alemania), Madril, Bartzelona eta Guadalajaran 

(Mexiko) 

 Ikus-entzunezko sektorearen nazioarteko feria La Rochelle-n (Frantzia) 

 Londres - Language Show hizkuntzen nazioarteko feria  (Erresuma Batua) 

 Basque Connection Göteborg (Suedia) 

 Tanzmesse – Düsseldorf nazioarteko dantza-feria (Alemania) 

 Fira Mediterranea Manresa 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Ekimena, eta, zehazki, zerrendatu diren jarduerak egiteko, 100.000 euroko aurrekontua izan da.  
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EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Jaurlaritzaren nazioarteko jarduerek eta sareek eta gure herriko kirol-arloko eragileen eta 

eragile kulturaren jarduerek berebiziko lana egiten dute marka zabaltzeko.  

Horrez gainera, garrantzi handikoa da kultura-alorreko eragileen eta industrien presentzia 

handitzea aukera onenak eskaintzen dituzten merkatu, jaialdi eta ferietan, bai euskal kultura-

sorkuntza sustatzeko eta ikuste-maila handiak lortzeko, bai lotura-harremanak sortzeko 

atzerrian euskal kulturaren bultzatzaile izateko modua eta gaitasuna duten eragileekin.  

Inbertsio horren guztiaren ordainetan, onura handiak jasoko ditu Euskadik epe ertain eta 

luzean, handitu egingo baita kulturaren eta sorkuntzaren industrien nazioartekotzea; hala ere, 

zaila da orain horren zenbatespena egitea. 

  



 

Jarraipen eta Ebaluazio Txostena 2014 | 
 

(137) 

ENPLEGUAREN ETA 
SUSPERTZE 

EKONOMIKOAREN 
ESPARRU-

PROGRAMA 

137 

A.2.5 INBERTSIOAREN ALORREKO EKIMEN NABARMENAK 

1. LAZUNARRIKO MALEKOIA BERRERAIKITZEA (LEKEITIO) 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Proiektu honek Lazunarriko malekoia berreraikitzea du xede. Lea ibaiaren ahokadura 

bideratzen du azpiegitura horrek, eta urrundu egiten ditu Lekeitioko portuko ibilgu horrek 

garraiatzen dituen hondarrak. 

Malekoia helburu hauek betetzeko zaintzen da: 

 Lekeitioko kaian ahalik eta hondar gutxien pilatzea. 

 Lekeitioko portuko ur-sakonerei eustea eta, ondorioz, segurtasuna eta nabigatzeko 

aukerak handitzea. 

 Dragatze-kostuak murriztea. 

Berreraikitzeko hasierako proiektu bat kontratatu zuen Eusko Jaurlaritzak, eta TYPSA enpresak 

egin zuen hura 2011. urtean. Proiektua bere aurrekontuetan sartzeko eskatu zitzaion 

itsasertzetako agintaritzari. Gobernu Zentralak, hala ere, adierazi zuen lan horiek ez zirela 

beharrezkoak, malekoiaren hondatzeak portuan batzuen, batik bat, eragina. Hori horrela, lanak 

egiteko baimena eskatu zion Eusko Jaurlaritzako Gobernu Zentraleko Itsasertz Mugarteari. 

Eskaera horren ondorioz, Eusko Jaurlaritzari atxiki zitzaion malekoia, eta, izapide hori gauzatu 

ondoren, obrak lizitatzeari ekin zion.  

Eusko Jaurlaritzako Azpiegituren Zuzendaritzak berrikuspen-agiri bat egin zuen TYPSA 

enpresak egindako hasierako proiektuaren gainean. Berrikuspenean, handitu egin ziren 

neurketak 2014ko ekaitzek eragindako kalteen ondoren, eta Bizkaiko Foru Aldundiko eta Eusko 

Jaurlaritzako ondare-zerbitzuek adierazitako baldintzak jaso ziren. 

Proiektuaren berrikuspenak, horrez gainera, arkeologia-jarraipen bat jasotzen du, jatorrizko 

egitura eta haren data zehazteko. Itxura guztien arabera, Villareal de Berriz ingeniariak 

diseinatu zuen hura, XVIII. mendean.   

Balzola izan zen kontratista esleipenduna eta 2014ko urriaren 23an ekin zitzaien lanei.  

Hori horrela, 375 metro berreraikitzea erabaki zen, Isuntzako hondartza lehorraren parteko 

malekoi-zatia kanpo utzita, itsasertzen mugarteari dagokion aldetik. Malekoi berria 4,10 metroko 

zabalera du 345 metroko luzeran, eta zabalera handituko bi gune aurreikusi dira, makinak 

gurutzatzeko eta mantentze-lanak eta konponketak egiteko. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Lan horiek azpikontratatzeko aurrekontua 995.830 eurokoa izan da, eta zenbateko horri 

proiektuaren eta haren berrikuspenaren kostuak gehitu behar zaizkio. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

 Segurtasuna eta ontzien nabigazioa hobetzea Lekeitiko portuan. 

 Mantentze-lanetako dragatze-kostuak murriztea. 
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 Jatorrizko azpiegituraren arrastoen egiazko data zehaztea, arkeologia-ikerketa baten 

bidez. 

 

2. ONDARROAKO ARRAIN-LONJA BERRIA ERAIKITZEA  

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Ondarroako arrain-lonja berria eraikitzeko proiektuaren helburua da Kantauri itsasoan deskarga 

gehien izaten dituen portuko arrantza-sektorearen eskakizunak asetzeko jarduerak zehaztea.  

Arrain freskoa erabiltzeko araudiak arraina itsasontzietatik kontsumo-lekuetara garraiatuko 

duten banaketa-kamioietara eramateko agintzen dituen baldintza higienikoak eta osasun-

baldintzak betetzeko behar diren azpiegiturak egin nahi ditu proiektu honek Ondarroako 

portuan, hotz-katearen etenik gabeko jarraipena bermatzeko.  

Irizpide hauek bete behar ditu ekipamendu horrek: 

 Arrazionaltasuna, funtzionaltasuna eta ekonomia.  

 Lanak fasez fase egiteko aukera, lanek jarduera kalte ez dezaten.  

 Eraikitakoa hirian txertatzea, eraikinak ahalik eta ikusizko inpaktu txikiena izan dezan. 

Lonjaren teilatu handitik Ondarroako herrira oinez joateko aukera ematea eta teilatu hori 

hiri-eremu gisa erabiltzea, jendeari irekitako plaza handi moduko bat izan dadin, handik 

itsasoari begiratzeko. 

 Energia-eraginkortasuna eta iraunkortasuna, ingurumenarekiko betebeharrak zainduz. 

Ezaugarri hauek ditu lonja berriak: 

 8.000 m
2
 beheko solairuan, salmenta eta erakusketarako aretoa, handizkako erosleen 

lokalak, izotz-fabrika, komunak eta aldagelak jartzeko. 

 4.000 m
2
 lehen solairuan, sare-konpontzaileen eta neskatilen aretoa eta kaxak eta tinak 

garbitzeko ekipamendua jartzeko. 

 Administrazio-eraikina, 4 solairukoa, lonjaren kudeaketarako, altura eta baxurako kofradien 

bulegoetarako eta portuko itsas kapitaintzarako. Jatetxea, itsasoko trepeten salmenta eta 

arrandegia beheko solairuan.  

 500 m
2
 udal-ekipamenduetarako areto balioanitzean. 

 3.500 m
2
 handizkako saltzaileen lokalaren gainean, herritarrek erabiltzeko eremu libre gisa. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Proiektua idazteko aurrekontua 240.000 eurokoa izan da. Obra egiteko aurrekontua 12.000.000 

euro ingurukoa izan da. 
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EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

 Balio erantsia eman zaio Ondarroan deskargatutako produktuari eta onurak izan dira 

arrain-salmentan. 

 Sare-konpontzaileen eta neskatilen egoera hobetu da, gaur ez baitute haien lana egiteko 

lokal propiorik.  

 Udal-ekipamenduak hobetu dira erabilera anitzeko gelarekin eta plaza estaliarekin. Zehar-

onurak izan dira herriaren ekonomiarako. 

 

3. MUTRIKUKO KIROL-KAIA ERAIKITZEA 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Arrantza-jarduerak behera egin du azken hamarkadatan eta horrek eragin bereziki kaltegarria 

izan du Mutrikuko portuan; gainera, erresonantzia-eragin bat ere jasan du. Hori ikusita, kaien 

berrantolaketa aztertu eta erregularizatu zuen plan bereziak, ur-geruzaren eta gain lehorren 

optimizazioa lortzeko. 

Kanpoko dikea eta portura sartzeko errepidekoa eraikita, nabarmen egin zuen hobera ontzien 

eta erabiltzaileen egoeran, eta, ondoren, ur-geruzaren egoera optimizatzeari ekin zitzaion; 

horretarako, Mutrikuko kirol-kaia haren egungo beharrizanetara egokitzeko proiektua egin zen. 

Dubega ingeniaritzak egin zuen proiektu hori.  Mutrikuko kirol-portuko plan bereziak agintzen 

duena bete da obraren garapen orokorra egitean.  

SATO eraikuntza-enpresari esleitu zitzaizkion zehaztutako pantalanak eraikitzeko lanak. 

Ormigoizko pantalan flotatzaileen bidez eraiki da kirol-portua, eta 208 atrakaleku ditu, 6 eta 12 

metro bitarteko eslora duten ontzientzat.  

Kofradia zaharreko dikearen iparraldean dagoen kai txikia ontzi txikiak ainguratzeko erabiltzen 

da, eta kai horren hondoko arrapala, berriz, ontziak han gelditu eta konponketa txikiak egiteko. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Lan horiek azpikontratatzeko aurrekontua 2.225.000 eurokoa izan da, eta zenbateko horri 

proiektuaren eta haren berrikuspenaren kostuak gehitu behar zaizkio. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

 Irisgarritasuna eta segurtasuna hobetu da kirol-ontziak erabiltzean. 

 Optimizatu egin da ur-geruzaren erabilera. 

 Berrantolatu egin dira espazioak. 

 Erabilera handitu da eta ostalaritzan eta turismoan izandako zehar-onurek eragina izan 

dute herrian. 
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4. INTEROPERABILITATEA. TXARTEL BAKARRA 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Interoperabilitateko proiektuaren helburua da urratsez urrats ezartzea Euskal Autonomia 

Erkidegoko garraio publikoetan txartel bakarra erabiltzeko aukera, probintzietako hiru txartelak, 

Bizkaiko BARIK, Gipuzkoako MUGI eta Arabako BAT operatibo edo eragingarri jarri ostean. 

Txartel bakarra ezarri nahi da garraio publikoaren mugikortasun-aukerak handitzeko; hala, 

txartel bakar baten bidez, garraio-modalitate bat baino gehiago eskainiko zaizkie erabiltzaileei, 

bestelako txartelik eskuratu beharrik izan gabe Euskal Autonomia Erkidegoan egiten dituzten 

bidaietan. 

Ez da erraza helburu hori gauzatzea, inbertsio handiak egin behar baitira ekipamenduaren 

alorrean txartelek erabilera anitza izan dezaten. Kontuan izan behar da probintziatik 

probintziara aldatu egiten direla teknologiak eta tarifen integraziorako irizpideak. 

Interoperabilitatea abian jartzeko masterplana egin du Ingurumen eta Lurralde Politikako Sailak. 

Euskadiko Garraio Agintaritzak 2014ko uztailean aurkeztu zuen masterplan hori, eta, agintaritza 

horretako kideen ekarpenak jaso ondoren, 2014ko urrian onartu da. 

Masterplana egiten zen bitartean, zenbait proiektu pilotu abiarazi dira sistemaren egokitasun 

teknikoa ebaluatzeko eta erabiltzaileek emandako erantzunari erreparatzeko. Hau da proiektu 

horien zerrenda: 

 Bat – Barik eta Mugi txartelen erabilera ezartzea Bilboko tranbian 

 Bat – Barik eta Mugi txartelen erabilera ezartzea Reinetako funikularrean 

 Bat eta Barik txartelen erabilera ezartzea Gasteizko tranbian 

Gaur egun, lantze-bidean dira proiektu hauek: 

 Mugi txartelaren erabilera ezartzea Gasteizko tranbian 

 Bat-Barik eta Mugi txartelen ezarpena Euskotreneko Hendaia – Bilbao eta Amorebieta – 

Bermeo lineatan 

 Interoperatibilitateko proiektu pilotua DonostiBus-en 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Eginda edo prozesuan dauden faseen aurrekontua 1.800.000 eurokoa da. Masterplanaren 

aurrekontua 8.200.000 eurokoa da guztira. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Laburbilduz, kualitatiboak eta kuantitatiboak dira eragin edo inpaktuak: 

 Erabiltzaileek eta erakundeek gero eta argiago dute Euskadin txartel bakarra ezartzeko 

beharrizana dagoela. 

 Ezarri direnetik, 21.000 erabiltzailek erabili dituzte txartelak haien jaulkipenekoa ez den 

beste probintziaren batean, eta pentsatzekoa da erabiltze-kopurua handitu egingo dela, 

sistemara beste garraio-modu batzuk atxiki ahala. 
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5. BILBOKO METROKO 3. LINEA 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Bilboko metroko hirugarren linea eraikitzea da proiektu honen xedea. Udalerriaren hiriarteko 

komunikazioak hobetu nahi dira modu orokor batean, eta, bereziki, Bilbo iparraldeko auzoetako 

loturak. Horrez gain, 3. lineak nabarmen hobetuko du Txorierriko, Durangaldeko eta Urdaibaiko 

garraio-zerbitzu publikoen funtzionaltasuna, Bilbao metropoliarekiko integrazio- eta lotura-maila 

hobeak izango baitituzte. 

Zazpi geltoki izango ditu 3. lineak (Etxebarriko San Antonio, Otxarkoaga, Txurdinaga, 

Zurbaranbarri, Alde Zaharra, Uribarri eta Matiko), 5.885 metroko ibilbidea, eta Norman 

Fosterrek 1. eta 2. lineatarako zehaztu zuen diseinu-tipologia bera. 

Alde Zaharreko geltoki berria izango da operazio horren erdigunea, geltoki intermodala izango 

baita. Metroaren 1. eta 2. lineekiko lotura, tranbiarekiko lotura eta Txorierriko linearekiko lotura 

egiteko aukera emango du geltoki horrek. 

Bilboko metroaren 3. linea eraikitzeko lanak 2009. urtean abiatu ziren. Obra zibila sei tartetan 

banatuta dago, eta hauxe zen haien egoera 2014. urtearen amaieran: 

 Etxebarriko San Antonio: amaitua dago obra zibila. 

 Etxebarri-Txurdinaga: egite-fasean dago obra zibila. 

 Txurdinaga-Alde Zaharra: amaitua dago obra zibila. 

 Alde Zaharreko geltokia: esleitua dago obra zibila eta 2015eko hasiera abiatuko dira lanak. 

 Uribarri: amaitua dago obra zibila. 

 Matiko geltokia: egite-fasean dago obra zibila. 

Era berean, 3. linea erabilgarri izateko behar diren instalazioak egiteko lanei ekin zaie 2014. 

urtean: eskailera mekanikoak eta igogailuak, instalazio elektrikoak, katenaria, azpiestazio 

elektrikoak, aireztapena, komunikazioak, seinaleak, etab. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak hitzarmen berri bat izenpetu zuten Bilboko 

metropoli-trenbidearen 3. linea finantzatzeko (Etxebarriko San Antonio-Matiko).  

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Bilboko metroko 3. lineak 70.000 pertsona baino gehiagori emango die zerbitzua; batik bat, 

Bilboko iparraldeko auzoetan bizi diren pertsonei, geltoki bat izango baitute haien bizilekutik 

gertu, 10 minutura baino gutxiagora. Abian jartzen denean, 7,5 minuturo izango dira Etxebarri 

eta Matiko arteko trenbide-loturak. 
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6. MATERIAL BIRAKARI BERRIA, 950 SERIEKOA, TREN-UNITATEENTZAT 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Proiektuaren xedea da material birakari berria, 950 seriekoa, erostea, trenbideko material 

higikor birakariaren parkeko flota modernizatzeko, 25 urtetik gorako antzinatasuna baitzuen 

orain 2 urte arte. Erosketa hori eginda, segurtasunak, irisgarritasunak, erosotasunak eta 

teknologiak XXI. mendean dituzten estandarrak eta mailak erdietsiko ditu material higikorrak. 

Erosketa horren eta 2008ko erosketaren ondorioz, batez beste 10 urtetik beherako balio-bizitza 

duten unitateak izango ditu Euskotrenek, eta egokitu egingo da gure erabiltzaileek dituzten 

beharrizanetara eta Europako trenbide-zerbitzuak dituen segurtasun, irisgarritasun eta 

kalitateko mailetara. 

Ezinbestean lotu behar dira ekintza edo lorpen horiek 2008an eskuratu ziren 30 unitateen 

erosketa eta xedapenarekin, gerora, amaierako jardun moduan, 2014ko otsailean jarri baitziren 

funtzionamenduan.  

Unitate berriak 2014. urtean lizitatu eta kontratatu dira. Esleipena egin ondoren, 2015eko 

irailean jasoko da lehen unitatea, eta, ordura bitartean, beharrizan berriak zehaztu eta 

diseinatzeko fasea eta trenbide-arau berriak betetzeko fasea dira indarrean. Era berean, 

irisgarritasun, ingumen, kalitate eta segurtasuneko arau berriak betetzeko izapideak egiten ari 

dira.  

Aurreikuspenen arabera, 2020. urtean jasoko dira 950 serieko 28 unitateak. Unitate horiek 

martxan jartzen direnean, erabileratik kanpo utziko dira, pixkanaka, 200 seriekoak (1985ean 

egindakoak), eta azkenik, 300 serieko unitateak (1990ean egindakoak). Hori horrela, 900 

serieko 30 unitate eta 950 serieko 28 unitate izango dira lanean 2020. urtean. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Material birakari berria erosteko aurrekontua 150.000.000 eurokoa da. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

 Laburbilduz, kualitatiboak eta kuantitatiboak dira eragin edo inpaktuak. 

o Kualitatiboen artean, nabarmendu behar da hobetu egin dela erabiltzaileen 
segurtasuna, irisgarritasuna eta erosotasuna. Bereziki azpimarratu behar da 
Euskotrenek 3. linean eta Txorierrikoan erabiliko duela material berria. 

o Alderdi kuantitatiboan, nabarmendu beharrekoa da oso harrera ona izan dutela, 
kalitate-azterketek horrela adierazten baitute, 900 serieko unitateen 
funtzionamenduak; bereziki, unitate berri horien kalitatea, irisgarritasuna eta 
erosotasuna nabarmendu dira.   

 Energia-aurrezpen handiak egiteko aukera ematen dute gidaritza eraginkorreko sistema 
berriek. 

Operazioetarako laguntza-sistema automatikoak ezarri dira, trenek etengabeko konexioa 

izan dezaten operazio guneekin; hala, operazioen eta mantentze-lanen jarraipen eta gestio 

aurreratuak egiteko aukera ematen dute sistema berri horiek (pertsonak zenbatzekoak, 

tailer alarmak, informazioaren kargak eta deskargak, ibilgailuaren kokapena, etab.). 
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7. HERRERA - ALTZA TRENBIDE-TARTE BERRIA EGITEA 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Proiektuaren helburua da trenbide-tarte berri bat egitea Donostiako Altza inguruan. Geltoki 

berriak Altzako 14.300 pertsonari emango die zerbitzu, etxetik gertu izango baitute geltoki 

berria, 10 minutura edo gutxiagora. Gerora, jarraipena emango zaio tarte horri Irungo 

noranzkoan. 

Herrera-Altza trenbide-zatia lurpean egingo da eta 1.040 metroko luzera izango du. Trenbide-

saihesbidea egungo Herrerako geltokitik hasten da, luzapen moduan, eta Felix Iranzo 

pasealekuan bukatuko da. Han izango da Altzako geltoki berria, 28 metro lurpean. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Zenbatespenen arabera, trenbide-tarte berriak 52,5 milioi euroko kostua izango du guztira. 

Eusko Jaurlaritzak ordainduko du kostu hori, Euskal Trenbide Sarea erakunde publikoaren 

bidez. 

23.5 milioi euro egikaritu dira 2014. urtearen amaiera bitartean. ETS erakundeko 

aurrekontuetan behar adina aurrekontu dago gainerako jarduerak egiteko. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Obra zibila 2012. urtean abiatu zen. Trenbide-tarte berria erabilgarri izateko  instalazioak 

egiteari ekingo zaio 2015. urtean: eskailera mekanikoak eta igogailuak, instalazio elektrikoak, 

katenaria, komunikazioak, seinaleak, etab. 

Aurreikuspenen arabera, 2016ko bigarren seihilekoan izango da zerbitzuan. 

 

8. AMAÑA-ARDANTZA BIKOIZKETA 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Eibarren egiten ari da jarduera hori eta bere helburua da bidea 0,65 km-ko tarte batean 

bikoiztea, Amañako lurpeko geltoki berria egin (geralekuaren ordez egingo da) eta obretako 

leku guztia estaltzeko. Lan horien ondorioz, bide eta eremu publiko berriak sortuko dira.  

Lanak amaitzen direnean, eremu handi bat sortuko da. Eremu horrek 8.500 m
2
 izango ditu, 

gutxi gorabehera. Aldatu egingo da inguru guztiaren itxura eta hobetu egingo da Amaña auzoko 

eta Eibarko gainerako lekuen arteko lotura. 

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Zenbatespenen arabera, trenbide-tarte berriak 16,3 milioi euroko kostua izango du guztira. 

Eusko Jaurlaritzak ordainduko du kostu hori, Euskal Trenbide Sarea erakunde publikoaren 

bidez. Eibarko Udalak 0,86 milioi euroko ekarpena egiten du hiri-integrazioko lanak ordaintzen 

laguntzeko. 

9.27 milioi euro egikaritu dira 2014. urtearen amaiera bitartean. ETS erakundeko 

aurrekontuetan behar adina aurrekontu dago gainerako jarduerak egiteko.  
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EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

Obra zibila 2012. urtean abiatu zen. Trenbide-tarte berria erabilgarri izateko  instalazioak 

egiteari ekingo zaio 2014. urtean: instalazio elektrikoak, komunikazioak, seinaleak, etab. 

Aurreikuspenen arabera, 2015ean izango da zerbitzuan. 

 

9. LOIOLAKO GELTOKI BERRIA 

 

EKIMENAREN DESKRIBAPENA 

Loiola-Intxaurrondo-Herrera trenbide-saihesbidea 2012ko urritik dago erabilgarri, baina haren 

lanak amaitzeko, Loiolako (Donostia) biaduktua eta estazio berria egingo dira 2015ean. 

Zehazki, Loiolako estazioaren eta Urumea ibaiaren gaineko zubi berriaren artean (erabilgarri 

dago zubia), hiri-biaduktu bat egingo da, Urbia kalera igarotzeko. Hiri-espazioen 12.000 m
2
 

inguru lortuko dira lan horrekin.  

EKIMENERAKO JARRITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Zenbatespenen arabera, trenbide-tarte berriak 17,2 milioi euroko kostua izango du guztira. 

Eusko Jaurlaritzak ordainduko du kostu hori, Euskal Trenbide Sarea erakunde publikoaren 

bidez. 

ETS erakundeko aurrekontuetan behar adina aurrekontu dago gainerako jarduerak egiteko. 

EMAITZA NAGUSIAK EDO IZANDAKO ERAGINA 

2015. urtean, behin-behineko geltoki bat eraikitzen ari da Loiolan. Geltoki berria eta biaduktua 

egiteko lanak hasi aurreko urratsa da. 

Aurreikuspenen arabera, 2017an izango da zerbitzuan. 
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A.3. AURREKONTUEN EGIKARITZA-MEMORIAK PROGRAMAZ 

PROGRAMA 
 

A3.1. AURREKONTUEN EGIKARITZA-MEMORIAK, INDUSTRIALIZAZIOA 

A3.2. AURREKONTUEN EGIKARITZA-MEMORIAK, BERRIKUNTZA 

A3.3. AURREKONTUEN EGIKARITZA-MEMORIAK, NAZIOARTEKOTZEA 

IKUS ERANTSITAKO AGIRIA 

 


