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ATARIKOA
Enplegu gune berrien sorkuntzan funtsezko eragileak izan ziren gizarteko aldaketak eta maila ikaragarri altuetan zegoen langabezia, ekonomiaren hazkunde-tasak
handiak baziren ere. Testuinguru horretan, enplegu gune berriek enplegua sortzeko
motore bezala pizten duten interesak berehalako oihartzuna izan zuen gizartean;
hala ere, terminoaren sorkuntza-garaian itxaropen handiak piztu baziren ere, enplegu gune horiek atzeman eta hamar urte geroago badirudi ez direla itxaropen haiek
bete, ez behintzat orduan aurreikusitako maila eta epeetan.
Enplegu gune berrien garapen partzial horren arrazoiak aztertzerakoan eta, batez
ere, enplegu gune berrien geroa aurreikusteko ahaleginak egitean, beren hastapeneko egoera hartako errealitateaz bestelako egoera bat islatzen duten katalizatzaile eta
oztopoak ikus daitezke.
Aldaketa horiek guztiek enplegu gune berrien kontzeptua ere aldatzea ekarri dute.
Ondorioz, terminoa bera azaleratzen ari diren jardueretara edota jarduera berrietara
doitu behar izan da etengabe; eta kontzeptuaren jatorrizko adierazpena tokiko ekimenen
sustapenari lotutako jarduera eta eremuetara mugatu. Tokiko eremu horietan, hain zuzen
ere, arrakasta nabarmenak lortu dituzte enplegu gune berriek lurraldea dinamizatzeari
dagokionez, baina enpleguaren alorrean baino proiekzio askoz ere mugatuagoan.
Alabaina, enplegu gune berrien jatorrian zeuden gizarteko premiek bere hartan
jarraitzen dute, eta horien sorkuntzan dauden faktoreak gainera areagotu egin direla
esan daiteke: biztanleria zahartzea, emakumea lan-mundura gehitzea, eta abar. Premia horiek, nolanahi ere, erantzun bat jaso behar dute, dela enplegu gune berriei
buruzko formula original baten bidez, dela egoera ekonomiko eta sozial berrira egokitutako beste baliabide batzuk eskuratuz.
Edozein modutara, merkatuan sortzen ari diren jarduera berriek egin dituzten
erronkak, bai enplegu gune berrien esparruan sartzen diren erronkak -sektore publiko eta pribatuaren arteko jarduketa bateratua, eskaintzaren eta/edo eskariaren garapena, enpleguaren trinkotasuna, eta abar-, bai beste kontzeptu batzuei erantzutekoak direnak, bada, erronka horiek guztiak lan-eskasiaren kontrako borrokan eta
enplegu-kalitatea bilatzeko eremu orokor batean kokatu behar dira.
Horrela, bada, prestakuntza, lanbide berriak aurkitzea, ezkutuko ekonomia azaleratzeko jarduerak eratzea, eta abar euskal Administrazioak enplegua eta kalitatea
bultzatzeko antolatuko dituen jardueren ardatz izango dira, merkatu berriak indartu
eta egituratzearekin batera.
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Lanerako Koaderno honetan enplegu gune berrien aurretiazko balantze bat
eskaintzen da, gure Erkidegoan kontzeptua ikuskatzeko eta garatzeko prozesuaren
lehen etapa gisa. Horrekin ate bat irekitzen zaie instituzio eta gizarte mailako eztabaida eta hausnarketari honako bi helburuen atzetik: bata, sektore eta jarduera
berrietara bideratutako enplegu-politika eraginkorragoak inplementatzeko erremintak hobetzen jarraitzea; bestea, enplegu gune berriak premia berriak estaltzera bideratutako gizarte-politikekin uztartzea.

Gasteiz, 2004ko abendua

Jesús Monreal ZIA
Eusko Jaurlaritzaren
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren
Enplegu eta Prestakuntzako zuzendaria
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AURKEZPENA
1993tik hona, hau da, Europako Batzordeak “Hazkundea, lehiakortasuna eta enplegua.
XXI. mendean sartzeko erronka eta bideak” izeneko Liburu Zuria aurkeztu zuenetik,
enplegu gune berriak hiru dimentsiotako ekimen bezala eratu dira, hau da: enplegua
sortzen laguntzen dute, enpresa berriak sortzeko bidea dira, eta lurralde konkretu bat
garatzeko aukera ematen dute.
Enplegu gune berriei ematen zaien garrantzia CIDECeko ikerketa-taldeak lehendik
ere bere koaderno-bilduma honetan aztertu duen gaia da, zehazki 19. Lanerako Koadernoan. Horretan, ikuspegi zabal bat eskaintzen da Europako Batzordeak emandako
jarraibideei buruz eta enplegu gune berrien atal bakoitzaren edukien gainean.
Enplegu gune berrien ekimena abian jarri eta hamabi urte geroago, koaderno hau
honako helburuz landu dugu: enplegu gune berri horiek jasan duten eraldaketa-prozesua aztertzea, enplegu mailan lortu diren emaitzarik adierazgarrienak aurkeztea, eta
enplegu gune berriek XXI. mendean izango duten etorkizuna ikertzea.
Koaderno honetako lehen bi kapituluetan Europako Batasuneko ekimenen eta programen kontzeptualizatzea eta bilakaerari buruzko ibilbide historiko bat eskaintzen dugu,
eta aldi berean, hainbat kontzeptuen artean gertatzen den nahasketa terminologikoa
aztertzen, adibidez, azaleratzen ari diren lanbideak, lanbide berriak, enplegu ahalmena
duten sektoreak, eta abar. Enplegu gune berri horietatik ondorioztatutako ikasketak ere
gehitu dira koaderno honetara, hala nola enplegu gune berriek etorkizunean beren
garapen eta bilakaeran izango dituzten erronkak, betiere Europako beste herrialde batzuetan izandako esperientzietan oinarrituta.
Hirugarren kapituluak enplegu gune berrien egoerara hurbilduko gaitu zenbakien
bidez, baita enplegu gune berriek Euskal Autonomia Erkidegoan izan duen bilakaerara
ere. Enplegu gune berrietatik gertukotzat jo diren lanbideetako prestakuntza egin duten
gazteen enplegu eta laneratze mailari buruzko kalkulu batzuk ere gehitu ditugu koadernora, batez ere Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eman dituen datuetan oinarriturik.
Laugarren kapituluan, alor honen barruan garatu diren tokiko ekimenei buruzko
prospekzio kualitatibo batekin osatu dugu hirugarren kapituluan eman dugun ikuspegi
kuantitatiboa. Horretarako, elkarrizketak egin dizkiegu tipologia honetako ekimenak
sustatu eta garatzeko erantzukizuna duten erakundeetako arduradunei. Horien bidez,
azken urteetan Euskal Autonomia Erkidegoan garatu diren programa garrantzitsuenak,
jasotako esperientziak eta lortutako emaitzak identifikatu ahal izan dira.
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Azken kapituluan, bosgarrenean, hausnarketa ireki batzuk eskaintzen ditugu enplegu
gune berriek Euskal Autonomia Erkidegoan izango duten etorkizunari eta rolari buruz.
Koaderno honek, hortaz, lehen maila batean, enplegu gune berrien egoera eta horiei
euskal ekonomian zein leku dagokien aztertuko dira. Alabaina, enplegu gune berrien
etorkizuna zehazteak parte hartze handiagoa eskatzen du, XXI. mendeko enplegu gune
berriak identifikatu ahal izateko. Hala, asmoan nahastuta dauden eragile eta agenteen
eskuartze estrategiko eta bateratua bilatuko da, etorkizuneko garapenaren ildo nagusiak
identifikatzeko.
Azkenik, ikerlan honetan parte hartu duten instituzioetako arduradunek eman duten
lankidetza eskertzea baino ez, batez ere Eusko Jaurlaritzak, Garapen-ek (Garapen
Agentzien Euskal Elkartea eta horri elkartutako agentziak) eta Bidasoa Activak eman
dutena, laguntza horri guztiari esker enplegu gune berrien egungo egoera eta bilakaera
sakontasun handiagoz aztertu ahal izan dugulako, baita esperientzia horiek guztiak
praktika onak baliran bezala ezagutzera eman ere. Espero dugu koaderno honetan aurkezten ditugun edukiak lagungarri izango direla, asmoan parte hartzen duten eragileek
ikuspegi ezberdinez (ekonomikoa, lanekoa, gizartekoa...) gaiari buruz hausnartu eta
eztabaida dezaten.

Donostia, 2004ko abendua
Juan José DE ANDRÉS GILS
CIDECko lehendakaria
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1.Enplegu gune berriak, bilakatzen
ari den kontzeptua

1. Enplegu gune berriak,
bilakatzen ari den kontzeptua

E

nplegu gune berriak” terminoa laurogeiko hamarkadaren hasieran sortu zen. Terminoak, izatez, sortu zen une beretik nolabaiteko zailtasuna erakutsi du bere edukia modu gardenean
zehazterakoan, bere baitara erakarri dituelako hain ardatz: gizartearen
premia berriak, tokiko garapena, enplegua sortzea, eta abar.
Alabaina, bere edukia definitzeko zailtasun hori, hein batean bada
ere, abantaila bat izan da, aukera ematen duelako gune berrien gerizpean malgutasun handiko ekimenak garatzeko. Metodologiaren eta
edukien malgutasun horren bidez, ohiko ikuspegi zurrunak aldatu
dira eta ikerketen planteamenduak zabaldu dira, sektore publikoa eta
pribatua elkarrengana hurbiltzeko ateak zabalduz.
Enplegu gune berriekin zerikusi duten definizio onartuenek hasiera-hasieratik nabarmentzen zituzten zenbait alderdi nagusi; horiek
tarteko, 17 jarduera-eremu identifikatu ziren, eta horiek gaika bildu
ziren lau arlo nagusitan: eguneroko bizitzako zerbitzuak, kultura eta
aisialdiko zerbitzuak, bizi kalitatea hobetzeko zerbitzuak, eta ingurugiroko zerbitzuak. Alor horietako bakoitzak Enplegu gune berrien
ezaugarri diren elementu desberdinak nahasten zituzten hein desberdinetan. Hala, batzuk gizarteko premia berriak estaltzera hurbiltzen
ziren, beste batzuek ordea, enfasia tokiko garapenean jartzen zuten
edota berrikuntzan, eta abarretan.

“Enplegu gune berriak”
sintagmak testuinguru
batzuetan okupazio
berriak, enplegu sortu
berriak, enplegu aukera
berriak, eta abar
adierazten duela
ematen du

Ardatz bakoitzean erregistratu den bilakaerak, lehendabizi, definitutako jarduera-kopuruaren gehikuntza ekarri du eta, ondoren, terminoa zabaltzea eta hedatzea; hala, testuinguru batzuetan terminoak
okupazio berriak, enplegu sortu beriak, enplegu aukera berriak, eta
abar adierazten duela ematen du.
Kapitulu honetan, Europako Batzordeak batez ere bere hastapenetan sustatu zituen Enplegu Gune Berrien historiaren aurkezpen labur
bat eskainiko dugu, eta aldi berean, terminoak barnbiltzen dituen
eremu eta jarduerak definitzeaz batera, Europako testuinguruan gaur
egun enplegu gune berrien egoera azalduko dugu.

1.1. IBILBIDE LABUR BAT HISTORIAN ZEHAR: EUROPAKO BATASUNEKO EKIMEN ETA PROGRAMEN
KONTZEPTUALIZAZIOA ETA EKIMENAK
Enplegu gune berriak aztertzerakoan, derrigorrezko erreferentzia da
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Europako Batzordeak 1993an Bruselako Europako Kontseiluaren aurrean aurkeztu zuen Hazkundea, Lehiakortasuna eta Enplegua. XXI.
mendean sartzeko erronka eta bideak1 lana, hots, ohiz Delors-en Liburu Zuria deitzen zaiona.
Langabezia-indize handiz bereizten den testuinguru ekonomiko
batean, Liburu Zuriak jarraibide batzuk eman nahi zituen enplegupolitikak aldatzeko, eta jarraibide horien ideia nagusia zera zen: hazkunde ekonomiko hutsa ez da konponbide egokia enplegua sortzeko2;
eta are gutxiago, kontuan izaten badugu badirela kolektibo batzuk
(hezkuntza maila apala duten pertsonak, iraupen luzeko langabezian
daudenak, ezintasunen bat dutenak, eta abar) oztopo gehiagarriak
aurkitzen dituztenak lan-merkatura iristeko.
Langabeziaren problematika hori baztertu gabe — kontuan izan
aipatu dugun garaian langabeziak goren maila jo zuela— , agerkari
hau gizarte aurreratuetako transformazioek premia berriak azaleratzen dituzten unean dator, hain zuzen, Merkatuaren eta Estatuaren arteko ohiko formulek eratzunik ematen ez duten unean. Biztanleariaren zahartzeak, hezkuntza mailaren hedapenak, errentaren gehikuntzak, kultura eta aisialdirako arauen aldaketak eta emakumea lanmerkatura geroz eta gehiago gehitzeak eskari berriak azaleratu dituzte gizarte aurreratuetan, eta horiek batez ere zerbitzu berriak antolatu beharra eskatzen dute3.

Biztanleriaren
zahartzeak, hezkuntza
mailaren hedapenak,
errentaren
gehikuntzak, kultura
eta aisialdirako arauen
aldaketak eta
emakumea lanmerkatura geroz eta
gehiago gehitzeak
eskari berriak azaleratu
dituzte gizarte
aurreratuetan, eta
horiek batez ere
zerbitzu berriak
antolatu beharra
eskatzen dute

Hori dela eta, Europako Batzordeak egin duen dokumentua erreferentzia garrantzitsua da, enpleguaren alorrean jarduera-ildo berriak
era berritzailean zehazteko: merkatuak estali ez dituen gizarte-premiak aurreikusteko estrategia bat garatzen du eta gainera hurbileneko lurraldekotasunari arreta berezia emanez, hau da, toki mailako garapena hobesten da.
Ondoko koadroan datoz laburbildurik Liburu Zurian aurkezten diren lanaren arloko jarduera-ildoen lehentasun nagusiak,
eta geroxeago Europako Batzordeak garatu dituen estrategiaproposamenak.
1. COM(93) 700, 1993ko abendua.
2. Aldi horretan, Europako herrialde askotan aldi batera zihoazten bilakatzen ekonomia-hazkundea eta langabezia-hazkundea.
3. Egoera horrek aditu batzuk ekonomiaren tertziarizatze-prozesu progresiboaz hitz egitera bultzatu ditu. 1996-2003ko bitartekoan bakarrik, 15 kideko Europan zerbitzuen sektoreak %74 arteko gehikuntza izan du, ehunekotan 3,3 puntu irabaziz; nekazaritzako enpleguak ordea %0,8ko gutxikuntza izan du, eta industriak 2,5 puntu galdu ditu.
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LIBURU ZURIAN ZEHAZTUTAKO ARDATZ
ESTRATEGIKOAK
• Prestakuntzaren eta ikasketaren garrantzia
• Malgutasuna lanaren antolakuntzan eta berrikuntza enplegu-politiketan, lanaren prozesuetan kalitate eta eraginkortasun handiagoa
lortzearren. Berrikuntza eta imajinazioa proposamenak egiterakoan
• Formula berriak bilatzea gizarte-eragileen, herri-administrazioen,
eta abarren parte hartzea lortzeko
• Ekimen deszentralizatua. Arreta berezia tokian tokiko jarduera
eta ekimenei, horrela toki bakoitzean dauden aukerak (bertoko oztopo eta potentzialitateak hobeto ezagutzen dira) hobeto aprobetxatzen direlako
• Enpresa-ekimenak (ekintzatzaileen asmoak) sustatzea gizarteko premia berriei estaldura eskainiz

Azken eremu horretan —enpresa-ekimenean— , hain zuzen ere,
kokatzen dira Enplegu gune berriak. Kontzeptu horren azpian ezkutatzen dira gizartearen eskari berri asegabeak eta enpleguaren sorkuntzara bideratzen diren aleginak, betiere lurralde-ikuspegi definitu
batetik (toki maila) begiratuz.

Enplegu gune berrien
misioa enplegua sortzea
da, betiere merkatuaren
ohiko bideek edota
eskuartze politikoek
asetu ez dituzten
premia berrien
estalduran oinarrituz.
Horrela, enplegu gune
berriek beren jarduera
—produkzioa edo
prestazioa— lurraldeeremu berezi batean
kokatzen dute: udal
mailan

Liburu Zuria argitaratu zenetik argi eta garbi ikusten da Europako
enpleguaren orientazioan Enplegu gune berriek hartuko duten balio
garrantzitsua; hala ere, eremu espezifikoen identifikazioa ez zen egin
1995. urtera4 arte, eta hori hasiera batean 17 eremuetara mugatu zen,
nahiz eta geroxeago beste bi eremu gehitu5.
Baina ordutik hona, eta batez ere hasierako lehen urteetan — Europako Batasunaren estruktura-fondoen bidez lagundutako jardueragidariek eman zuten bultzadarekin— oparoa izan da Enplegu gune
berriei buruz idatzitakoa; alabaina, horrek Enplegu gune berriei buruzko definizioa beste hainbeste ugaltzea ekarri du. Nolanahi ere,
esan daiteke, definizio horiek guztiek ezaugarri bertsuak dituztela:
enplegu gune berrien misio nagusia enplegua sortzea da, betiere merkatuaren ohiko bideek edota esku hartze politikoek asetu ez dituzten
4. COM (95) 273. Tokiko garapen eta enplegurako ekimenak.
5. Espainiako estatuan bi enplegu gune gehiagarri integratu dira; hortaz, zerrenda guztira 21 enplegu gune berrikoa da.
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premia berrien estalduran oinarrituz. Horrela, Enplegu gune berriek
beren jarduera — produkzioa edo prestazioa— lurralde-eremu berezian kokatzen dute: udal mailan.
Esandakoaren harian, eta M. JOUENi6 jarraituz, Enplegu gune berriek duten dimentsio hirukoitza7 aipatu beharra dago: gizartekoa,
ekonomiakoa eta lurraldekoa. Hala, gizarteko ikuspegitik begiratuz,
enplegu gune berri hauek enplegua sortzen dute — beraz, unean
uneko abagune ekonomikoaren arazo larrienei erantzutera datoz,
hots, langabeziari— ; era berean, dimentsio ekonomikotik begiratuz,
enpresa berriak sortzeko duten ahalmena aipatu behar da. Azkenik,
lurraldeko ikuspegiari dagokionez, tokian tokiko garapenari ematen
dioten laguntza nabermandu behar dugu.
1. grafikoa

ENPLEGU GUNE BERRIEN DIMENTSIO HIRUKOITZA

GIZARTEA
Enplegua sortzea
Premia berriak
estaltzea

EKONOMIA
Enpresak sortzea

LURRALDEA
Tokiko garapena

Hala, gizarteko
ikuspegitik begiratuz,
enplegu gune berri
hauek enplegua
sortzen dute; era
berean, dimentsio
ekonomikotik
begiratuz, enpresa
berriak sortzeko duten
ahalmena aipatu behar
da. Azkenik, lurraldeko
ikuspegiari
dagokionez, tokian
tokiko garapenari
ematen dioten
laguntza nabarmendu
behar dugu

Iturria: Marjorie Jouen-en La acción de la Unión Europea a favor de los empleos de iniciativa local. lanean oinarriturik egindakoa. Notre-Europe. Marzo 2000

Dimentsio hirukoitz hori kontuan izanik, ondoren enplegu gune
berriek beren kontzeptualizazio unean biltzen zituzten ezaugarri nagusiak azalduko dira.
6. La acción de la Unión Europea a favor de los empleos de iniciativa local. Marjorie Jouen.
Notre-Europe. 2000ko martxoa.
7. Beste definizio batzuek ikuspegi hori aldatzen duten beste elementu batzuk ere kontuan hartzen dituzte, eta horien ondorioz Enplegu gune berriak honako bi isurialderen bilgunetzat jotzen
dira: bata, lana emateko gaitasuna, tokiko garapena eta giza talde kaltetuak biltzen duena; bestea,
enplegua sortzea, garapen jasangarria, bizi-kalitatea eta gizarteratzea hartzen dituena.
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ENPLEGU GUNE BERRIEN EZAUGARRI NAGUSIAK
• Gizarte aurreratuen bilakaerak dakartzan aldaketen ondoriozko gizarte-premiei erantzuten diete.
• Enplegua sortzeko gune garrantzitsuak dira, eskulan asko eskatzen dutelako.
• Parte-hartze eta kooperaziorako formula berriak biltzen dituzte:
herri-administrazio eta gizarte-eragile asko erakartzen dituzte... horrela, horiek parte-hartzeko rol berriak beragatu behar izaten dituzte.
• Garapenari lagun diezaiokete edota lan-antolakuntzaren malgutasunean oinarritzen dira (tele-lana, lanaldiak murriztea, etxean lan
egitea...).
• Produkzioaren eskaintza-aukera bezala edota Merkatuak edo Estatuak dinamizatutako laguntza bezala eratzen dira.
• Ez dira oinarritzen berehalako errentagarritasunaren helburuetan; gehienbat enpresa txikiak eta irabazi asmorik gabeko ekimena
izaten dira.
• Tokiko eta eskualdeko jarduera-eremuak hobesten dira, eta ingurua hobeto ezagutzeak ematen dituen aukerak aprobetxatzen dira.
• Berrikuntza osagaia dute barnean, eta horrek ez du zertan teknikoa izan behar. Berrikuntza, hain zuzen, kontzeptuak barnean daraman “berria” terminoan ikus daiteke.
• Egituratu gabeko eskaintzaren erantzuna dira, alde batetik, finkatu gabeko merkatuari erantzuten diotelako, bestetik, ardatz erregulatzailerik ez dagoelako.

Enplegu gune berriek
bultzada indartsua
hartu zuten Europa
osoan Europako
Batasunak egin zuen
promozioari esker

Enplegu gune berriek bultzada indartsua hartu zuten Europa osoan
Europako Batasunak egin zuen promozioari esker. Alor horretako ekimenak Europako Egitura Fondoen bidez finantzatzeak Enplegu gune berrien potentziala aztertzeko milaka ikerketa eta jarduera jarri ditu abian,
baita estatu kide guztietan ekimenen inplementazioa laguntzea ere.
Finantzaketa horrek izan duen bilakaeraren analisiak argi eta garbi
adierazten du azken urteetan Enplegu gune berrien garapenak Europako
Batasunean izan duen “hedapena”. Hasiera-hasieratik, Enplegu gune berriekin zerikusi duten proiektu berritzaileen promozioa Europako Gizarte Fondoaren —FSE— arautegiko 6. artikuluan eta Erregioen Garapenerako Europako Fondoaren —FEDER— arautegiko 10. artikuluan araututakoaren arabera egin zen. Fondo8 horiek finantzatzen dituzten eskuartze berritzaileen helburu eta lehentasunei begirada bat ematea la8. Programa operatiboen finantzaketa kontuan hartu gabe, nahiz eta hori herri-administrazioen
enplegurako politika eta estrategien laguntzarako ildo garrantzitsua izan.
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gungarri gertatzen da, Enplegu gune berriek Europako estrategiaren barruan gaur egun duten egoera ezagutzeko.

FSE araudiko 6. artikulua
Europako Gizarte Fondoaren —enpleguaren eta lanbide-gaitasunen alorrean Komunitatearen politikei laguntzeko fondoa— araudiko
6. artikulua Egitura Fondoen bidez etorkizunean finantzatuko diren
proiektuetara gehituko diren ideia berritzaile eta proiektu aintzindariak aztertzera dator. Artikulu horrek, gainera, proiektuak inguru geografiko jakin batean aplikatu behar direla zehazten du, eta tokiko eragileak inplikatu behar direla eginkizun —berrikuntza motibatzea eta
ikuspegi berriak arakatzea— horretan. Horrez gain, aipatutako artikulu horrek beste proiektu batzuekin lankidetzak eratzea eskatzen du.
Hizpide dugun artikulu hori enplegu gune berriak finantzatzeko
eta sustatzeko biderik nagusiena eta behinena bada ere, gai honi ematen zaion tratamendua ez da bateratua izan denboraren joan-etorrian.
Hala, hastapenetako aldian, 1994. eta 1999. urteen bitartean, enplegu
gune berriei buruzko aipamena espresua da eta jada definitutako ildorik nagusienetako batean kokatzen da: enplegua sortzeko eta lanbide
heziketarako proposamen berritzaileak (enplegu gune berriez gain
lan-merkatua eta tokiko kapital soziala hobetzeko jarduerak barnebiltzen dituzte). Alabaina, programazioaren bigarren aldian, hau da,
2000. eta 2006. urteen bitartean, ez da enplegu gune berriei buruzko
aipamen zuzenik egiten, nahiz eta zeharka bada ere, enplegurako tokiko estrategiekin edota aldaketaren kudeaketarekin hobeto egokitzen
diren beste lan-ildo batzuen barruan sustatzen jarraitu.

FSE araudiko 6.
artikuluak proiektuak
inguru geografiko jakin
batean aplikatu behar
direla zehazten du, eta
adierazten du tokiko
eragileak inplikatu
behar direla eginkizun
horretan —berrikuntza
motibatzea eta
ikuspegi berriak
arakatzea— eta
lankidetzahitzarmenak egin
behar direla beste
proiektu batzuekin

Programazioaren lehen aldian (1994-1999), bi zirkunstantziatan
oinarritzen da enplegu gune berriak finantzatzea: bata, biztanleriaren atal handi bat langabezian egotea, eta bestea, aldi berean, gizartearen premia berriek zerbitzu berrien eskaria areagotzea. Sortzen
ari diren merkatu horietan enplegua sortzera bideratu daitezkeen
praktikak atzematearren —eta FEDEReko 10. artikuluan arautzen
den finantzaketarekin bat etorriz–, 1996. eta 1997. urteen bitartekoan guztira 84 proiektu9 aukeratu ziren, honako asmo hauen atzetik:
• Enplegua sortzeko prozesuak finkatzea, tokian tokiko premiak
estaltzeko tokiko gaitasunean oinarrituz.
9. Proiektuek guztira 69.050.854 euroko gastua zuten; proiektu bakoitzaren batez besteko aurrekontua, ordea, 822.034 eurokoa zen. FSEk egin zuen ekarpena 35.400.140 eurokoa izan zen, beraz
proiektuko egindako batez besteko ekarpena, 421.430 eurokoa.
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• Enpresei laguntza ematea, enpleguarekin bateragarriak diren lanantolakuntzarako formulak bilatzeko eginkizunean.
• Instituzioen barruan erakunde berriak sustatzea, enpleguaren
sorkuntzan laguntzeko.
Programazioaren bigarren aldian (2000-2006), ekimenak, alde
batetik, giza baliabideak garatzera bideratu nahi dira, eta bestetik,
lan-merkatuan integrazio soziala lortzera. Enplegu gune berrien alorrari dagokionez atal berezirik zehazten ez bada ere, esan daiteke enplegu gune berriak beste ikuspuntu orokorragotik begiratzen direla,
tokiko enplegurako eta berrikuntzarako estrategiei leku berezia eta
nagusia ematen zaielako. Haatik, beste kezka batzuk ere ageri dira,
esate baterako, aldaketaren kudeaketa, batez ere aldaketa demografikoaren eraginei —adin nagusiko biztanleriak jardunean iraun beharra
eta horien enplegu-tasak bere hartan mantendu beharra aztertuz—
dagokienez eta berregituratu beharraren eraginari —langileak, enpresak eta herri-agintariak egoera berrira egokitzeko eta horiek egoera
berriari aurrea hartzeko gaitasuna indartzeko behar diren konponbideak aztertzea— dagokionez.

2000-2006
programazioaren
bigarren aldian
ekimenak, alde batetik,
giza baliabideak
garatzera bideratu nahi
dira, eta bestetik, lanmerkatuaren integrazio
soziala lortzera

Ondoko koadroan jaso dira programazioaren aldi bakoitzerako zehaztu diren lan-ildo nagusiak, hala nola, horietako bakoitzean planteatu diren gai nagusiak.

EUROPAKO GIZARTE FONDOAREN (FSE) ARAUDIKO 6. ARTIKULUA
Programazio aldia 1994-1999

Programazio aldia 2000-2006

Proiektu berritzaileak giza
elkarrizketari atxikiz

Ekonomia berrira egokitzea giza
elkarrizketari atxikiz

• Langileen arteko elkarrizketa

• Gizartearen eta ekonomiaren aldaketari aurrea
hartzea

• Sektore osoko giza elkarrizketa
• Laneko mugikortasuna
• Aurreikusi gabeko dirulaguntzak

• Giza elkarrizketan informazioko gizarteari berariaz dagozkion baliabideak erabiltzea
• Enpresen giza erantzukizunen planteamendu
berriak
• Lanaren antolamendua modernizatzea
• Etengabeko prestakuntza sustatzea
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EUROPAKO GIZARTE FONDOAREN (FES) ARAUDIKO 6. ARTIKULUA (I)
Programazio aldia 1994-1999

Programazio aldia 2000-2006

Enplegua sortzeko eta lanbide heziketarako proposamen berritzaileak

Enplegurako eta berrikuntzarako tokiko estrategiak
• Enpleguaren tokiko egoera aztertzea
• Tokiko mailan lankidetza sustatzea, sektore desberdinak ordezkatzen dituzten protagonista eta eragileei parte-hartzeko aukera emanez

• Lan-merkatua hobetzea
• Enplegu gune berriak
• Tokiko kapital soziala

• Gaiari buruzko azterlanak eta ikerlanak,
tokiko enpleguko estrategiak antolatzeko
• Tokiko enplegurako estrategiak garatzea
eta inplementatzea
• Ikuskatzea, azterlan konparatiboak egitea
eta ebaluatzea
• Informazioa elkar trukatzea, harremanak
hedatzea eta antolatzea

Informaziorako Gizartearen Eskualde
Ekimena (RISI)

Aldaketa kudeatzekoproposamen
berritzaileak
• Aldaketa demografikoa kudeatzea
• Berregituraketa kudeatzea

FEDER arautegiaren 10. artikulua
Lurralde-ekonomiaren garapenerako Europako fondoak (FEDER)
gizartearen eta ekonomiaren kohesioa sustatzea du helburu, lurralde
eta herrialdeen arteko desoreka nagusienak zuzenduz eta lurraldeei
garapenean eta errekonbertsioan parte-hartzeko aukera emanez; aipatutako fondoak, aldi berean, gainontzeko egitura-fondoetako eskuartzeekin sinergia bat bermatzeko ahaleginak egiten ditu.
Hori horrela, lurralde edo herialdeetarako estrategiak eratzen ditu,
eta azken batean horiexek dira, bizi-kalitatea eta lana gehitzeko bideak bilatzearekin batera, toki ekimeneko enpleguaren sorkuntzan laguntzen duten faktoreak. Hortaz, Fondoak, besteak beste, potentzial
endogenoaren garapenean parte-hartzen du, tokian tokiko garapenekimenei, enpleguari eta enpresa txiki eta ertainei laguntzeko neurriak
bideratuz.

Lurralde-ekonomiaren
garapenerako
Europako fondoak
(FEDER) lurralde eta
herrialdeetarako
estrategiak eratzen
ditu, horiexek baitira
azken batean tokiekimeneko
enpleguaren
sorkuntzan eta bizikalitatea areagotzeko
asmoan laguntzen
duten faktoreak
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FEDEReko 10. artikuluan xedatzen denaren kariaz, Batzordeak
1995. urtetik — proposamenak aurkezteko deialdi publikoaren bidezenplegua sortzeko metodo besterengarri baten eraketan lagunduko
luketen proiektu gidariak egitea bultzatu du. Haatik, FSEko 6. artikuluak izan duen bilakaeraren antzera, enplegu gune berrien sustapenari buruzko berariazko aipamenik ez dela mantendu programazioaren
bigarren aldian. Beraz, berriro ere enplegu gune berrien aldeko bultzada ezabatuz doa jakintzaren gizartearekin, teknologia berriekin
edota ingurumenarekin lotura zuzena duten bestelako ekimen berritzaileagoen artean.
Horrela, bada, 1994-1999ko bitarteari dagokion programazio aldian, ekimen berritzaileen ildo nagusienetako batek lurralde/tokiak
enpleguaren alor berrietan, hala nola, tokian tokiko enplegua sortzera bideratutako proiektu-gidarietan garatzeko estrategien sustapena
azpimarratzen du. 2000-2006ko aldian, berriro galtzen da “enplegu
gune berri”en kontzeptua, nahiz eta behin eta berriro esan dugun bezala, zenbait alor jakinen — teknologia berriak, ingurugiroaren babesa...— sustapena indarrean egon, bestelako eskuartze-estrategia batzuetako definizioaren bidez.
Programazioaren bigarren aldi horretan zehaztu diren ildoak
hiru dira:

Enplegu gune berrien
promozioari buruzko
aipamen berezia
ezabatu egiten da
jakintzaren gizarteak,
teknologia berriek eta
bestelako ekimen
berritzailegoek aurrera
egiten duten heinean

• Jakintzan eta teknologiaren berrikuntzan oinarritutako lurraldeekonomia: ildo honen bidez lurralde kaltetuenen teknologia
maila igoarazi nahi da; horretarako, sektore publikoaren, ikerketa-zentroen eta enpresen (batez ere ETEEak) arteko lankidetza
lehenesten dira.
• Informazioaren gizartea lurralde garapenaren zerbitzura (eEuropeRegio): ekimen honen bidez sarbide-lerro bat eskaintzen zaie
gizarteko eragile guztiei eta enpresa-izpiritu bat bultzatzen du,
teknologia berritzeko eremuan ideia berrien finantzaketa eta garapena modu integratzailean bultzatzeko, betiere ekonomiaren
eta gizartearen lotura areagotzeko asmoz.
• Lurraldearen nortasuna eta garapen jasangarria: ekimen honekin
lurraldeen arteko kohesioa eta lehiakortasuna sustatu nahi dira,
ekonomia, ingurugiro, kultura eta gizarteko jarduerei ikuspegi
integratua emanez.
Lurralde-ekonomiaren
(FEDER).

garapenerako

Europako

fondoak
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LURRALDE-EKONOMIAREN GARAPENERAKO EUROPAKO FONDOAK
FEDER ARAUTEGIKO 10. ARTIKULUA
Programazio aldia 1994-1999 Ekimen berritzaileak

Programazio aldia 2000-2006 Ekimen berritzaileak

Enplegu Gune Berriak

Lurraldeko ekonomia jakintzan eta teknologiaren berrikuntzan oinarrituta

Kultura eta ondarea

Informazioaren gizartea lurraldeko garapenaren zerbitzura (eEuropeRegio)

Lurralde antolamendua —TERRA—

Lurralde-nortasuna eta garapen jasangarria

Hirietako proiektu-gidariak
Lurralde arteko lankidetza, barrukoa eta kanpokoa -RECITE II eta ECOS-Ouverture
Berrikuntza teknologikoaren sustapena. RIS
eta RTT
Informazioaren gizartea. RISI I eta II

Enplegu gune berrien eta tokiko garapenaren arteko lotura
Enplegu gune berriak, beraiei dagokien lurralde ikuspegitik begiratuz, estu-estu lotuta daude tokian tokiko garapenarekin. Delors-en
Liburu Zuria plazaratu baino lehen tokiko garapen-ekimenak enplegua sortzeko10 alternatiba eragingarritzat ikusten baziren ere, aipatutako liburu hori kaleratu arte ez zuten inolako paper garrantzitsurik izan.

Enplegu gune berriak,
beraiei dagokien
lurralde-ikuspegitik
begiratuz, estu-estu
lotuta daude tokian
tokiko garapenarekin

Hala, enplegu gune berriak berariaz aipatu nahi zirenean, “Tokiko
Garapenerako eta Enplegurako Ekimenak”11 (ILDE) terminoa erabili
ohi zen. ILDE delako horiek garapen sozioekonomikorako tokiko dinamiketan parte-hartzen zuten eta beren ezaugarri nagusia zen gizarteko premia berriak estaltzea —batez ere zerbitzu-premiak (inpaktu
10. OCDEk jada 1982. urtean tokiko eremuan esperientziak garatzeko programa bat egin zuen, enplegua sortzeko eta aurrerapen ekonomikoari laguntzeko.
11. Batzordearen aipamenak: COM(95)273 1995eko ekainean -'Estrategia europea de estímulo a
las iniciativas locales de desarrollo y empleo' eta SEC(96) 2061 1996ko azaroan -'Primer informe sobre las iniciativas locales de desarrollo y empleo. Aprendizajes para los pactos territoriales
y locales a favor del empleo’.
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sektoriala)—, enplegua sortzea eta enpresari sozialen —gizartearen
kohesioari laguntzen bat eman nahi diotenak— asmoak asetzea.
Ekimen horien bidez bi errealitate biribiltzen dira tokiko ekonomia
eta ekonomia soziala:
• Tokiko ekonomia: kontzeptu hau garapen endogenoari lotuta
dago eta tokiko baliabideen erabilpenean oinarritzen da, lurralde jakin bateko biztanleriaren eskariak asetzeko beste bide bat
balitz bezala.
• Ekonomia soziala: honako lau irizpideetan oinarritzen diren
ekimenak dira:
✦

Lehentasuna ematea kolektibo bati zor zaion zerbitzuari onurak lortzen direnean.

✦

Kudeaketarako autonomia bideratzea.

✦

Erabaki demokratikoak hartzeko prozesuak sustatzea.

✦

Kapitalaren aurrean edo kapitalaren onurak banatzerakoan
lehentasuna ematea pertsonei eta bere lanari.

Hortaz, ILDE delakoak ez doaz bakarrik enplegua sortzeko bidean,
baizik eta haratago doaz eta tokiko errealitatea aldatzeko helburua
dute, betiere lurraldetasunaren dinamika ekonomikoan oinarrituz. Ekimen horientzat, jarduera ekonomikoa ez da berez xedea, beste zerbait
gehiago baizik: balio gehitu bat dute herritargo ekonomikoari eta sozialari begira. Beren ahalizate guztia problematika jakin batzuetara bideratzea edota zenbait kategoria espezifikoei —adibidez, bereziki egoera kaltegarrian dauden langabetuak— lehentasuna ematea, jada aipatu dugun balio gehitu horren eredu garbiak dira. Horren harira, ILDEei buruz esan izan da, halaber, ekimen pribatuek zein publikoek konpondu ez dituzten arazoei konponbideak ematera datozela.

Ekimen horientzat,
jarduera ekonomikoa ez
da berez xedea; balio
gehitu bat dute
herritargo
ekonomikoari eta
sozialari begira

Tokiaren dimentsioa berriro indartzen da estrategia komunitarioan
Enpleguaren Aldeko Itunen (PTE) bidez. Horiek 1997an jarri ziren
abian, eta beren funtsezko helburua Europako lurralde jakin batean enplegua sortzera bideratu zen, horretarako partaidetza-formula berriak —
helburutzat hartutako lurraldeko eragile guztiak egitasmoan nahastea—
erabiliz eta ekimen berritzaileak abian jarriz. Horrela, bada, enplegu
gune berrien garapenarekin paraleloan doan ildo batean sartuz, Europako Batasunak bere estatu kideetako enplegu-politiketarako zehaztu zituen jarraibideetan berebiziko lehentasuna hartu zuen tokiko enpleguak.
Europako enplegurako estrategiak hasiera-hasieratik konpromiso
bat erakusten du kuantitatiboki zein kualitatiboki tokian tokirako enplegu gehiago edo hobeagoa sortzeko aukerak arakatzeko. Europako
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Batzordeak 2000ko apirilean12 eman zuen Jakinarazpenean kontsulta
bat egiten zaie tokiko eragileei, hain zuzen ere, tokiko eskalan lanpostuak sortzeko eman dezaketen laguntzaren gainean, hala nola beren
ahaleginak eta baliabideak enpleguaren sustapenera zuzentzeko bideak bilatzeko moduaren gainean. Erronka hori agintari eta instituzioei
—lurraldeetakoei zein Europakoei— ere luzatu zitzaien.
Urte horretan bertan eta hurrengoan, ildo bereko proposamenak13
egiteko bi deialdi ere argitaratu ziren. Proposamen horien bidez, tokian tokiko agintariek finantzabideak jaso ahal izango zituzten, bakoitzak bere tokian bertako enplegua sustatzeko behar ziren proiektuak proposatu eta gara zitzan. Horren harira zera azpimarratu zuen
Europako Batzordearen aipameneko jakinarazpenak14: “orain arte
egindako ebaluazioak argi utzi du enplegua toki mailan garatzeko dagoen Europako estrategiari buruz dagoen ezagupena areagotu egin
behar dela. Proiektu gehienek daukaten arazorik larriena enplegurako tokiko estrategien eta lurraldeko edo herrialdeko enplegu politiken
arteko estrategiak modu eraginkorrean egituratu beharra da”.

Tokiko agintariek nork
bere tokian
enpleguaren aldeko
tokiko planak
garatzeko proiektuak
finantzatu nahi ziren

1.2. ENPLEGU GUNE BERRIEK HARTZEN DITUZTEN
EREMUAK: JARDUERAK DEFINITZEA
Aurreko atalean zehaztu dugu nola Delors-en Liburu Zuria argitaratu zenetik, enplegu gune berriek funtsezko balioa hartzen dute Europako enplegu-estrategiaren alorrean. Alabaina, Europako Batzordearen15 hurrengo jakinarazpena argitaratu arte, enplegu gune berriak ez
ziren txertatu jarduera berezietako eremuetan. Hasiera batean 17
eremu identifikatu ziren, baina gerora beste bi eremu16 gehitu ziren.
Espainiako Estatuan, lurraldearen ezaugarri bereziengatik, beste bi
eremu17 gehiago gehitu dira.
Enplegu gune berrietara hurbilen dauden eremuak identifikatze
horrek era berean aukera ematen du enplegu gune berrien jitea, anitza, ulertzeko. Baina identifikazio horrek berez ez du bermatzen finkatutako edozein jarduera enplegu gune berritzat hartzeko bete behar
12. A Actuación local a favor del empleo. Una dimensión local para la estrategia europea para el
empleo.
13. Medidas preparatorias para un compromiso local a favor del empleo. 2000 y 2001
14. Trabajar juntos a nivel local para crear más y mejores empleos para todos. La dimensión local
de la Estrategia europea para el empleo. Enplegu eta Gizarte Gaiak. Europako Batzordea. Europako Komunitateak, 2003
15. Garapen eta enplegurako tokiko ekimenak. Com (95) 273
16. Energiaren kudeaketa eta kirola.
17. Laneko arriskuen aurrezaintza eta gatazkak konpontzeko bitartekaritza eta aholkularitza zerbitzuak.
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diren eskakizun guztiak —izaera berritzailea, enplegurako trinkoak
izatea, produkzioaren eremua edo tokian zehaztutako prestazioa eta
merkatu ez osoak konfiguratzea— beteko direnik.
Ondoko koadroan jasotzen dira 21 eremuak funtsezko lau zerbitzuren arabera antolaturik: eguneroko bizitzako zerbitzuak, bizikalitatea hobetzeko zerbitzuak, kultura eta aisialdiko zerbitzuak
eta ingurumeneko zerbitzuak.

EGBAK IDENTIFIKATZEN DIREN EREMUAK
Eguneroko bizitzako zerbitzuak

Kultura eta aisialdiko zerbitzuak

1. Etxez etxeko zerbitzuak
2. Haurren arreta
3. Arazoak dituzten gazteentzako laguntza
4. Gatazkak konpontzeko bitartekaritza eta aholkularitza
5. Informazio eta komunikazioko teknologia berriak.

12. Turismoa

Bizi-kalitatea hobetzeko zerbitzuak

Ingurumeneko zerbitzuak

6. Bizitegiak hobetzea
7. Segurtasun zerbitzuak
8. Tokiko garraio kolektiboak
9. Espazioak berriro balioestea
10. Gertuko komertzioa
11. Energia kudeatzea

17. Hondakinak kudeatzea

13. Ikus-entzunezkoak
14. Kultura-ondarea balioestea
15. Tokiko kultura garatzea
16. Kirola

18. Uraren kudeaketa
19. Naturguneak babestu eta mantentzea
20. Kontaminazioaren kontrola
21. Ingurugiroaren kudeaketa

Zehaztu diren eremuetan sartu diren jarduerei dagokienez, adierazi behar da ez dela erraza horiek ondo zehaztea, lehenbizi, Plan Nacional de Valorización Nuevas Actividades, Nuevos Yacimientos de
Empleo y Desarrollo del Espíritu Emprendedor18 lanean zehazten
denez, ezin da baieztatu aztertu diren sektoreetako zerbitzu guztiak
enplegu guneak direnik, eta gainera eremu horietako batzuk ez dira

Enplegu gune
berrikotzat bezala
definitu diren
eremuetako jarduerei
dagokienez, adierazi
behar da ez dela erraza
horiek ondo zehaztea

zehatz-mehatz zerbitzuak, horietako batzuk estu-estuan lehen mailako jarduerei eta jarduera eraldatzaileei (...) lotuta daudelako. Enplegu
Gune Berrien jiteak berak berarekin bat daramatza zailtasunak oinarriko informazioan, bai informazio hori exisitzen ez delako (jarduera
asko argi eta garbi hastapen-egoeran eta modu barreiatuan dauden
jarduerak dira; hartara, esan daiteke oso gutxi direla erreferentzia-iturri fidagarriak) bai dagoen informazioa ez delako erabat zuzena (sek18. 1995-1999. Colección Estudios: Serie Programa Leonardo Da Vinci. Instituto Nacional de las
Cualificaciones
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tore eta lanbideetako gaitasunak ez datoz bat erreferentziako jarduerekin, hau da, jarduera-enplegu gune batzuk enplegu gune ez diren
beste jarduera batzuekin elkartu dira, edota jarduera bera jarduera askotan banatzen dute).
Edonola ere, eta zailtasunak zailtasun, eremu horietan sartu behar
diren jarduerak definitzeko hainbat ahalegin egin dira, modu zorrotzean ez bada ere. Ondoko taulan ikus daiteke nahiko xehetasun handiz jarduera horien bananketa; era berean, jardueren aniztasuna ere
ikus daiteke, hala nola jarduera horien definizio eta identifikazioari
buruz aurreko paragrafoetan aipatu ditugun zailtasunak.

ENPLEGU GUNE BERRIETAKO JARDUERA ETA ZERBITZUAK
I. EGUNEROKO BIZITZAKO ZERBITZUAK
1. Etxeko zerbitzuak
Laguntza burokratikoak; etxerako bazkariak egin eta banatzea; erosketak etxeetara eramatea;
adinduei kanpora irteten laguntzea; etxeko garbiketa-zerbitzua; adineko pertsona ezinduei
arreta ematea.
2. Haurren arreta
Haurtzaindegiak eta haur-eskolak; haurrak zaintzeko beste zentro batzuk (familiako etxeak,
haur-etxeak); haurrak etxez etxe zaintzea (ohiz edo noizbehinka); eskola-orduz kanpo zaintzeko zerbitzua; eskolaren zerbitzu osagarriak (jantokia, garraioa...); eskola-orduz kanpoko
kultur eta kirol jarduerak; udalekuak (eskolak, kirola, udako jarduerak); ikasteko zailtasunak dituzten haurrentzako laguntza (errepasatzeko klaseak...).
3. Arazoak dituzten gazteentzako laguntzak
Eskola-porrota izan duten gazteentzako laguntza; gazteak lan-munduan sartzeko laguntza;
ezintasunak dituzten gazteentzako laguntza; gizartean arriskuan dauden gazteentzako laguntza; gazte delikuentziari aurre hartzea eta delikuenteak gizarteratzea; drograzaletasunari aurrea hartzea eta tratamenduak.
4. Gatazkak konpontzeko bitartekaritza eta aholkularitza
Justizia familiako eremuan, eskolan, lanean, tokiko gizartean.
5. Informazio eta komunikazioko teknologia berriak
Informatika ekipoak eta zerbitzuak; telekomunikaziorako ekipoak eta zerbitzuak; informaziosarbideetarako zerbitzuak (internet, sareak, datu-baseak); TB banatzeko modu berriak (kablea, satelitea); multimedia ekoizpenak; telezerbitzuak (etxeetara, enpresetara, herri-administrazioetara); komertzio telematikoa; urrutiko hezkuntza eta prestakuntza zerbitzuak; herri-administrazio, enpresa eta etxerako beste teleaplikazio batzuk (teleadministrazioa).
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II. BIZI-KALITATEA HOBETZEKO ZERBITZUAK
6. Bizilekuak hobetzea
Higiezinak barrutik zein kanpotik eraberritzea edo konpotzea: eraikinak kanpotik eraberritzea;
eraikinak mantentzea eta zaintzea.
7. Segurtasun zerbitzuak
Herrietako leku batzuk zaintzea; herri-garraioak zaintzea; etxeetako segurtasun instalazioak;
enpresetako segurtasun instalazioak; leku publikoetako segurtasun instalazioak; telezaintza.
8. Tokiko garraio kolektiboak
Herri-garraioetako erosotasun teknikoa hobetzea; ezintasuna dutenak herri-garraioetara
iristeko sarbideak hobetzea; herrietako garraio kolektiboak antolatzeko modu berriak sortzea (multizerbitzuetako enpresak, ibilgailuen mantenimendua, autobus eta taxistek egindako elkarteak).
9. Espazioak balioestea
Oso funtzionalak diren espazioak elkarbizikidetasunean oinarrituz berriro definitzea funtzio
anitzetarako; espazioak birmoldatzea eta birgaitzea; lanbideak mantentzeko eta birkalifikatzeko aukera ematen duten okupazio espezializatuetako lekuak birmoldatzeko eta egokitzeko jarduerak; leku publikoetako mantentze-lanak.
10. Gertuko komertzioa
Baserri inguruak biztanleriaren osaketak (betikoak edo pasadizokoak) izandako aldaketetara
egokitzea. Hirien inguruetan: gertuko komertzioa sartzea, bizitzeko modu berriak balioesteko
eta egokitzeko modu bat balitz bezala (emakumeen lana; biztanleriaren zahartzea).
11. Energia kudeatzea
Eraikin eta etxebizitzetan energia aurreztea. Familiei energia aurrezteko aholkuak ematea.
Energia-iturri berriak erabiltzea.

III. AISIALDIKO ZERBITZUAK
12. Turismoa
Mendiko turismoa; kultur turismoa; abenturako turismoa; turismo espezializatua (ibilbideak,
zirkuituak).
13. Ikus-entzunezkoa
Film-ekoizpena; film-banaketa; TB emanldiak ekoiztea; TB emanaldiak banatzea; telebista
interaktiboa (museo, liburutegi, eta abarretarako urrutiko sarbidea); bideo-multimediako ekoizpen komertzialak.
14. Kultur ondarea balioestea
Sukaldaritza (gaitasun handiko sukaldarientzako eskariak); kultur zentroak sortzea (artistak,
kontserbatzaileak...), kultur hedapena (abegia, gidariak, zientzilariak, teknikariak, agitaldariak...); eguneroko eskaintza eta mantzentza (zaindariak, turismo-fluxuen kudeatzaileak).
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III. AISIALDIKO ZERBITZUAK (aurrekoaren jarraipena)
15. Tokiko kultur garapena
Herriko kultura bultzatzea (potentzial endogenoa), kultura balioeste, mantentze, transmititze,
hedatze eta artatzearen arteko lotura; kulturaren tokiko egitekoa eta kultur turismoaren eta
kultur proiektuen multimedia bidezko hedapenaren arteko lotura.
16. Kirola
Kirol klubak kudeatzea; kirol hezkuntza eta osasun-kirola; kirol profesionala eta ikuskizun-kirola; kirolaren bidezko gizarteratzea.

IV. INGURUMENEKO ZERBITZUAK
17. Hondakinen kudeaketa
Hondakinak gaika bildu eta tratamendu egokia ematea; materialak berreskuratzea eta berriro
komertzializatzea.
18. Uraren kudeaketa
baien arro eta ibilguen saneamendua eta mantenimendua; ura ez kutsatzeko baliabideak eta
babesak sortzea eta bideratzea; uraren azpiegiturak kudetzea; uraran erabilera egokirako herritarrei heziketa egokitua ematea: herritarrak eta enpresak; ura aisialdirako balibide.
19. Naturguneak babestea eta mantentzea
Narriadura kontrolatzea; naturguneetarako programak, erreserbak, babesgune berriak sortzea, eta abar; basoak birpopulatzeko edo lursailak berreratzeko programak; suteei aurre hartzeko programak; azpiegiturak egitea eta zaintzea; ingurumenari buruzko heziketa.
20. Kutsadura eta kontrola
21. Ingurumen kudeaketa
Ondasun eta zerbitzuak jartzea kontaminazioa murrizteko; gutxiago kutsatzen duten teknologia erabiltzea; baliabideak aurrezteko teknologia berriak bilatzea; ingurumena kudeatzeko sistemak; ingurumenak jasaten dituen eraginak aztertzea; ingurugiroa ikuskatzea; ingurugiroaren
alorreko arriskuak kudeatzea; herritarrak eta enpresak sentsibilizatzea.
Iturria: CIREM Fundazioa, Europako Batzordearen agirietan oinarriturik egina.

1.3. EGOERA ETA AURREIKUSPENAK: ENPLEGU
GUNE BERRIEN BESTE DEFINIZIO BAT?
Aurreko ataletan enplegu gune berrien kontzepturik zorrotzena jaso
dugu. Europa Batzordearen programazioetan terminoa geroz eta gutxiago agertzeak Batasuneko estatu kideen adierazpenetan ere izan
du isla, nahiz eta oraindik urruti egon administrazioen agendetatik
erabat desagertzeko.
Hala ere, gaur egun “Enplegu gune berriak” terminoa beste kontzeptu batzuekin elkartzeko joera dago, adibidez, enplegurako auke-
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ra berriak, tokiko ekimenak, sortu berri diren lanbideak, eta abar19;
azken batean, enplegu gune berriak definitzerakoan hasiera-hasieratik hitzari ematen zitzaizkion ezaugarri haietako bakar batzuk baino
ez dituzten kontzeptuak.
Europako zenbait herrialdeetan enplegu gune berrien egungo azterketa labur baten ondorioz honako emaitzak atera dira:
• Enplegu gune berrien sustapenean punta-puntan ibili diren herrialde batzuetan, esate baterako, Frantzian, apustu garraintzitsua egin zen, batez ere gertuko zerbitzuei eta gazteentzako enplegu-aukerei loturik, Nouveaux Services-Emplois Jeunes20 ekimenaren bidez, zeina poliki-poliki desagertuz joan den (19972002). “Enplegu gune berriak” terminoa bigarren lekura aldatu
bada ere, oraindik zenbait inguru berezietan erabiliz jarraitzen
da, eta, adibidez, Lan Ministerioak pertsonarentzako zerbitzuak
sektorea 3,5 milioi laguni lana emateko moduko “enplegu gune
ikaragarri”a deitu dio. Gaur egun arlo honetan ari diren elkarteek 200.000 enplegu erregistratu dituzte jarduera horretan, eta espero da datozen hiru urteetan (2007. urtera arte) beste 500.000
lanpostu inguru sortuko direla. Gainera, Gobernua plan bat
abian jartzekotan da sektore honetan lan egiten duten elkarteak
“masiboki laguntzeko”.
• Belgika ere bereziki nabarmendu zen enplegu gune berrien hasierako urteetan; baina gaur egun, “Titre Services”21 albo batera
utziz, terminoa ia agertu ere ez da egiten enplegurako estrategia
eta politiketan. Hala, 2003ko agerkari batean “Ideien gune berriak”22 izenpean 50 ekimen berri jasotzen ziren, eta horietan
biltzen ziren ekimen pribatua (batez ere elkarte izaera zutenak)
eta ekimen publikoa nahasten zituzten tokiko jarduerak. Ideiak
berriak eta potentzial berriak izena ematen zitzaien eta honako
izenburupean aztertzen ziren, adibidez: Premia bereziak, eskari
bereziak; Publiko bereziek identifikatutako gizarte-arazoei
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19. Adibidez, Enplegu berriei buruzko gaikako taldeak (análisis de los proyectos ADAPT y EMPLOYMENT) ikuspegi hirukoitza eman zizkien enplegu berriei: Enplegu gune berriak, Ekonomia soziala eta Enpresak sortzea.
20. Programaren helburua gizarte erabilerako jarduera berriak sortzea eta garatzea zen, alde batetik, eta bestetik, horien bidez, kasurik egin gabe zeudela, sortzen ari ziren premiak eta tokiko
beharrizak asetzea, eta bidenabar, 350.000 gazteri honako jardueretan lan egiteko aukera ematea:
ingurumena, kirola eta turismoa, laneko aurrezaintza eta segurtasuna, gizarte-osasuna, kultura eta
hezkuntza, gizarteko bizitza eta bestelako zerbitzu batzuk. Horretarako, gazte horiek jarduera horietan kontratatzeko, alegia, diru-laguntza garrantzitsuak bideratu ziren bost urtetan zehar.
21. Gertuko zerbitzuak garatzeko asmatu zen finantza-baliabidea. II. kapitulua egiten dugu horren analisia.
22. Nouveaux Gisements D´Idees. SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale. 2003.
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erantzuteko ekimenak; Parte-hartzea hiritargo ekonomiko eta
soziala aregotzeko, eta holakoak. Hau da, marko orokorragoa
planteatzen zuten, eta horretan enplegu gune berriei leku berezi
bat ematen zitzaien, askoz ere zabalagoa eta garrantzitsuagoa,
jarduerak promozionatzeko mugimenduan, hala nola ohiko jarduera ekonomikoetatik bereizitako jardueretan.
• Beste herrialde batzuetan, Erresuma Batuan adibidez, enplegurako estrategia nazionalek ez dute beren baitan hartzen modu berezian enplegu gune berrien garapena; baina, horiek ere, nolabait, enplegu gune berrien eremu batzuen filosofia eta potentzialtasuna bereganatu dituzte, zenbait kolektibo kontratatzerako
laguntza-ekimenak izan dituztelako kontuan (NEW DEAL23
bere bertsio desberdinetan) kontratazioaren funtsezko aukeratzat; eta kontuan izan dituzte horrez gain, enplegurako sarbideak, hezkuntza eta prestakuntzarako sarbideak, boluntariotza eta
ingurumenaren aloreko lan-esperientziak, eta abar. Azken bi horiek, gainera, enplegu gune berriei lotuta daude hein batean,
gazteentzako New Deal irtenbideen %40 inguru izan baitziren
(50.000tik gora gaztek parte hartu baitzuten) 2003. urtean.
• Estatuan, lehentasuneko jarduera-ildoetako bat (“enplegu politika
aktiboak modu erabakigarrian gehitzea, enplegu gune berriak indartzea eta toki mailako kultura ekintzailearen hedapena” 1998)
eratu ondoren, enplegu gune berrien aipamena gaur egun 6. arteztarauan sartzen da, hain zuzen, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzeko den arauan (Emakume ekintzaile finantza-laguntzarako programaren bidez. Programa horrek dirulaguntzak
ematen dizkie enplegu gune berrien eremuan emakumeek sortutako enpresei, baita emakume gutxi ari diren sektoreetan sortutakoei
ere). Tokiko Garapena laguntzeko eta Gertuko Zerbitzuak sustatzeko den Dirulaguntza Orokorrarren bidez ere agertzen dira, eta Enplegu Lantegiak programan — enplegu gune berriekin zerikusi
duten eremuetako jarduerak— ere mantentzen da. Eskola-Lantegietako eta Lanbide-Eskoletako jarduerak (ondare artistiko, historiko, kulturala eta naturala berreskuratzeko lanbideak, hala nola herri
inguruak eta inguruneak birgaitzeko eta herrietako bizi-egoera hobetzeko direnak edota interes publikoa, orokorra edo soziala dutenak), informazio eta komunikazioko teknologietako eta lan-mundura bideratzeko prestakuntza esperimentaleko programarekin bat,
enplegu gune berrietako eremu hauei lotutakotzat jo daitezke.

Enplegu gune berriak
indarrean daude, baina
alor honetako zenbait
adituk jada jakitera
eman dutenez,
hasierako iguripenak
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aurreikusitako epearen
barruan

23. http://www.dwp.gov.uk/
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• Gainera, autonomia erkidegoek ohiz enplegu gune berriak garatzeko programak ere badauzkate. Hasi EAEtik eta GaztelaMantxako Komunitateraino asko dira enplegu gune berrietan enplegua sortzeko laguntzak bideratzen dituzten komunitateak.
Batzuek zenbait jarduera jakinetan enpresak sortzea hobesten
dute, beste batzuek hainbat erakundetan (udalak, irabazi asmorik gabeko erakundeak, eta abar) enplegua sortzeko laguntzak
ematen dituzte. Kataluniako Enplegurako Plan Orokorrak
(2004-2006), gainera, enplegu gune berrietarako prestakuntza
emateaz gain, edota eremu horietan —beste plan batzuekin komunak diren elementuak— autoenplegua bultzatzeaz gain, etxeko zerbitzuak sustatzeko asmoak ditu Enplegu Hobi Berrien programaren barruan.
Nafarroan, Enplegurako I. Planak (1999-2001) ere aipamen berezi bat egiten du Enplegu gune berriei buruz. Enplegurako II.
Planak “Sortzen ari diren Jarduera Ekonomikoen eta Garapen
eta Enplegurako Tokiko Ekimen” programan sustatutako enplegurako laguntzak aurreikusten ditu, eta horietan enplegu gune
berriak ere kontuan hartzen dira.
• Hala, bada, enplegu gune berriak indarrean daude Estatuan24
eta Europako hainbat herrialdetan, baina alor honetako zenbait adituk jada jakitera eman dutenez, hasierako iguripenak ez dira bete,
eta are gutxiago aurreikusitako epearen barruan (2000. urtea).
Oraindik luzea da, beraz, ibili beharreko bidea, eta gainera bidexka
asko dituena, adibidez: informazio eta komunikaziorako teknologia
berriak (ez bakarrik enpleguarekin zerikusi dutenak, baita ekonomien lehiakortasunarekin zerikusi dutenak ere) laguntza askoren
xede dira, eta izan duten garapena handia da. Nekazal turismoak,
segurtasunak eta ingurumenarekin zerikusi duten jarduerek ere hazkunde handirako bidea hartu dute.

Luzea da oraindik
egiteko dagoen bidea,
eta horrek gainera
bidexka asko ditu,
adibidez: informazio eta
komunikaziorako
teknologia berriak
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dira, eta izan duten
garapena handia da.
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ingurumenarekin
zerikusi duten jarduerek
ere hazkunde handirako
bidea hartu dute

Alabaina, badira jarduera-eremu batzuk, adibidez, etxeko zerbitzuak, haurrak zaintzea eta arazoak dituzten gazteei laguntzea oraindik
beren ahalmen osoa ustiatu gabe dutenak, hau da, eremu horietan izan
diren jarduerak banakakoak eta esperimentu gisa egindakoak izan dira.
Azterlan honetan kontuan izan behar da, oro har, Europako herrialde gehienetan, eta EAEn bereziki, enpleguaren alorrean ezagutu den egoera oso bestelakoa dela enplegu gune berriak sortu zireneko garai hartakotik. 90eko hamarkadaren hasieran EBeko langa24. 2001-2006ko aldian 1.500 milioi euro jaso zituen, grapen eta enplegurako tokiko ekimenak
abian jartzeko.
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bezia %13koa bazen ere, Estatuan eta EAEn ehuneko hori ia-ia bikoitza zela. Nolanahi ere, azken urteetan zifra hori %10 baino txikiagoa da Europan eta EAEn, eta zertxobait handixeago Estatuan.
Iraupen luzeko langabetuen zenbatekoek ere gutxitze handia izan
dute azken boladan.

ENPLEGU-TASAREN BILAKAERA EAE-N, ESTATUAN ETA EUROPAKO BATASUNEAN (EB-15). 1996-2004
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(*) 2004ko bigarren hiru-hilekoa EAE eta Estatuari dagokienez, eta urtarrila EB-15ekoari dagokionez
Iturria: INE (EPA), Europako Batzordea, OCDE (2004ko EB-15)

2. grafikoa

ENPLEGU-TASAREN BILAKAERA EAE-N, ESTATUAN ETA EUROPAKO BATASUNEAN (EB-15). 1996-2004
%25

%20

%15

Espainia
EAE
EB-15

%10

%5

%0
1996

1997

1998

1996

2000

2001

2002

2003

2004*

(*) 2004ko bigarren hiru-hilekoa EAE eta Estatuari dagokienez, eta urtarrila EB-15ekoari dagokionez
Iturria: INE (EPA), Europako Batzordea, OCDE (2004ko EB-15)

30

IRAUPEN LUZEKO LANGABEZIA-TASAREN BILAKAERA (16TIK 64 URTE BITARTE)
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Horrek adierazten duenez, hein batean gutxitu egin da langabeziarekiko presioa, eta aldi berean beste premia batzuk sortu dira (enpleguaren kalitatea, ekonomien lehiakortasuna...); horrenbestez, enplegu
gune berrien oinarri izan diren aldaketa sozio-ekonomikoen ezaugarriak bere hartan mantentzen edo areagotzen badira, esan daiteke ez dagoela garbi administrazioek enplegu gune berriak oro har enplegua
sortzeko eremu garrantzitsutzat bihurtzeko moduko jarduerei lehentasuna emango dietenik.
Enplegu gune berrien kontzeptua hango eta hemengo programetatik desagertzea bere potentzialaren aurretiazko analisirik ez egotearen ondorioa dela, kontuan izan behar baita enplegu gune berriak lurraldean lurraldeko ezaugarri sozio-ekonomikoei estu-estu lotuta
daudela. Horrela, bada, esan daiteke analisi horren lehen fasearen
amaieran gaudela, eta hortik aurrera lurralde bakoitzak bere
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premia/aukeretara doitutako jarduerei emango diela lehentasuna eta
ondorioz horiek garatuko dituela.
Edozein modutara, Enplegu gune berriak enpleguaren adierazleetan
eragin esanguratsua duen faktore bezala indarrean mantentzea, hein
handi batean, administrazioek gizarteko premia berriei emango dien
estalketa maila kontuan izanik egin dezaketen hautuaren menpe dago.
Esan daiteke, beraz, enplegu gune berrien kontzeptua bidegurutze
batean dagoela: administrazioek behar adinako laguntzarik ematen ez
badiote, seguraski desagertu egingo da tokiko garapenean bete dezakeen eginkizunetatik, edota horretara iristen ez bada muga handiak
izango ditu, tarteka-marteka eginkizun garrantzitsuren bat edo beste
beteko badu ere. Merkatu pribatuaren eraginez eremu batzuk bilakaera positiboa izaten duten neurrian, gerta daiteke, halaber, enplegu
gune berrien izaeran aldaketak gertatzea eta “hazten ari diren sektore
edo potentzial handiko sektore” bihurtzea, enplegu gune berrien jatorrian kokatzen ziren jite sozialeko balorazioak balorazio.
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Hori horrela, enplegu gune berrien birformulatze berri bat etor daiteke: termino horren baitan sartuko liratekete enplegu-potentziala
duten jarduera berri guztiak, edota termino hori jite sozial handiago
duten jardueretara mugatuko litzateke bakarrik, hau da, gertuko zerbitzuekin zerikusi dutenetara eta beren bideragarritasunari eusteko
administrazioaren laguntzaren menpekotasun handia dutenetara.
Oraingoz, aurreko lerroetan adierazi den moduan, bi norabideetako garapenak ikusten ari gara. Beraz, premiazkoa izango da etorkizunean izango duen bilakaera ikustea eta, bereziki, segimendurako mekanismoak finkatzea, horien bidez, egoki balitz, enplegu gune
berrien definizio berri bat lortzeko eta, definizio horren arabera, enplegu gune berriek enplegua sortzeko dituzten aukerak egoera berrira egokitzeko.
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2. Enplegu gune berriak abiarazteko
zenbait ikasketa eta erronka

2. Enplegu gune berriak
abiarazteko zenbait ikasketa eta
erronka

E

nplegu gune berrien ezaugarrietako bat da faktore ezberdinetan eragin behar izaten duela. Alde batetik, enplegu gune berriek bere garapena bultzatzen duten faktoreetan eragin
behar dute, eta bestetik, finkatu diren helburu guztiak (premia berriei
estaldura ematea, enpleguaren erabilera intentsiboa, lurraldeko garapena...) merkatuaren indar hutsaz betetzea nahikoa gertatzen ez denean, oztopo guztiak ezabatu behar dituzte.
Ikuspegi horrek bereizketa bat egin beharra dakar sortzen ari diren
jarduera edo lanbideen eta enplegu gune berrietan sartzen diren lanbideen artean, eta aldi berean, jarraikian zehaztuko diren hiru eremuetako eskuartzeetara jo beharra eskatzen du, eremu bakoitzean eta
une bakoitzean finkatuko diren lehentasunen arabera indar handiagoz
edo txikiagoz. Hona aipatu ditugun hiru eremu horiek:
• Eskaria. Batez ere, era askotako finantza-baliabideak erabiliz
erantzungo zaio eskariari; baliabide horien bidez, eskariaren zati
bati erantzungo zaio (zerbitzu txekeak) edota jarduera batzuei
(oro har gertuko zerbitzuekin zerikusi dutenei) zergak murrizteko emango zaien aukeraz.
• Eskaintza. Eskuarki, eremu horietako enpresa-ekimenak sustatzeko ekintzaileei eskainiko zaizkien laguntzen bidez, eta bereziki, arrazoiak arrazoi (sortu berriak izatea, jite transbertsala
edukitzea, ezkutuko ekonomiaren eragin nabarmena, onespen
eskasa, eta abar) ondo egituratu gabe dauden lanbideetarako
prestakuntzaren garapena sustatuz.
• Lege-esparrua. Lehen urratsak ematen hasi diren jarduerak abian
jartzeko oso zurruntzat jotzen den lege-esparruak, maiz elementu publiko eta pribatuen konbinazioa behar izaten dutenak, gaur
egun indarrean dagoen legeriak25 ez baitu erraztasun handirik
ematen azkar ibiltzeko edo malgutasunez jokatzeko.
Kapitulu honetan enplegu gune berrien garapenak aurrean dituen
zailtasunik handienak aztertuko ditugu, hala nola hainbat herrialdeetan eragozpen horiei guztiei aurre egiteko diseinatu diren esperientzietatik atera daitezkeen ikasketa batzuk. Garatutako ekimenen aniztasun ikaragarriak eta horietako askok hartu duten izaera esperimental eta berritzaileak jite orokorra damaiote kapitulu honetan eskaini-
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25. Alor honetan eredugarria da segurtasunarena, nahiz eta faktore horrek beste jarduera batzuetako mugak adierazi.
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ko den ikuspegiari. Azterlan hau, beraz, goragoko eremu geografikoetan ezagutu diren esperientzietan oinarrituko da.

2.1. ENPLEGU GUNE BERRIEN GARAPENAK AURRE
EGIN BEHAR DIEN ERRONKAK
Eragozpenen hiru tipologia nagusienekin batera (generikoki enplegu
gune berriak identifikatu zirenetik tipifikatuta daudenak: eskaintza,
eskaria eta lege-esparrua), badira beste tipologia berezi batzuk enplegu gune berrien garapena oztopatzen dituztenak. Ondoren datoz oztopo horietako nabarmenen batzuk.

2.1.1. Potentzialtasunaren identifikazioa eta emaitzen balorapena
Enplegu gune berrien potentzialtasuna ezagutzeko zailtasuna, gune
berri horiek sortzen hasi zirenetik hartu izan da aintzakotzat. Hala, hasierako proiektu asko eta asko enplegu gune berrietan sartzen diren
eremuen aukerak aztertzera bideratu dira; jakina, potentzialtasun hori
batez ere enplegu gune berriek enplegua sortzeko duten indarrean
neurtu da.
Europako Batzordeak enplegu gune berriak26 hedatzean egin zituen proiekzio makroekonomikoetatik azken urte guzti hauetan Europako estatu gehienetan toki edo eskualde mailan egin diren —eta egiten ari diren27— azterketetaraino, ahalegin ikaragarriak egin dira enplegu gune berriek enpleguaren sorkuntzan duten eragina zenbatekoa
den jakiteko.
Arazo hori ez da txikikeria bat: enplegu gune berriek administrazioaren laguntza bat behar duten heinean, derrigorrezkoa egiten zaio
horri bere eskuartzeen eraginkortasuna eta eragingarritasuna zalantzan jartzea eta aztertzea, eta horretarako, funtsezkoa da esparru bat
eratzea helburuak kalkulatzeko, emandako urratsen segimendua egiteko eta lortutako emaitzak baloratzeko.
Enplegu gune berriek beren baitan biltzen dituzten eremuen aniztasunak, hala nola eremu geografiko bakoitzaren hasierako egoera
desberdinak —biztanleriaren dentsitatea, zerbitzu publikoen maila,
batez besteko errentaren maila, informazio eta komunikazioko teknologiak gizartean duten eragina, demografiaren aldagaiak, eta abar—
ez dute aukerarik ematen formula generikoak erabiltzeko, eta aldi berean, tokian tokiko ikerketa eta azterketak egin beharra eskatzen dute.
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26. “Nuevos Yacimientos de Empleo”. 19. Lanerako Koadernoa.
27. Estatuko zenbait autonomia erkidegok gaur egun era honetako proiektuekin darrai. Berriak
dira, halaber, Merkataritza Ganbaretako Kontseilu Gorenak oraintsu (2002) egin dituen ahaleginak, Espainiako enplegu gune berrien potentzialtasun ekonomikoaren adierazlea ateratzeko.
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Baina, zailtasuna ez dago bakarrik enplegu gune berrien potentzialtasuna ezagutzean, baita emaitzen segimendua egitean ere, lanbideen sailkapena egitea oso eginkizun zaila delako edonondik begiratuta ere. Gehienetan, enplegu gune berriek sortzen dituzten jarduerek
ez dute antzeko jarduerarik ohiko jardueren zerrendetan.
Horregatik, oso zaila gertatzen da, ohiko estatistika-analisietan
oinarrituta, enplegu gune berriek sortutako enplegua beste jarduera
ekonomiko batzuek sortzen duten enplegutik bereiztea: hasi komertzioko saltzailea lanbidetik —honetan oso gutxi dira gertuko
komertzioak kontzeptuari atxikitzen direnak— eta telekomunikazioetako ingeniaria lanbidera —hauek ere enplegu gune berrien logikatik at dauden enpresa handiek kontratuak gehienbat— enpleguaren estatistika-erregistroen azterketa hutsak oso panorama distortsionatua eskaintzen du enplegu gune berrien potentzialtasunari
eta errealitateari buruz.
Gainera, sortutako enpleguen balorazioak enplegu gune berriek
planteatzen duten helburuetako bat aztertzea eskatzen du, eta aldi berean, albo batera uztea zona bateko gizartearen premiak estaltzearekin edota zona horretako ekonomi jarduerak abian jartzeak izango lituzketen eraginarekin zerikusi dituzten alderdiak.
Hori dela eta, toki edo eskualde mailan egiten dira enplegu gune
berrien emaitzen balorapenik doituenak. Haatik, emaitza horiek azterlan berezi —eta horrek segimendua egiteko baliabideak jartzea eskatzen du— bat eskatzen dute, eta emaitzak sarritan “praktika onen
multzo” bezala aurkezten dira, nahiz eta praktika horiek zalantzarik
gabe interesgarriak izan beste eredu batzuetan erabiltzeko duten potentzialari begira edota izaera kualitatibo handiagoko alderdi batzuen
eredutzat erakusteko —adibidez, eragileen iritziak ekimenen zuzeneko eraginei buruz—, baina inolaz ere ez dira eragin kuantitatiboaren
balorapena egiteko erabiltzen eredu klasikoak eta gainera zerbait
anekdotikotzat jotzeko edo “ekonomia erreal”etik kanpoko gaitzat
jotzeko arriskua dute.

Toki edo eskualde
mailan egiten dira
enplegu gune berrien
balorapenik doituenak

2.1.2. Administrazioaren eskuartzea enplegu gune berrien
garapenean
Jada aipatu dugu administrazioek erakutsi duten interesak gora egin
duela, batez ere langabeziaren eragin handiko testuinguruaren barruan. Kontzeptu honetan sartu ditugun jardueretan, gertuko zerbitzuekin zerikusi dutenak, eta bereziki adineko jendearen arretarekin
edo umeak zaintzearekin, dira eskari handiena dutenak, eta enplegua
sortzeko potentzial handiena dutenak.
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Alabaina, horiek dira aldi berean administrazioaren laguntza handiagoa behar dutenak, eskariak dagokion kaudimena izan dezan. Hori
dela eta, Estatu gutxi animatu dira jarduera horiek bete-betean garatzeaz, hau da, ez dute lagundu eragin adierazgarri bat izateko moduan.
Frantzia salbuespena da alor honetan, herrialde horrek apustu trinkoa
egin baitu Zerbitzu berrien-Gazte enpleguaren alde. Programa horren
bidez, enplegu gune berriak29 plazaratzeaz sortutako iguripenarekin
bat zetozen helburuak lortu nahi izan zuten.
Toki edo eskualde mailan administrazioek era askotako laguntzak
bideratu dituzte, baina oro har laguntza horiek jite esperimentalez edo
gidariz eman dituzte, edota leku edo sektore jakin batzuetako jardueretara mugaturik; hortaz, laguntza horiek izan duten eragina ere nahiko mugatua izan da.
Horrek desilusio pixka bat ekarri du enplegu gune berriek eskaintzen dituzten aukeretaz, eta horrekin batera enplegu gune berriak langabeziaren kontra borrokatzeko baliagarritasun gutxiko elementutzat
eta desagertzear dagoen kontzeptutzat jotzen dituzten joera kritikoak30 sortu dira.

2.1.3. Sortutako enpleguaren kalitatea

Enplegu gune berriek
sustatzen dituzten
enplegu berriak jite
prekarioa dutela esan
ohi da, industrian
sortzen diren enpleguek
baino soldata eta lanbaldintza txarragoak
dituztelako

Enplegu gune berrien sustapen-bidean askotan kritikatu den alderdietako bat da sortutako enpleguen prekariotasuna. Izatez, enplegu gune
berriek sustatzen dituen enplegu berriak jite prekarioa dutela esaten
da, industria sortzen diren enpleguek baino soldata eta gainontzeko
baldintza txarragoak dituztenak. Sindikatuek enplegu berri hauetan
duten parte-hartzea ere ez da industriakoa bezain handia, eta ondorioz
enplegu gune berrien bidez sortutako enpleguetan langileak arrisku
handiagoak dituzte.
Frantzian, esate baterako, kualifikatu gabeko enpleguaren bilakaeran aldaketa bat atzeman da: industriaren sektorean enplegu mota
honek izan duen beherakada nabarmenaren aurretik zerbitzuen sektorean gorakada garrantzitsua izan du.
Frantziako Estatistika institutuak kaleratu dituen datuekin bat, kalifikaziorik gabeko enplegu hau ari dira gehitzen: haur eskoletako laguntzaileak; dendetako saltzaileak; kontserbatze, mantentze eta garraioko langileak; sukaldaritza sektoreko soldatapekoak, eta segurtasun agenteak. Lan-merkatuan egonkortu diren kalifikaziorik gabeko
lanbide bezala honakoak aipatzen dira: zerbitzuko agenteak, etxezai28. Zerbitzu berri hauetan prestatu diren/lan egiten duten gazteen mobilizazioa oso garrantzitsua
bada ere, oraindik ez da aztertu horietako zenbat bihurtu diren enplegu finko.
29. Horrela nabarmenarazten da jarduera hauek ez dutela garrantzi handirik, administrazioaren laguntza handiak behar dituztela eta merkatuko premiekin ez datozela bat.
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4. grafikoa

INDUSTRIATIK ZERBITZUETARAKO ALDAKETA - Kalifikaziorik
gabeko enpleguaren bilakaera sektore pribatuan. Enpleguak milakoetan (Frantzia)
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Iturria: Insee. «Le défi social des nouveaux emplois non qualifiés». Le Monde. 2004.

nak, etxeko langileak eta nekazaritzako langileak. Atzera egin dute
industriako aprendizak eta beharginak.
Ikusten denez, “kalifikaziorik gabeko”tzat jo direlarik hazkundean dauden geroz eta gehiago eskatzen diren lanbideetako batzuk enplegu gune berrien jarduera-sektoreetan sartutakoak dira. Problematika hori guztia ezin bada ere esan zuzenean enplegu gune berriekin
lotutakoa dela, lanbideen egituratze ezak —jarduera berriak, profe-
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sionaltasunik eza...— eta eskariari kaudimenez erantzuteko zailtasunak areagotu egiten dituzten jarduera horietako enpleguaren ezegonkortasunak dakartzan arriskuak.
Baina arrisku horren berri bazegoen enplegu gune berriak garatzen
hasi zirenean ere, eta jakin badakigu arrisku horiek areagotu egingo
direla azken batean enplegu gune horietara biltzen diren pertsonak gizarte-bazterketako egoeran daudenak badira. Cachón31-ek dionez,
“enplegu gune berrien logika langabeziaren tratamendu sozialarekin
nahasten bada, enplegu gune berrien debaluazioa eta estigmatizazioa
gertatuko da”.
Hala, bada, behar-beharrezkoa da administrazioak gai honetan lehenbailehen eskuartzea eta ahalegin politikoa egitea, enplegu gune
berriak sustatzeko jardueretan enpleguaren behin-behinekotasuna areagotu ez dadin.

2.2. IKASKETAK ETA ESPERIENTZIAK: ENPLEGU
GUNE BERRIEN FINANTZAKETA
Esan dugu aurreko lerroetan, eskualdeez gaindi dauden eremuetan eskaria areagotzeko ahaleginak bakar-bakarrik herrialde batzuetan egin
direla. Eskaintza areagotzera bideratutako jarduerek, eta bereziki jarduera ekonomikoak sustatzeko direnek, garapen orokorragoa izan
dute, eta asko eta anitzak dira eskaintza hori aurkezteko egin diren azterlanak. Horiek duten garrantzia uka ezina bada ere, Europako Batasun osoan izandako esperientzia esanguratsuak biltzeko Koaderno32
honek eskaini dezakeena baino gehiago beharko litzateke, beraz honetan kuantitatiboki garrantzitsuenak direnak baino ez ditugu aipatuko, hau da, eskariari erantzuteko kaudimenarekin zerikusi dutenak
batez ere eta, modu osagarrian bada ere, eskaintzaren egiturarekin zerikusi dutenak.

2.2.1. Eskaria suspertzea
Enplegu gune berriek aurrean izan duten arazo nagusienetako bat
da finantzaketa, beren garapenerako behar diren diru-laguntzak,
alegia, zeren enplegu gune berriek, alde batetik, eskualdeen garapen ekonomikoa badute ere helburu nagusitzat —adibidez, enplegua sortzea—, bestetik, arrisku handiko inbertsioen aldeko apustua
egitea eskatzen dute, eta ohiko finantza-entitateek ez dute nahiko
holako zorietan sartu.

Enplegu gune berriek
aurrean izan duten
arazo nagusienetako
bat da
finantzaketarena,
beren garapenerako
behar diren dirulaguntzena, alegia,
zeren enplegu gune
berriek, alde batetik,
eskualdeen garapen
ekonomikoa badute
ere helburu nagusitzat
-adibidez, enplegua
sortzea-, bestetik,
arrisku handiko
inbertsioen aldeko
apustua egitea
eskatzen dute, eta
ohiko finantzaentitateek ez dute nahi
holako zorietan sartu

30. Lorenzo Cachón. 1998.
31. Nuevos Yacimientos de Empleo, 1996-2002. CEIN; 50 Initatives de Developpement Local et
d´Emploi, Belgique 2002.
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Gertuko zerbitzuak aurrean esandako guztiaren adibide argiak
dira, paper garrantzitsu bat jokatzearekin batera (merkatu informalean egiten diren jarduerak eta ezkutuko ekonomia azaleratzen laguntzen dute), kostu ekonomiko handi bat hartu behar dutelako beregain,
beren izatea bera ere zalantzan jartzeraino.
Horiek horrela, Europako herrialdeek ahaleginak eta bi egin dituzte, laurogeita hamarreko hamarkadan, ekonomiaren hobi berrietatik
eskaintzen diren zerbitzuak finantzatzeko formula berriak bilatzeko.
Botere publikoak zuzenean sustatutako ekimenez gain, gizarte zibilak berak ere edota finantza-sektoreko zenbait entitatek garatu dituzte aipameneko ekimenak finantzatzeko bestelako bideak, elkartasunirizpideetara eta printzipio etikoetara33 hobeto egokiturik.
Atal honetan, administrazioak enplegu gune berriak garatzen laguntzeko sortu dituen baliabideak baino ez dira bildu, eta horiek gehienetan gertuko zerbitzuetara bideratu ohi dira. Baliabide horiek aztertzeak aukera eman du jakiteko baliabide horien funtzionamenduaz
ikasitakoak sarri enplegu gune berriak birmoldatzea ekarri duela, enplegua sortzeko izan behar duten eraginkortasuna areagotzearren.

Botere publikoak
zuzenean sustatutako
ekimenez gain, gizarte
zibilak berak edota
finantza-sektoreko
zenbait entitateek
garatu dituzte
aipameneko ekimenak
finantzatzeko bestelako
bideak, elkartasunirizpideetara eta
printzipio etikoetara
hobeto egokiturik

Gertuko sistemak eta Zerbitzu-txekeen sistema
Erabiltzaileari eskaintzen zaion zerbitzuko gastuaren zati bati
baliabide publikoen bidez erantzuteko formula bat da zerbitzu-txekeen sistema; horren bidez, gastu hori ordaintzeaz gain, eskaintza
erregularra izateko arau batzuk izaten dira kontuan eta kalitatearen
gutxiengo batzuk betetzen dira. Zerbitzu hau aukeratu duten herrialdeek hartu dituzten formulak era askotakoak izan badira ere,
esan daiteke, gaingiroki bada ere, aukeratu den bideak aukera eman
diola erabiltzaileari jasotako zerbitzua hornitzaileari (bere kontura
edo erakunde jakin batentzat ari den langilea) balio jakin bateko
txeke batez ordaintzeko, kostuaren zati bat botere publikoek diruz
laguntzen dutenean.
Finantzatzeko sistema hori sarri erabili ohi da gertuko zerbitzuak
deitzen zaien jarduera horietan, eta hain zuzen ere jarduera-eremu
horietan jotzen da komenigarritzat zerbitzu eskaintzen eta erabiltzen
dutenaren arteko gertutasun bat (etxeko zerbitzuak, umeak zaintzea,
adineko jendea, pertsona ezinduak, eta abar).
Ondoren datoz laburbildurik zerbitzu-txekeen sistemak eskatzen
dituen ezaugarri batzuk:
32. Gizartearen ekimen-esparru honen barruan –gertuko aurrezpena– sartzen dira Banka Etikoa,
ohiko finantza entitateen ekimenak (adibidez, BBK Elkartasuna), eta abar.
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• Kostuaren zati bat erakunde publikoen dirulaguntzaz ordainduz,
zerbitzu-txekeek aukera ematen dute eskariak onartuko ez lituzkeen zerbitzu batzuk finantzatzeko; horrela, eskaria areagotzen
laguntzen da eta aldi berean merkatua handitzen.
• Bide hauxe izan da, hain zuzen Europako gobernu askok erabili
duten bidea, zenbait zerbitzuen eskaintzan (esate baterako umeak
zaintzea) beren gastu publikoa murrizteko, edo beste era batera
esanda, zerbitzua pribatizatzeko.
• Merkatuaren hedapenaren ondorioz, eskaintza zabaltzea bultzatu
da; ondorioz, erabiltzaileek aukera handiagoak dituzte zerbitzuak
beren interesen arabera eskatzeko. Horrenbestez, zerbitzu horiek
eskaintzen dituzten enpresa eta erakundeek enpresa-ikuspegiaz jokatu behar izan dute beren antolakuntzan, eta horrek eragin handia
dauka zerbitzuaren kalitatean edo profesionalizatzean (langileen
prestakuntza, eskainiko/kontsumituko dituzten zerbitzuen zehaztasuna, zerbitzuaren kostua aldez aurretik ezagutzea, eta abar) eta
aldi berean erabiltzaileek eduki behar duten konfiantzan.

Erabiltzaileari
eskaintzen zaion
zerbitzuko gastuaren
zati bati baliabide
publikoen bidez
erantzuteko formula
bat dira zerbitzutxekeak; horien bidez,
gastu hori ordaintzeaz
gain, eskaintza
erregularra izateko
arua batzuk izaten dira
kontuan eta
kalitatearen gutxiengo
batzuk betetzea
eskatzen da

• Eskaintzaren egituraketa ere funtsezkoa da, zerbitzuen finantzaketa eskaintza erregularizatzeari (langileak gizarte segurantzan sartuta, istripuei aurre egiteko aseguruak, langabezi prestazioak jasotzeko eskubidea, erretiroa hartzekoa, eta abar) lotuta dagoelako. Eskaintza arauetara lotzea, beraz, ekonomia ez-formalaren kontrako
neurri garrantzitsu bat da. Horrela, eskaintza finantzatzearekin
murriztu egiten dira, alde batetik, ezkutuko ekonomiak eskaintzen
dituen zerbitzuen kostuarekiko diferentziak, eta bestetik, zerbitzuaren kontsumoa kalitate-irizpideetara lotzen da zuzenean. Horrenbestez, zerbitzuak erregularizatzea laneko ezegonkortasunaren, genero-diskriminazioaren, eta abarren kontra borrokatzea da.
• Zerbitzu-txekeekin erabilitako eskemak beta ematen du honetarako, “ezkutuko eskariak modu eraginkorrean atzemateko, enplegu
gune berriei atxikitako premien atal garrantzitsu bat ez delako
atzematen erraza izaten merkatua aztertzeko ohiz erabiltzen
diren azterlanen bidez (...), premia ere ezkutukoa edo ahalezkoa
den heinean, eta herritarraren edo kontsumitzailearen begietara
ez agertzen ez denean zerbitzu jakin baten bidez estali daitekeen
zerbitzu bat balitz bezala. Zerbitzu-txekeak kaleratzea, bada, biztanleriari zein zerbitzuk interesatzen zaizkion jakiteko bide bat
izan daiteke”34.
33. ORIOL HOMS. CIREM. Els nous filons d´ocupació en el tercer sector. Postgrau Mediació per
la Integració Social.
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Ondoren, zerbitzu-txekeen eskemak Europako hain adibideetan
hartu dituzten itxuraketa ezberdinak azalduko dira, hala nola ibilian
eman zaizkien erabilera ezberdinak. Aipatu behar dugu Frantzia eta
Belgika, adibidez, aitzindariak izan direla txeke horien garapenean,
eta ondorioz doikuntza asko egin dituztela horien aplikazioan baliabide hauek enplegua sortzeko duten indarra areagotzearren.
Europako hainbat eta hainbat herrialdeek bultzatu dituzten finantza-ekimenek ez dute helburu bera eta bakarra izan, zeren gehienak
enplegua sortzeko izan badira ere edota ezkutuko ekonomia azalarazteko edota lanaren ezegonkortasunaren kontra borrokatzeko, herrialde batzuentzat helburu nagusia zerbitzu horien bidez sortutako gastu
publikoa murriztea eta zerbitzuak pribatizatzea izan da.

Zerbitzu-txekeekin
erabilitako eskemak
beta ematen du,
ezkutuko eskariak
modu eraginkorrean
atzemateko, zeren
enplegu gune berriei
atxikitako premien atal
garrantzitsu bat ez da
erraz atzematen
merkatua aztertzeko
ohiz erabiltzen diren
azterlanen bidez

BELGIKA: ALE txekeak / Zerbitzu-txekeak (Titre-Service)
Belgika da, Frantziarekin batera, txekeak etxeetan modu erregularrean ematen diren zerbitzuak ordaintzeko modutzat gehien erabili
dituen herrialdea. Hasiera batean zerbitzu-txekeak Tokiko Enplegu
Agentziek (ALE) ematen zituzten bakarrik; tokian tokiko garapenagentzia horiek etxeko lanak egiteko edo familiako zereginetan laguntzeko, iraupen luzeko langabezian zeuden langileak erabiltzea
proposatzen zituzten.
Tokiko Enplegu Agentziak arduratzen dira txekea erabiltzeko baimena zerbitzua erabiltzen duenari edo zerbitzua kontsumitzen duenari emateaz, hala nola kontratu formalizatzeaz eta sistema ondo dabilela ikuskatzeaz. Egin nahi den zeregina zehaztu eta banku-ordainketa bidez txeke bat (Multicheque Service enpresak ematen du) lortzen
da. Hilaren amaieran langilea desenplegu-bulegora edo sindikaturen
baten egoitzara joango da, txeke horiek esku-dirutan aldatzeko (gehienez ere hilean 45 ordu lan egin daitezke, beraz ezin dira 45 txeke
baino gehiago aurkeztu).
Sistema honek zerga %30 eta %40 inguru desgrabatzeko aukera
ematen du, gehien-gehienez ere 2.080 euro.
Alabaina, eskema horrek aldaketa bat baino gehiago izan ditu ibilian ibiliz eta azkenean, 2004ko apirilean, zerbitzu-txekeen azken belaunaldia indarrean jarri zen arte: Titre-Service35. Aipatutako aldaketa horrek bi helburu nagusi ditu: bata, 25.000 enplegu berri36 sortzea
(gaurdaino indarrean egon den eskemarekin 2.500 enplegu sortzen
34. 2004ko martxora arte garapen-agentzietan izena eman dezakete zerbitzu hauek jasotzeko; apiriletik aurrera ez da ALE txeke gehiagorik salduko eta “titre-services” delakoak sartuko dira indarrean. Lehen balorapenek adierazten dutenez 2004. urtean 12.500 enplegu sortzeko aukera dago.
35. Honek %1eko hazkundea ekarriko luke herrialdeko enpleguen kopuru totalean.
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dira), eta bestea, aitortu gabeko edo ezkutuko lana azaleratzeko borroka areagotzea.
Aurreko sisteman egiten ez zen bezala, sistema honetan lanak -lan
edo eginkizun horien izaera lehengo bera da (etxea garbitzea, arropak
garbitzea, plantxa egitea, janariak prestatzea, umeak zaintzea eta adindu, gaixo eta ezinduen etxeko zerbitzuaz arduratzea)- egiten dituzten
langileak enpresa edo sozietate bateko lan-taldeko kideak dira, hortaz
aldatu egiten da langabetuaren estatusa37.
Txekeak elkarte batean (Accor TRB) eskuratzen dira, zerbitzuaren
ordu bakoitzeko 6,20 euro ordainduz; gutxienez ere 10 txeke -62 euroerosi behar dira, eta urtean gehienez ere ezingo da 500 txeke baino gehiago erosi. Zerbitzu hauetako erabiltzaileak ohiz Belgikan bizi diren
pertsona fisikoak izaten dira eta elkartean dohain izena emandakoak.
Finantzaketa-sistema honen bidez erabiltzaileek %30 murriztu ditzakete beren zerga betekizunak; hala, 6,20 euro balio duen txekearen
azken kostua, zergetako kenkariak aplikatu ondoren, 4,34 euro ateratzen da.

Europako hainbat
herrialdek bultzatu
dituzten finantzaekimenek ez dute
helburu bera eta
bakarra izan, zeren
gehienak enplegua
sortzeko izan badira
ere edota ezkutuko
ekonomia azaleratzeko
edota lanaren
ezegonkortasunaren
kontra borrokatzeko,
herrialde batzuentzat
helburu nagusia
zerbitzu horien bidez
sortutako gastu
publikoa murriztea eta
zerbitzuak
pribatizatzea izan da

Langileei lana emateaz arduratzen den enpresak, zerbitzuko kontsumitzaileek ordaintzen duten 6,20 euro horiez gain, beste 13,27 euro
jasotzen ditu fondo publikoetatik lan egindako ordu bakoitzeko.
Txeke berri sistema aurreko sistemaren antzekoa da: erabiltzaileak
berak behar duen zerbitzuaren arabera aukeratzen du enpresa, enpresak zerbitzu horretarako egokitzat jotzen duen langilea bidaltzen du,
eta horri ematen zaizkio txekeak betetako zerbitzu-ordu bakoitzagatik
dagokionaren arabera, data eta sinadura jarriz. Langileak txeke horiek
bera kontratatu duen enpresa bidaltzen ditu bete ondoren, eta enpresak Accor TRBra.
Langileak gutxienez ere hiru hilabeterako lana eduki behar dute,
zerbitzu emateko ordu-kopurua mugatu gabe, hau da, behar diren lanordu guztiak egin ditzakete. Hiru hileko aldi hori amaitzen denean,
lana ematen duenak iraupen mugaturik gabeko kontratua eskaini
behar dio lanerako hartu den langileari.
Gobernu federalak 91 milioi euroko aurrekontua dauka 2004. urterako, baina langileek gizarte segurantzari ordaindu behar diotena eta
langabezia murrizteaz Gobernuak aurreztuko duena kontuan izanik,
benetako gastua 17 milioi eurokoa izango da.
36. Aldaketa honen ondorio nagusienetako bat da langabeziako laguntzarako eskubidea galtzea
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TITRE-SERVICE: AURREKONTU FEDERALAREN AURREIKUSPENAK (euroak milioietan)
Gastu gordina

Gastu erreala

2004

91

17

2005

235

93

2006

322

147

2007

354

163

Iturria: Belgikako Gobernu Federala. 2004

Tokiko enplegu
agentziak arduratzen
dira txekea erabiltzeko
baimena zerbitzua
erabiltzen duenari edo
zerbitzua kontsumitzen
duenari emateaz, hala
nola kontratu
formalizatzeaz eta
sistema ondo dabilela
ikuskatzeaz

Honako eskema honetan jaso dira laburtuta ordainketa-sistema
honen ezaugarri nagusienak.
EZAUGARRIAK

Titre Services

Kostua erabiltzailearentzat

6,20 euro ”titre-service”ko

Eros daitekeen txeke-kopuru

500 urteko eta etxek

Urteko gehiengo kengarria

2.080 euro

Bitartekariak erabiltzailearentzat

ACCOR elkartea, “Titre-Services”
en elkarteak

Bitartekariak langilearentzat

“Titre-Services”en elkarteak

Kontratuaren iraupena

Lan gehienetarako iraupen mugatu
gabeko kontratua, gutxienez denbora partzialean 6 hilabete lan egin
ondoren

Langilearen zerga-erregimena

Laneko arrisku bat bezala

Hileko lan-orduen kopurua
Soldata lan-orduko
Hileko alokairual

Langileen kategoria batzuetarako,
beti bera da
CP 318.01aren soldata (antzinatasunik gabe gutxienez ere 8,32 euro
orduko)
Finkoa

Iturria: http://www.cscservice.be

FRANTZIA: Enplegurako zerbitzu-txekeak eta Elkartegintzako enplegu-txekeak
Frantzian finantza-baliabideen bi iturri ikertu dira: Enplegurako
zerbitzu-txekeak eta Elkartegintzako enplegu-txekeak.
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Enplegurako zerbitzu-txekeak
Frantziako gobernuak Enplegurako zerbitzu-txekea (Chèque Emploi-Service) egitea onartu zuen 1993an, etxeko zerbitzuan ari zirenek
-askotan laneko baldintza prekarioetan lan egiten zutenak eta gaina
oso soldata txarrarekin- egiten zuten lan irregularraren kontra egiteko
eta etxeko lanetan aritzen den pertsonalaren aitorpenean administrazio mailako eginkizunak errazteko.
Sistema honen bidez modu arautuan ordaintzen dira familiako edo
etxeko izaera duten eginkizunak, adibidez, arropa lisatzea, etxeko
lanak egitea, umeak etxean zaintzea, arreta medikorik behar ez duten
gaixoak etxean zaintzea, adinduak zaintzea, lorategietako mantentzelanak, hala nola seme-alabei hezkuntza osagarria ematea.
Sistema honen berrikuntzarik nabarmena txekearekin batera bete
behar den “volet social” delakoa da; horren bidez erabat sinplifikatzen dira kontratazioari buruz administrazioaren aurrean egin behar
diren izapide guztiak (gizarte segurantzako kotizazioak kalkulatzea,
nominak egitea, eta abar).

Frantziako gobernuak
Enplegurako zerbitzutxekea eratzea onartu
zuen 1993an, etxeko
zerbitzuan ari zirenek
egiten zuten lan
irregularraren kontra
egiteko eta etxeko
lanetan aritzen den
pertsonalaren
aitorpenean
administrazio mailako
eginkizunak errazteko

Lana ematen dutenek edo langileak hartzen dituztenek murrizketa bat izaten duten zergetan: urtebetean ordaindutako soldata osoaren eta gizarte segurantzako kotizazioen ehuneko berrogeita hamarrekoa, betiere 10.000 eurora arteko mugarekin (5.000 euroko kengarria gehienez).
Enplegurako zerbitzu-txekeek abantaila garrantzitsuak eskaintzen
dituzten lanean hartutako pertsonentzat ere, alde batetik, soldata
arautzen dutelako legezko gutxienekoa baino gutxiagokoa izan ez
dadin, eta bestetik, langile horiek gainontzeko langileek dituzten eskubide sozial berberak izan ditzaten bermatzen dute.
«Centre National de Traitement du Chèque Emploi Service»ren
2003ko amaiera aldeko datuak:
•1,1 milioi erabiltzaile (gutxi gorabehera 10 milioi “volets sociaux”)
• 650.000 soldatapeko
• 2001-2002ko erabiltzaileen hazkundea: %13,38
1996ko urtarrilean enplegurako zerbitzu-txekearen modalitate
berri bat jarri zen abian: Titre Emploi Service (TES). Txekearen modalitate hori diru-laguntza bat da enpresako batzordeei ematen zaiena.
Enpresa bakoitzak bere kontura erabakitzen badu ere diru-laguntza
horren zenbatekoa, muga bat jarri zen aldez aurretik urteko eta solda-
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tako 1.830 eurokoa. Diru-laguntza hori ez da ordainsaritzat jotzen eta
aukera ematen du zenbait karga sozial eta soldaten gaineko zergak
arintzeko. Oraintsu egin den azterlan batek adierazten duenez, eskema honek ez du asmotan zegoen enplegu-bolumenik sortu. 2002. urtean TES delakoek 1,3 milioi erabiltzaile zituzten eta 15,7 milioi
euro, hau da, lanaldi osoko 1.000 enplegu inguru (hasiera batean lanaldi osoko 20.000 enplegu sortzeko asmoa zegoen).
Frantzian bada gainera AGED (Allocation de Garde d'Enfant a
Domicile) delakoa ere. Eskema hori 6 urtetik beherako haurrak dituzten gurasoei ematen zaien diru-laguntza da; beren lana dela-eta beren
seme-alabak zaintzeko langileak har ditzaten ematen da diru-laguntza. Laguntza honen zenbatekoa aldatu egiten da diru-sarreren arabera eta seme edo alabaren adinaren arabera.

Elkartegintzako enplegu-txekea
Hein batean zerbitzu-txekeen erabilerak emandako esperientziaren ondorioz eta elkartegintzaren alorrean enplegua sortzeko dagoen
potentziala ikusita, 2004ko urtarriletik aurrera txeke-sistema berri
hau jarri zen abian, hain zuzen ere elkartegintzaren alorrean erabiltzeko (chèque-emploi associatif).
Elkartegintzaren alorreko enplegu-txekearen helburua irabazi asmorik gabeko elkarteetako pertsonalarentzat ordainsariak eratzea da,
baldin eta gehienez ere lanaldi osorako (edo jardunaldi baliokiderako) langile bat kontratatzen badute; hala eginez gero, aitorpenak sinplifikatzen dira, hala nola gizarte segurantzaren erregimenari egin
beharreko ordainketak (edo nekazaritzako soldatapekoen giza babesaren derrigorrezko erregimenari dagozkionak, langabeziaren aseguru erregimena eta erretiroko sari osagarriak eta aurreikuspenekoak).
Txekearen balioan sartzen da, halaber, oporraldiaren ordainketari dagokiona (ordainsari gordin osoaren hamarrena).

Elkartegintzaren
alorreko enplegutxekearen helburua
irabazi asmorik gabeko
elkarteetako
pertsonalarentzat
ordainsariak eratzea da,
baldin eta gehienez ere
lanaldi osorako langile
bat kontratatzen badute

Txeke hauen kudeaketaz gizarte-segurantzako erregimen orokorraren bilketarako erakundea arduratzen da. Ikasle gazteentzat
ere modalitate berezi bat eratu da, udaldian lan egiteko aukera izan
dezaten.

DANIMARKA: Etxeko zerbitzuaren eskema
1997. urtetik, eta aldi batean esperimentatu ondoren, Etxeko zerbitzu-sistema (Home Service Scheme) ezarri zen Danimarkan. Sistema hori langileak -edo enpresak- eta zerbitzuaren erabiltzaileak egiten duten hitzarmen batean oinarritzen da, eta hitzarmen horretan
finkatzen dira zerbitzuaren edukia, prezioa eta iraupena. Sistema ho-
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rren xedea, hain zuzen, etxeko lanekin zerikusi duten zerbitzuak
(etxea garbitzea, arropa garbitzea eta lisatzea, janariak erostea eta
prestatzea, lorategiak zaintzea, eta abar) eta adinduei, umeei eta familiako gainontzeko kideei etxeko laguntza eskaintzen dituzten enpresak
sortzea da.
Administrazioak diru-laguntza bat ematen diete zerbitzu horiek
jasotzen dituzten familiakoei sistema hau erabiltzeaz sortzen zaien
gastua arintzeko eta enpresari edo, hala balegokio, langileari eskatzen dio erregistratuta egoteko eta laneko arriskuei aurre egiteko
erantzukizuneko aseguru bat egiteko. Horrenbestez, eredu honek
funtsezko papera jokatzen du zerbitzuko enpresak sustatzeko eta enplegua sortzeko.

Danimarkan sistema
horren xedea, hain
zuzen, etxeko lanekin
zerikusi duten
zerbitzuak eta adindu,
ume eta familiako
gainontzeko kideentzat
etxeko laguntza
eskaintzen duten
enpresak sortzea da

2004. urtetik aurrera, sistema honek aldaketak jasan ditu, eta gaur
egun diru-laguntza bakarrik gutxienez 65 urtetik gorako norbait dagoen etxeetara ematen da, edo lan egiteko ezintasunagatik pentsio motaren bat jasotzen duena dagoen etxeetara. Holako kasuetan, nolanahi
ere, garbitasuneko zerbitzuak diruz laguntzen dituzte, kostu osoaren
%40, alegia.

FINLANDIA. Umeak zaintzeko zerbitzu-txekeak
1995eko martxoan Osasun eta Gizarte-Ongizate Ministerioak
umeak zaintzeko zerbitzu-txekeen sistema bat (Services Vouchers
in Child Day Care) jarri zuen abian hiru urtetan zehar esperimentatzeko.
Ekimen hau zerbitzua poliki-poliki pribatizatzeko logikaren barruan sartzen da, jakina kalitaterik galdu gabe eta eskaintza-aniztasuna mantenduz. Zerbitzuaren erabiltzailearen esku utzi zen zerbitzu
publikoa aukeratzea edota bere kontura ari zen baten edo erakunde
pribatu baten zerbitzuak aukeratzea; edozein modutara, zerbitzua txekeen bidez ordaindu behar da.
Finlandiako zerbitzu-txekeen sistemak aukera ematen dio udal
bakoitzari txeke bakoitzaren balioa zenbatekoa izango den erabakitzeko, hala nola udalak berak zenbatekoaz lagunduko duen. Gehien
erabili den bidea izan da erabiltzaileek etxeko diru-sarreren alderantziz proportzionalaren arabera ordaintzea, betiere umeak zaintzeko zerbitzu publikoak ezarritako prezioa erreferentziatzat hartuz.
Esperientziak emaitza onak izan zituen; eta sistemaren azken helburua zerbitzua pribatizatzea bazen ere, ikusi zen pribatizatzeak zerbitzu berriak sortu zituela.
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Lurraldetasun mugatuko zenbait esperientzia

Consar txekeak. Azagra (Nafarroa)
CCOO sindikatuaren konfederazioko Federación Agroalimentaria-k jarri
zuen abian ekimen hau, Nafarroako Gobernuarekin eta Azagra eta Milagroko udalekin eta herri horretako hainbat kontserba-enpresarekin lankidetzan eta Bruselako onespenarekin. Helburu da bere kargura pertsonak dituzten langileen familiako bizitza eta lanekoa adiskidetzea, umeak
zaintzeko zerbitzuaren gastuak arintzeko formula batzuk erabiliz.
Sistema honekin ematen den diru-laguntza txekearen benetako kostuaren (6 euro) %70 (4,2 euro) eta %40 (2,4 euro) artean dabil. Umeentzako arreta-zerbitzua zentro berezi batzuetan ematen da, eta zentro horiek aita edo amen premietara egokitzen dituzten ordutegiak. 2004an
zerbitzu hau promozionatu zutenek jarri zuten aurrekontua 32.714,38
eurokoa izan zen, kontserba-enpresek egiten dituzten ekarpenak kontuan izan gabe.

Finlandiako zerbitzutxekeen sistemak
aukera ematen dio udal
bakoitzari txeke
bakoitzaren balioa
zenbatekoa izango den
erabakitzeko, hala nola
udalak berak
zenbatekoaz lagunduko
duen zehazteko

'Proyeto Nova'ko (Granada) zerbitzu-txekea
Zerbitzu-txekearen sistema hau Granadako Udalaren Prestakuntza eta
Enplegurako Udal Institutuaren Proyecto Nova-ren barruan sartzen da.
Sistema honekin ia %30 aurrezten da proiektuaren barruan sartu diren
enpresek ematen dituzten zerbitzuetan. Txeke bakoitzak 3 euro balio du
eta erabil daitezkeen txekeak fakturaren arabera finkatzen dira (adibidez, 5-12 euro bitarteko fakturagatik txeke bat, 24 euro arteko fakturagatik bi txeke, eta horrela). Txekeak Granadako Udalaren Prestakuntza
eta Enplegurako Udal Institutuan jaso daitezke doan.
Pertsonentzako etxeko zerbitzuez gain, informatika-zerbitzuentzat eta
aisialdi eta animazioko zerbitzuentzat ere diru-laguntzak ematen dira.
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3. Enpleguaren egoera
enplegu gune berrietan: hurbilpen
bat zenbakitan EAEko egoerara

3. Enpleguaren egoera enplegu
gune berrietan: hurbilpen bat
zenbakitan EAE-ko egoerara
nplegu gune berriak kontzeptua iturri bat baino gehiagotik
elikatzen da. Eta horietako batek, enplegua sortzearen iturriak, alegia, ematen dio zentzurik sendoena enplegu gune
berriak kontzeptuaren edukiari. Horregatik, kontzeptuaren potentziala lanpostu berriak sortzeko duen gaitasunaren arabera definitzea
funtsezko helburua izan da hasiera-hasieratik. Definizio horren atzetik, hain zuzen ere, milaka ikerlan eta azterlan sortu eta landu dira tamaina, era eta zehaztasun maila desberdinekoak.

E

Enplegu gune berriek enpleguaren sorkuntzarako duten potentziala ezagutzeko eta baloratzeko grina horrek, alabaina, oso oztopo
zaila gainditu behar izan du beti bere bidean: jarduera mota ezberdin
bakoitzari dagokion enplegua identifikatu beharra, enplegu horietako askok, desberdinak izanik ere, izendapen bera hartzen baitute.
Baina bada arazo gehiagorik ere, adibidez, lanbide berrientzako kategoria berezirik ez egotea eta ondorioz lanbide berri horiek beste
kategoria orokorragoetan edo antzekoetan sailkatu beharra.

Kontzeptuaren
potentziala lanpostu
berriak sortzeko duen
gaitasunaren arabera
definitzea funtsezko
helburua da hasierahasieratik. Horren
atzetik, hain zuzen ere,
milaka ikerlan eta
azterlan sortu dira

Muga horiek guztiak kontuan izanik, kapitulu honetan lehenbizi
lanbide berrien eta sortzen ari direnen kontzeptuetarako sarrera bat
eskainiko dugu, kontzeptu horiek ondo zehaztu ezean zailtasun handiak sortzen direlako enplegu gune berriak definitzerakoan, edota
alor horietara gertuago dauden lanbide berriak identifikatzerakoan.
Kapitulu honetan kontuan izan dugu, halaber, enplegu gune berriek
Europan eta Estatuan erakutsi duten potentziala.
Enplegu gune berrietako enpleguaren dimentsioetara eta EAEn
azken boladan izan duen bilakaerara zenbatekoen bidez hurbiltzea,
aldez aurretik jarduera-eremu hauetatik hurbil37 daudenekotzat jo
diren lanbideen analisiaren bidez egin da. Azterlan hau titulu unibertsitarioa dutenen eta enplegu gune berriekin zerikusi duten lanbideetako lanbide-heziketa egin dutenen lan-munduratzeari buruzko ikuspegi batez osatuko da lan honetan. Behin baino gehiagotan aipatu ditugun mugak handiak badira ere, lan honetarako aztertu dugun informazioak gako garrantzitsuak eman dizkigu gure erkidegoan enplegu
gune berrien egoera baloratu ahal izateko.
37. Dagokion atalean hobeto zehaztuko bada ere, horien “hurbilpen” maila aldagarria da lanbide bakoitzean.
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3.1. LANBIDE BERRIAK ETA SORTZEN ARI DIREN
LANBIDEAK: ENPLEGU GUNE BERRIEKIN
DUTEN ZERIKUSIA
Azken urteetan enplegu gune berrien esanahiari buruzko nahastea
sortu da. Eta hori garbi ikusten da terminoa antzeko beste batzuekin
batera agertzen denean, adibidez, ideia guneak, jarduera berrien guneak, enplegu potentziala duten jarduerak, azaleratzen ari diren sektoreak, eta abar.
Hori guztia dela eta, alor honetan enpleguaren egoera aztertzeko
baliagarri gertatzen da lanbide-ikerketaren alorrean oso hedatua izan
den Nicola Cacace38 italiarrak egindako sailkapena. Ikerlari horri jarraikiz hiru lanbide mota39 bereiz ditzakegu: ohikoak, azaleratzen ari
direnak eta sortu berriak.
Ohiko lanbideak. Hitzak berak adierazten duenez, lan-merkatuan
aspalditik daudelarik, azken aldian lanbide hauen eskariak ez gora ez
behera egiten ez duenean (batzuetan gainera atzeraka doa). Alor honetan, hezkuntza-prestakuntza mailak geroz eta mugatuagoak dira.
Azaleratzen ari diren lanbideak. Hauek aurrekoak bezala aspalditik daude lan-merkatuan, baina ohiko lanbideak ez bezala azken urteetan geroz eta eskari handiagoa dute. Hezkuntzari dagokionez, maila
eta adar askotakoak sartzen dira alor honetan, adibidez: erizainak, ingeniariak, taxilarik, eta abar.
Profesio sortu berriak. Lan-merkatuan oraintsu sortu diren lanbideak dira, oraindik ondo zehaztu gabe daudenak baina hazkundeerritmo handia dutenak. Profesio berri hauetako kalifikazioa ertaina
edo goi mailakoa izan ohi bada ere, badira horietan batzuk hezkuntza maila apalekoak.
Enplegu gune berriei lotutako lanbideak, beraz hainbat kategoriatan sailka ditzakegu, hala nola:
• Lehen ez zeuden lanbide berriak, esateko, laneko terapeutak, jarduera soziokulturaletako animatzaileak...

Ohiko lanbideak
aspalditik daude lanmerkatuan, baina
azken boladan lanbide
horien eskarak ez du ez
aurrera ez atzera
egiten.
Azaleratzen ari diren
lanbideak, ordea,
aspalditik daude lanmerkatuan, baina
lanbide horien eskariak
gora egin du azken
urteetan.
Lanbide berriak lanmerkatura jalgi berriak
dira eta oraindik ez
daude ondo zehaztuta

38. Nuevas profesiones y empleo en el cambio de siglo. Consejos para los jóvenes que trabajarán
en el tercer milenio. Nicola Cacace.
39. Bata zein bestea erabiltzeko joera badago ere, errealitate desberdinak adierazten dituzte. Adituek egin dituzten lanbideen definizio ezberdinen adibide gisa, honetan Cleavesek emandakoa
jaso da, eta horixe da hain zuzen Fernándezen (2001) analisian jaso dena: “Lanbideak ezagupen
berezi bat eskatzen duten okupazioak dira, goi mailako hezkuntza-gaitasuna, lanaren edukiari buruzko kontrola, antolamendu propioa, autoerregulazioa, altruismoa, komunitateari zerbitzatzeko
espiritua eta goi mailako arau etikoak eskatzen dituztenak, alegia” (Cleaves, 1985). Fernández, J.
(2001). “Elementos que consolidan el concepto de profesión. Notas para su reflexión”. Revista
Electrónica de Investigación Educativa, 3 (2). http://redie.ens.uabc.mx/vol3no2/contenido-fernandez.html. Testuinguru honetan, alabaina, zehaztapen txikiagoarekin erabiltzen da.
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• Lehen ere bazeuden lanbideak baina egoera berrira egokitu direnak —batez ere teknologia berrien etorreragatik, eta baita bestelako arrazoi batzuengatik ere, sortu direnak, adibidez, komertzioko saltzailearen eta gertuko komertzioko saltzailearen arteko
desberdintasuna—.
• Ohiko lanbideak. Hauek enplegu gune berrietako jardueretan
sartu direlako inolako aldaketarik gabe jarraitzen dute, adibidez,
basogintzako langileak.
Hala bada, sailkapen horrekin jarraituz, ikus daiteke enplegu gune
berrietako lanbide guztiak ez direla berriak, eta datozen urteetan horiek hasi egingo diren itxaropena badago ere, horrek ez duela esanahi lanbide guztiek garrantzi adierazgarri bat hartuko dutenik lan-merkatuan enpleguari dagokionez40.

Enplegu gune
berrietako lanbide
guztiak ez dira berriak,
eta datozen urteetan
horiek hasi egingo diren
itxaropena badago ere,
horrek ez du esanahai
lanbide guztiek
garrantzi adierazgarri
bat hartuko dutenik lanmerkatuan enpleguari
dagokionez

LANBIDE BERRIAK ETA AZALERATZEN ARI DIRENAK (LAN-ESTATISTIKAREN BULEGOA. AEB)
Jarduera-eremua

Azaleratzen ari direnak

Lanbide berriak

Enplegu gune berriak

Masajista, Akupuntorea, Basogintza
teknikaria, Erizaina, Etxeko zerbitzuetako langileak, Sukaldariak, Zeramikariak, Beiragileak…

Nekazal turismoaren garapenerako
aditua, Animatzaile naturista, Turismo
integratuko aditua, lan-terapiako aditua, Etxeko erizainak eta osasun laguntzaileak, Kaleko hezitzaileak, Itsas
ingurumenean eskuartzeko teknikari
eta aditua…

Beste eremu batzuk

Saltzaileak, Larrialdiko medikuak,
Telefonista-harreragileak, Geologoak, Lisatzailea, Patroigilea, Kamioigidaria, Itzultzaileak

Facility Manager-a, Fondo-bilketako
profesionalak, I+G-eko profesionalak,
Diru-trukeko aditua, Enplegu-bulegoko
orientatzailea, Langileak birziklatzeko
adituak…

Lanbide berri guztiak ere ez datoz bat enplegu gune berrien eremuekin, nahiz eta hitzaren adierazpen ohikoenean (enplegua sortzeko gaitasuna duten lanbideak) sarri enplegu gune berrien eremuetan
sartuta agertu.

3.1.1. Lanbide berrien eta azaleratzen ari direnak identifikatzea
Ekonomiaren egoerak, teknologiaren bilakaerak, demografiaren aldaketak eta kontsumitzaileen jokabideak badute zerikusi lan-mer40. Hala, adibidez, premia bereziak estaltzeari lotutako garraio-jarduerak zail izango da garraioaren sektoreak oro har sortzen dituen kontratazioen bolumen osora hurbildu ere egitea.
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katuan, lanbide eta profesioen osaera era nabarmenean aldatzen
baitute, eskatzen diren enplegu motak ere aldatzeraino.
Etorkizunean eskari handiena izango duten lanbideak zein diren jakitea eta eskari horrek sortuko dituen enplegu-kopurua ezagutzea
funtsezko kezkak dira lan-merkatuan sartuta dauden agente eta eragile guztientzat —erabaki politikoak hartzen dituztenak, hezkuntza- eta
prestakuntza-zentroak, enpresak eta langileak41—, batez ere gaur
egun hain azkar aldatzen ari den inguruan, hau da, behin erdietsitako
jakintza berehala zaharkitzen denean eta lanbideak eta profesioak
abiadurarik handienaz eraldatzen direnean.
Hori dela eta, hazten ari diren lanbide eta profesioak identifikatzea, hala nola etorkizunean izango duten bilakaera aurreikustea, funtsezko elementutzat jotzen da mundu osoan zehar. Ondorioz, profesio
berrien garapenari eta azaleratzen ari diren lanbideei buruzko ikerlanak ugaltzen ari dira egunetik egunera.

Hazten ari diren lanbide
eta profesioak
identifikatzea, hala nola
etorkizunean izango
duten bilakaera
aurreikustea, funtsezko
elementutzat jotzen da
mundu osoan zehar

Ondoren, inguru ezberdinetako erakundeek42 azken bolada honetan
garapenerako potentzialtasunik handienekotzat jo dituzten lanbideen
panoramika laburtu bat eskainiko dugu. Horretan ikusi ahal izango
denez, analisi horiek lanbide berriak eta azaleratzen ari diren lanbideak
multzo bakar bat balira bezala hartzen eta aurkezten dituzte.
Estatu Batuetan Lan-Ministerioak definitzen ditu zein diren
lanbide berriak eta azaleratzen ari diren lanbideak; eta ministerio
horrek zehazten ditu, halaber, kopuruagatik garrantzitsu bihurtzen ari direnak43 eta aldaketa teknologikoaren eraginez azaleratzen ari direnak ere. Horietako asko eta asko bereziki beren jatorri diren sektore berri edo azaleratzen ari diren sektoreetatik sortutakoak dira (adibidez, kokapenaren koordinatzaileak —immigrazioa— eta autobusetako laguntzaileak, ez dira oso ezagunak
gizarte-zerbitzuen gunetik kanpo). Alabaina, beste lanbide batzuk, aurreko sektorekoak adina ez badira ere, bestelako edo
ohiko sektoreetatik sortu dira. Azken horietakoak dira ondoren
aipatuko ditugun bostak.
41. Hala, adibidez, premia bereziak estaltzeari lotutako garraio-jardueren kopurua zail izango da
garraioaren sektoreak oro har sortzen dituen kontratazioen bolumen osora hurbildu ere egitea.
42. Eta batez ere “etorkizuneko langileak”, horiek berebiziko interesak erakusten baitituzte aurreikuspen horiek ezagutu eta nork bere etorkizun profesionalari buruzko erabakiak jakinaren gain hartzeko.
Ikuspegi eredugarria aurkezteko baino ez da. Berriro ere gai honi buruzko azterlan eta ikerlanak
asko bezain ugariak dira eta bere bilakaera konstantea da, hortaz nolabait analisi zorrotz batek garapen handiagoa eskatzen du, eta hori Koaderno honetako helburuez at dago.
43. Azaleratzen ari diren lanbideei buruz enpresariek eman dituzten erantzunen gaineko estatistiketan oinarriturik.
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LANBIDE BERRIAK ETA AZALERATZEN ARI DIRENAK
(Lan-estatistikaren bulegoa. AEB)
Administrarien laguntzaileak
Goi mailako laguntza ematen diote zuzendaritzako pertsonalari. Izena, izatez, berria ez bada ere, gaur
egun ia-ia laguntza profesionala ematen diote zuzendaritza edo pertsonal exekutiboari. Aurrekontuarekin
edo kudeaketako bestelako eginkizunekin zerikusi duten eginkizunak ere betetzen dituzte, mekanografia
lanaz arduratzea eta telefonoa hartzeaz gain.
Konbentzio-kudeatzaileak
Konbentzioetako jarduerak edota hoteleko pertsonalaren zereginak koordinatzen ditu. Konbentzio-zentroko, hoteleko eta otoruntzetako pertsonalaren jarduerak koordinatzen ditu, taldeen biltzarrak eta konbentzioetako jendearen arretaz arduratzeko. Industriez gain, lanbide hau bazkideak dituzten erakundeetan,
enpresentzako zerbitzuetan, hezkuntza-zerbitzuetan eta gizarte-zerbitzuetan ere sortu da.
Webmasterrak
Programazio hizkuntzan idazten dute internet zabaltzeko.
Ingurumen-ingeniariak
Ingurugiro alorreko arauak egiten aritzen dira, hondakin arriskutsuak tratatzen, poluzioaren segimendua
egiten edota enpresetako langileen segurtasuna zaintzen.
Informatikaren kudeatzaileak
Sareko lanak kudeatzen dituzten erakundeetan aritzen dira.
Porroteko espezialistak
Zordunak porrotean daudela onartzen dutenean, enpresariei ahal denik eta zorrik handiena bermatzeaz
arduratzen dira.
Erabilgarritasunaren ikuskatzaileak
Ohiz erizainak dira eta medikuen eta ospitaleen erregistroak ikuskatzen dituzte, tratamendu doitu eta eragingarriak kostuarekin bat datozela bermatzeko.
Kontsumo-kredituen aholkulariak
Finantza pertsonalei buruzko aholkularitza ematen dute.
Kokapen-koordinatzaileak
Immigrante eta errefuxiatuei laguntza ematen diete, gizarte berriko bizitzara egokitzeko.
Autobusetako laguntzaileak
Autobusetako gidari eta bidaiariei laguntzen diete, ikasleen segimendua egiten dute eta ordena zaintzen dute.
Boluntarioen koordinatzailea
Boluntarioak bilatu, entrenatu, programatu eta antolatzen ditu hezkuntza, udalerri, osasun, egoitza eta
abarretan.
“Ziurtagiri-ikuskatzaileak”
Enplegu, hezkuntza eta abarretako ziurtagiriak ateratzen eta egiaztatzen dituzte, hala nola gainontzeko
ziurtagiriak.
Lanbideetako hezitzaileak
Lanerako prestakuntza eta laguntza ematen diete pertsona ezinduei edota prestazio-sisteman daudenei.
Garapen-zuzendariak
Finantzaketa lortzeko espezialistak.
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Datozen urteetan izango den hazkundearen aurreikuspenari dagokionez, Estatistika-Bulegoak adierazi du AEBetan honakoa izango
dela sailkapena: informatika-ingeniariak, informatikako laguntzaile
espezialistak, sistema analistak, datu-baseen administrariak, ordenagailu bidezko edizioko espezialistak, lege eta lege inguruko laguntzaileak, arreta pertsonala eta osasuna etxean zaintzeko laguntzaileak, laguntzaile medikoak, gizarte-laguntzaileak eta giza zerbitzuak.
Brasilen, XXI. mendean “lanbide berri”tzat identifikatu diren lanbideen zerrendan (Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial44-ek
egindako ikerkuntza) honakoak sartzen dira: guneen administraria,
sareen administraria, shopping/atseden guneen administraria, kobertura eta roaming —telefonia zelular digitala— analista, logistikaren
analista, komunikabideen analista, kontsumitzailearen arreta, ingurumenaren kontsultore-analista, adinduen arreta, kondominioen kudeatzailea, motoboy, telemarketing operadorea, garbiketako pertsonala,
antolakuntza-sustatzailea, segurtasuna, aseguru-teknikaria, terapeuta
osagarria, software itzultzailea, web-asmatzailea.
Kanadan, zenbait sektoretan bereziki berritzat jotzen diren hainbat lanbide aztertu ditu Kanadako giza baliabideen garapenerako zentroak (DRHC):
• Aeroespaziala
• Honako bioteknologiak: nekazaritza, basogintza, arrantza eta farmaziako produktuak
• Deietako zentroak
• Ingurugiroa
• Zori-jokoak

Kanadako giza
baliabideen
garapenerako zentroak
(DRHC) nabarmenarazi
duenez, sektore berri
horietan ere betiko
lanbideek jarraituko
dute okupazio maila
handiena ematen, nahiz
eta horietako lanbideen
eginkizunak areagotu
eta horietan lan egiteko
beste gaitasun batzuk
eskatu

• Multimedia
• Teleosasuna
• Teleikasketa
Alabaina, zentroak nabarmenarazten duenez, sektore berri horietan
ere betiko lanbideek jarraituko dute okupazio maila handiena ematen,
nahiz eta era horietako lanbideen eginkizunak areagotu eta horietan
lan egiteko beste gaitasun batzuk eskatu. “Sektore” berri horietan ere
lanbide edo okupazio berriak sortuko dira, nahiz eta hasieran enplegu
maila oso mugatua izan. Hala, teleikasketa, adibidez, esaten dute
eredu garbia dela lanbide berrien eta betikoen nahastearena. Alde batetik, ikasketa-programak egiten dituzten arduradunak daude, hau da,
44. Século XXI: as novas ocupaçoes. SENAC/DI/CAEP, 1999.
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irakasleak, eta abar, eta horiek informatika eta telekomunikabideekin
zerikusi duten gaitasunak hartu behar dituzte. Haatik, multimediako
espezialistak lanbidea agertzen da argi eta garbi eremu honetako lanbide berri bezala.
Espainian, INEMek45 50 lanbide inguru sailkatu ditu hazkuntza betean dauden lanbidetzat. Horietako batzuk benetan berritzat jo daitezke:
• Animatzaile turistikoa
• Informatikako auditore-aholkulari
• Sistemen informatikako ingeniari teknikoa
• Telekomunikazio lineen instalatzailea
• Turismo informazioko teknikaria
Gainontzeko lanbideetan hainbat sektoretako okupazioak sartu
dira, adibidez, honako sektoreetakoak: enpresaren kudeaketa, eraikuntza, industria, osasuna, ostalaritza eta merkataritza, hala nola,
azaleratzen ari diren lanbide-izaera dutelarik ere, “lanbide berri”tzat
jo ezin diren beste batzuk: industriako peoiak eta nekazariak eta eskulangileak.
EAEn, Lanbide-k46 profesionalen premia dagoela aurreikusten du
hainbat sektoretan, nahiz eta premia hori industriako enpresen arloan
ikusi batez ere (profesional-premiak sektoreka: aeronautika, automozioa, plastikoak, eraikuntza metalikoak, elektrizitatea, etxeko elektrotresnak, informatika, metalurgia, eta abar). Enplegua sortzeko gaitasun-indizerik handiena duten lanbideen zerrenda bat ere egiten du
(lanpostuen zerrenda eta eskatzaileena); horietako batzuk enplegu
gune berriekin zerikusi dutenak dira (itsasoko soroslea, kirol monitorea, irakaskuntzako eta aisialdiko irakaslea, eta abar).

EAEn Lanbide-k
profesionalen premia
dagoela aurreikusten
du hainbat sektoretan,
nahiz eta premia hori
industriako enpresen
arloan ikusi batez ere.
Enplegua sortzeko
gaitasun-indizerik
handiena duten
lanbideen zerrenda bat
ere egiten du, eta
horietako batzuk
enplegu gune berriekin
zerikusi dute

Katalunian, Barcelona Activa-k47 enplegu gune berriei atxikitako
30 profil profesional berri baino gehiago identifikatu eta bultzatu
ditu modu esperimentalean 1998. urtetik. Era horretara, interes kolektiboko jardueretarako Enplegu planetan kontratatu diren pertsonek
aukera izaten dute etorkizuneko sektoreetarako esperientzia batzuk
jasotzeko.
45. Tendencias de las Ocupaciones. INEM. http://www.inem.es
46. Euskal Enplegu Zerbitzua. http://www.lanbide.net. Ondorengo epigrafean aurkezten den analisia entitate honetatik datorren informazioan oinarritu da.
47. Bartzelona hiriko Garapen Agentzia. “Lanbide hibridoak” deitzen zaien zenbait lanbide ere
identifikatu ditu, eta horietan bat aipagarria da: Kristal-garbitzaile espezializatua. Horrek bakarbakarrik denda, bulego, eraikin, dorre edota monumentuetako kristal leunduak garbitzen ditu —
barruko kristalak eta ispiluak, hala nola kanpoko kristalak— garbiketako metodoak erabiliz eta
igogailuak behar direnean (eskailerak, aldamioak, sokak...). Kristala, izatez, geroz eta gehiago erabiltzen denez, esan daiteke etorkizunean ere garrantzitsua izango dela profesional hauen premia.
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Enplegu berri horietan honako profileko enplegu berriak proposatu dira, adibidez, tokiko agente bitartekariak; horiek bitartekaritza
lanak egiten dituzte gizarteko bazterketa egoeran dauden kolektiboen
eta komunitateko erakundeen artean; edota osasun promotoreak,
kontsumitzaile eta merkatariengan elikadura osasungarrirako ohiturak
sustatzen dituztenak; tokiko aisialdiko dinamizatzaileak, herriko ekipamendu eta gazteen ekipamenduetan, kultura eta aisialdiko jarduerak antolatzen eta bultzatzen dituztenak; multimedia edukien biltzailea, ahots, testu eta irudizko edukiak euskarri elektronikoetan jartzen
dituena; teleanimatzailea, foro eta eztabaida birtualak sustatu eta moderatzen dituena, eta abar.
Bartzelonak jakintzaren hiri bezala izan duen garapenak, aldi berean, beste profil batzuetan laneko prestakuntza eta esperientzia ekarri
ditu, adibidez, kultura bultzatzeko agenteak, gizabideko agenteak,
gertuko agenteak, elikadurako kontseilari eta hedatzaileak eta kultura
telematikoaren hedatzaileak.

Katalunian, Barcelona
Activa-k enplegu gune
berriei atxikitako 30
lanbide berritik gora
identifikatu eta
bultzatu ditu modu
esperimentalean.
Horrela, interes
kolektiboko
jardueretarako
enplegu-planetan
kontratatu direnek
aukera izan dute
etorkizuneko
sektoreetan
esperientzia batzuk
jasotzeko

BARCELONA ACTIVA-N ZEHAR LANBIDE BERRITZAT KALIFIKATUTAKO
BESTE LANBIDE BERRI BATZUK
FACILITY MANAGER
Diziplina honen zeregina da enpresetako baliabide fisikoak kudeatzea —horiek erakundearen
antolaketara eta giza baliabideetara egokituz— gastuak murrizteari begira. Era horretako
kudeaketaren bidez honako abantailak lortzen dira: lanaren ingurumaria hobetzea, okupazio-gastuak
murriztea, ondarea arrazoibideratzea, espazioa enpresako jarduerara doitzea, pertsonalaren
ekoizpena hobetzea, denbora hilak murriztea, gastuak arintzea, eta abar. Ez da bakarrik espazioaren
kudeaketari lotutako gastuak aurreztea, baita denborari lotutakoak aurreztea ere, hala nola: lekuz
aldatzeari dagozkion gastuak, horiek hein handi batean konpainiaren kokapena ondo antolatzean
arindu egiten direlako. Espainian lanbide berri honen onarpena oso motela da, baina era
garrantzitsuan haziko den zantzuak ikusten zaizkio.
FONDOAK BILATZEKO PROFESIONALAK (Fundraiser)
Profesional hauek hirugarren sektoreko erakundeek beren burua finantzatzeko (era horretako
erakundeen geroz eta bolumen handiagoak are zailagoa egiten du finantzabideak aurkitzea) behar
dituzten fondoak lortzeko prozesua (estrategia) antolatu eta kudeatzen dute. Honakoak dira, besteak
beste, profesional hauen eginkizunak: emaileak aurkitzea, informaziorako txostenak egitea eta
marketing-jarduerak prestatzea, kanpaina zehatzak antolatzea eta boluntarioak prestatzea.
Espainian hedatzen ari den profesioa da eta gainera etorkizuna duena (entitate askok ez dute
zerbitzu hauetara jotzen oraindik, baina erakundeen artean lehiakortasuna geroz eta handiagoa
denez, zerbitzu hauek laster behar-beharrekoak izango dira).
URA KUDEATZEKO PROFESIONALAK
Ura ondasun urritzat jotzen denez, asko dira uraren kultura berri baten alde diharduten elkarteak;
honakoak dira profesional horiek arlo honetan egiten dituzten jarduerak: edateko ura kudeatzeko
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jarduerak, hondakin-urak kudeatzekoak, ura berriro erabiltzeko jarduerak, ura hornitzeko prozesuak,
ura arrazoibidez erabiltzeari buruzko jarduerak, eta abar. Ingeniaritza, ingurumen eta kimikako
lizentziatuen lanbideetarako, enplegu-aukera berriak zabaltzen dira. Alor teknikoaz gain, alor
juridikoaren —ingurumenaren zuzendaritzan espezializatutako abokatuak— lankidetzak ere
berebiziko garrantzia dauka lanbide berri horietan.
PAISAJISTA
Azken urteetan gune irekien diseinuak garrantzi handia hartu du eta nahiz eta Espainian paisaia
antolatzeko eta kontserbatzeko zerbitzuak oso urruti egon Europan jada lortu diren kopuruetatik,
itxura guztia ematen du berdeguneak sortzeko, mantentzeko eta kontserbatzeko kudeaketa
arrazoitsu eta profesionalizatuaren eskaria geroz eta handiagoa izango dela. Ingurumenarekiko
interesa geroz eta handiagoa da eta gizarte-ongizateak interes hori sendotzeko bidea hartu du;
hortaz bi elementu horiek funtsezkoak izango dira profesio hau aurrera ateratzeko.
MATERIALEN INGENIARIA
Era honetako profesionalak material berrien sorkuntza, konbinazioa eta aplikazioa ikertzen ditu, gero
horiek lehendik erabiltzen diren baliabideak hobetzera bideratzeko, hala nola produkzioko gastuak
murrizteko; materialen erabilera ahal denik eta gehien hobetzen saiatzen dira. Materialen ingeniariek
materialen produkzio, transformazio eta erabilerarekin zerikusi duten sektore ekonomikoetan
(metalurgiaren, kimikaren automobilaren, eraikuntzaren sektoreak) jarduten dute; bere ikerketaren
bidez lortutako emaitzak produkzio-sektoreetako alor askotan erabiltzen dira (manufaktura
prozesuetan, aeronautikan, eraikuntzako materialetan...), baita herritarren bizi-kalitatea hobetzen
duten hainbat eta hainbat produktuetan ere (ordenagailuak, telefonia mugikorra, kreditu-txartelak...).
MUSIKA-HEZIKETARAKO ESPEZIALISTA
Lanpostu hau, musika-hezitzailearena, alegia, nahiko berria da Espainian; hala ere, geroz eta
garrantzi handiagoa ematen zaio musikari haurraren garapen emozionalerako, intelektualerako eta
sozialerako (musikak soinuak eta tonuak entzuten eta bereizten laguntzen duenez, hobeto jasotzen
dira mezuak, errazago ikasten da, hizkuntzak ere errazago ikasten dira, eta abar). Gainera, haurhezkuntzan eta lehen mailako hezkuntzaz edo musika-heziketarako zentro bereziez gain, aisialdiko
erakundeetan (koralak, erretiratuen etxeak,...), espetxeetan, adingabe babestuen arrera zentroetan,
ospitaleetan, eta abarretan ere, funtsezko lana egin dezakete musika-hezitzaileek.
DISEINATZAILE EKOLOGIKOA
Diseinu ekologikoak —ekodiseinua edo irispide ekologikoko diseinua— material birziklatua erabiltzea
eskatzen du, produktuen bolumen eta pisua murriztea, materiala berriro erabiltzea edo birziklatzea
eta materialen bizi-zikloa areagotzea. Diseinu ekologikoak berebiziko garrantzia hartzen du ikuspegi
sendagarritik aurrea hartzeko ikuspegira aldatzea eskatzen duelako: jada ez da nahikoa produktu
baten fabrikazioaren inpaktu ekologikoa kontuan hartzea, baizik eta produktuaren bizi-ziklo osoa izan
behar da kontuan —lehengaiak erauztea, manipulatzea, produkzioa, garraioa, banaketa,
birziklatzea—, eta gainera, amaierako inpaktua ahal denik eta txikiena izan dadin saiatzeaz gain,
aurreikuspen batzuk egin behar dira fase guztietan. Europako Batasunaren iritziz produktu baten
politika integratua lehentasuneko arazoa da.
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KIROLA KUDEATZEKO PROFESIONALAK (ekipamendu eta antolakuntzak)
Gizarte garaikideak jarduera fisikoa bere bizi-estilora gehitu du; ondorioz geroz eta gehiago dira kirol
zerbitzuek jasotzen duten eskaria. Kirolgintzak izan duen gorakada horrek beraz, areagotu egin du
kirol ekipamenduak eta antolakuntzak enpresa-ikuspegiz kudeatu beharra. Zentzu horretan, eta
gainera kontuan izanik hein handi batek ez duela oraindik erantzunik izan, kirol instalazioen
kudeaketa eta kirol ikuskizunen antolakuntza lanpostu berriak sortzeko aukera handiak erakusten
dituzten bi alor dira. Gaur egun sektore hau profesionalizatze-fasean dago (garapen txikia izan du
oraindik laneko panoramak eta boluntariotzak eragin berezia dauka). Lanbide honek eskaintzen
dituen enplegu-aukera berriak bai sektore publikora bai pribatura zabaltzen dira (enpresa pribatuak,
herri-administrazioak, unibertsitateak, federazioak, klubak, eta abar).
LAN-TERAPEUTA
Lan-terapeuta eguneroko bizitzako eginkizunak bere kabuz egin ezin duten pertsonei laguntzeaz
arduratzen da. Horretarako, jarduera batzuk antolatzen ditu gaixoak eguneroko bizitzarako behar
dituen jakintza, jarrera eta gaitasun batzuk eskura ditzan. Populazioa geroz eta zaharragoa delako,
laneko eta trafikoko istripuak areagotu direlako, eta abar, geroz eta gehiago dira beren funtzio psikiko
edo psikikoen zati bat galdu dutenak. Teraupetaren eskuartze alorrak era askotakoak izan daitezke;
hona horietako batzuk: pediatria, psikiatria, geriatria...; ikasteko arazoak dituztenei laguntzea,
entzumen-arazoak dituztenei, ezintasunen bat dutenei, baztertuta daudenei, eta abarri ere
laguntzea. Beren eginkizunetarako eremuak ez du mugarik: gizaratea, irakaskuntza, osasuna,
soziosanitarioa, aholkularitza, osasun-heziketa, eta abar.
I+G-ko PROFESIONALAK
2002. urtean Europako Batasunak (Bartzelonan egin zen Europako Kontseilua) honako helburua jarri
zuen: munduko ekonomiarik lehiakorrena izatea. Horretarako, BPGaren %3 ikerketara bideratu behar
da 2010ean. Xede hori lortzeak ia 700.000 ikerlari berri lanean jartzea ekarriko luke. Beraz, hizpide
dugun lanbide honi aukera handiak ikusten zaizkio epe motzera.

Laburpen gisa honako tipologien araberako sailkapena egin dugu
nazioarteko testuinguruan identifikatu diren lanbide berri horiei eta
azaleratzen ari direnei buruz:
• Informazio eta komunikazioko teknologiak: oso talde sendoa eratzen
dute egin diren proiekzio guztietan. IKTBekin (Informazioa eta Komunikazioko Teknologia Berriak) zerikusi duten lanbideek ezaugarri bikoitza dute: bata, berriak izatea, eta bestea, oso enplegu maila
altuak lortzea. Ekonomiak oraintsu egin duen beherakadaren ondoren talde honi buruzko iguripenak ere behera egin badu ere, IKTBeko lanbideek enplegu-hazkundeari buruz egindako zerrenda buruetan agertzen dira aztertutako herrialde guztietan.
• Oso kalifikazio maila altuko lanbideak: batzuetan jakintzaren bi alor
konbinatzen dituzte —bioteknologia, biomedizina, geoekonomia,
eta abar—, edota oso eremu zehatzetan espezializatzen dira —teknologia aurreratuekin (nuklearrak, kimikoak...) diagnostikatzeko
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teknikaria, arrisku-herrialdea trukerako aditua, eta abar—. Hazkundea ikus daiteke, halaber, jarduera espezifikoko segmentu bateko
kudeaketa eta zuzendaritzarekin zerikusi duten lanbideetan, adibidez: sanitatearen kudeatzailea, eremu babestuen kudeatzailea, kirola kudeatzeko profesionala, fondoak biltzeko profesionalak, goi
mailako teknologiako enpresea-ekintzaileak, eta abar.
• Enplegu gune berriekin zerikusi duten lanbideak: aisialdia eta
kultura bezalako eremuekin zerikusi dutenak, edota komunitateari zerbitzatzearekin, zerbitzu pertsonalekin, turismoarekin, ingurugiroarekin... Jarduera-eremu hauetako lanbide batzuk aurreko sailkapenetan sartu dira.
• Beste lanbide batzuk: honakoekin zerikusi dutenak: profesio liberalak, marketinga eta merkataritza, garapen teknologiko eta
zientifikoak lehen sektorean, finantza-eremuan, eta abar.

3.1.2. Enplegu gune berrietatik gertu dauden lanbide berriak
Jada aipatu dugun Nicola Cacace-k egindako azterlanean oinarriturik, Educaonline-k48 lanbide berrietan edo azaleratzen ari direnetan
2005. urtean Estatuan sortuko diren lanpostuei49 buruzko kalkulu
batzuk egin ditu. Lanbide horiek Cacace-ren ustez 7.300.000 enplegu berri sortuko dituzte Europan 2005. urtean. Lan honetan bederatzi atal edo taldetan sailkatu ditugu enplegu guztiaren %5,2 izango
diren lanbide horiek.

Lanbideak bederatzi
atalen inguruan sailkatu
dira, eta horiek,
Cacaceren ustez,
7.300.000 lanpostu
sortuko dituzte Europan
2005. urtean, hau da,
enplegu guztiaren %5,2

Azterlan horren ondorioak Estatu osorako egokitu direnean kalkulatu da 900.000 enplegutik gora sortuko direla lanbide berri horietan
2005. urtera arte; eta enplegu horiek batez ere honako jarduera-eremuetan sortuko lirateke:
• Prestakuntza, informazioa eta komunikazioa: 140.000 enplegu.
• Kultur ondasunak, ikuskizunak, artea eta publizitatea: 100.000
enplegu.
• Turismoa eta aisialdia: 70.000 enplegu.
• Osasun- eta gizarte-zerbitzuak: 140.000 enplegu.
• Ingurugiroa: 80.000 enplegu.
• Nekazaritza biologikoa, zooteknika eta arrantza: 50.000 enplegu.
• Finantzak eta merkataritza: 150.000 enplegu.
• Informatika eta telematika: 100.000 enplegu.
48. Azterlaneko erreferentzia guztiak http://www.educaweb.net-en aurki daitezke.
49. Identifikatu diren profesio guztiek ez dituzte betetzen horretakotzat jotzeko oro har finkatuta dauden eskakizunak, baina iturrian erabilitako izendapena errespetatzeko joera izan dugu.
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• Profesional liberalak eta adituak: 100.000 enplegu
Ondoren datoz enplegu gune berriekin zuzenean gehien erlazionatzen diren lanbideak. Horiek aurreikusitako enpleguaren erdia dira
gutxi gorabehera, identifikatutako gainontzeko lanbideei dagokienez;
talde honetan sartu dira, halaber, Informatika eta Telematika alorrekin
zerikusi duten lanbideak (enplegu guztien %10 baino gehiago). Kalkulatu diren zifren50 ustezko baliozkotasuna albo batera utziz, esan
daiteke azterlana arlo honetako lanbide berriei buruzko ikuspegi zehatza dela.

ENPLEGU GUNE BERRIEKIN ZERIKUSI DUTEN LANBIDE BERRIAK.
2005ERAKO AURREIKUSPENAK —EDUCAWEB—
1. KULTUR ONDASUNAK, IKUS-ENTZUNEZKOAK, ARTEA ETA PUBLIZITATEA
PROFESIONALEN TALDERAKO KALKULATUTAKOA GUZTIRA: 100.000
KULTUR ONDASUNAK

IKUSKIZUNAK
LANBIDEAK

ENPLEGUAK

LANBIDEAK

2005

ENPLEGUAK

2005

TBko kamera-operadorea

7.000

Diagnostiko-teknikaria “teknologia aurreratu”arekin (nuklearrak, kimikoak, laserra…)

2.000

Irrati-emisorako kontrol-aretoko teknikaria

4.000

Museo eta turismoko bisitetarako teknikaria

2.000

Definizio handiko TBko teknikaria

3.000

Zaharberritze tailerreko teknikaria (babessistemak, entsegu ez urragarriak, eta abar)

1.500

Eidomatikaria (Zinema-TBko irudi-informatikaria)

2.000

Katalogatze informatizatutako teknikaria

1.500

Efektu berezietako teknikaria (irudienak,
soinuarenak, optikoak, elektronikoak...)

Arkitektoa, artearen historiako espezialista

1.000

2.000
Antzinako liburuen liburuzaina

1.000

Ikuskizunetako zuzendaria (agentziak)

1.500

Ikus-entzunezkoen alorreko aplikazioetako laser-teknikaria

1.500

Egituren tratamendurako teknikaria (monumentu narriatuen zaharberritzea, arrisku sismikoko lekuak, eta abar)

1.000

TBko errealizadorea, elektronikoa

1.000

1.000

GVMko (grabazio bideomagnetikoa)
operadorea

1.000

Azaleren tratamendurako teknikaria
(agente meteorologiko eta kutsagarrien
kontrako polimeroak, eta abar)
Kultur ondasunak babestu eta zaharberritzeko fisikari, kimikari eta biologo espezialistak

500

Antigoaleko gauzen artxibozaina

500

Kultur ondasunen argazkilaria

500

Bere errepertorioa duen aktorea

300

Zaharberritze-lanetako lanbide 'tradizional'ak, eskari-eskaintzaren artean desbideraketa handikoak (pintura, zeramika, eskultura, eta abarreko zahar-berritzaileak)

10.000

50. Estimazio hau egiteko erabili den metodologiari buruzko informaziorik ez ezin dugu bildu.
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2.TURISMOA ETA AISIALDIA
PROFESIONALEN TALDERAKO KALKULATUTAKOA GUZTIRA: 70.000
ENPLEGUAK

LANBIDEAK

2005

Masajista-fisioterapeuta estetikoa

10.000

Brikolaje eta autokontsumoko produkziorako irakaslea

10.000

Estetizista kosmetologoa

6.000

Kongresuetako azafata

4.000

LANBIDEAK

ENPLEGUAK

2005

Herri turistikoetako animatzailea

2.000

Herrietako animatzailea (herriko jaiak)

2.000

Animatzaile naturalista (biologoa, ekologoa...)

2.000

Opor-ekoizle eta saltzailea (turismo-operadoreak eta bidaia-agentziak)

2.000

Kongresu-antolatzailea

1.500
1.000

Diziplina askotako (artea, kirolak, natura) animatzaile turistikoa

3.000

Harrera-antolatzailea

Turismo integratuko (artea, kirolak, natura) aditua

3.000

500

Turismoaren marketingeko aditua

3.000

Turismoaren marketingeko aditua (turismoantolakuntzarako inbertsioak, sarrera kobratuz)

Turismatikako (sistema integratuak optimizatzeko informatika) teknikaria

Nekazal turismoko animatzaile-gidaria

300

3.000

Nekazal turismoaren garapenerako aditua

200

3.OSASUNA ETA GIZARTE-ZERBITZUAK
PROFESIONALEN TALDERAKO KALKULATUTAKOA: 140.000
LANBIDEAK

ENPLEGUAK

2005

Etxez etxeko zaintzarako erizain eta laguntzaileak

10.000

Gazte ezinduen laguntzarako adituak

10.000

Mediku geriatra

6.000

Diagnostiko informatizatuko (TAC, ekografiak) aparatuen teknikariak

6.000

Mediku homeopata

5.000

LANBIDEAK

ENPLEGUAK

2005

Etxeko asistentzia psikiatrikoa

3.000

Pranoterapeuta

2.500

Preso ohiak gizarteratzeko aditua

2.500

Kirol medikua

2.000

Birika eta arnasketako terapeuta

2.000

Akupuntura

2.000

Erretiratuekin lan egiteko aditua (denbora
partzialeko lanak, eta abar)

2.000

Adindu gaituei laguntzeko (adinduen zentroak) aditua

2.000

Lan-terapiako (istripua izan osteko errekuperazioa, ezinduak, eta abar) adituak

5.000

Dietologoa

5.000

Bikoteen kontseilaria

2.000

Kaleko hezitzailea (gizarteko ekintzaileak)

4.000

Anbulatorioko erizaina (sendaketa arinak)

2.000

Mediku alergologoa

3.000

Inplantologoa (estomatologoa)

1.500

Larrialdiko medikua (trafiko-istripuak, infartuak, eta abar)

Gaixo larrien laguntzarako aditua

1.500

3.000

1.000

Paradontologoa (dentista)

3.000

Paraplegia-medikua (paraplegia eta tetraplegia
duten gaixoak zaintzea eta errehabilitatzea)

Osasun-estatistikako teknikaria (informatikoa)

3.000

Katastrofeak (nekazaritzakoak, industriakoak, eta abar) aurreikusteko aditua

1.000

62

4. INGURUGIROA (I)
PROFESIONALEN TALDERAKO KALKULATUTAKOA GUZTIRA: 80.000

ENERGIA
LANBIDEAK
Industrian energia aurrezteko teknikaria
eta aditua
Industrian energia aurrezteko teknikaria
eta aditua
Energia- eta biomasa-zentraletako teknikaria eta aditua
Eguzki-panel eta zentraletako teknikaria
eta agitua
Bestelako energia berriztagarrietako teknikaria eta aditua
Kogenerazio-plantetako teknikaria eta
aditua
Beroa berreskuratzeko teknikaria eta aditua

INDUSTRIA
ENPLEGUAK

2005
1.000
500
500
500

Airea kontrolatzeko teknikaria
Hiri-ingurumeneko airea kontrolatu eta
arazteko aditua (sareak, eta abar)

2005

Industria-hondakinen tratamenduko teknikaria

1.500

Industriako kudeatzaile ekologista

1.000

Industriako keak arazteko teknikaria eta
aditua
Industriako hondakin toxikoen tratamendurako teknikaria eta aditua

1.000
500
500

500

Lohien tratamenduko teknikaria

400

500

Kutsatzen ez duten industria-plantetako
proiektuak

300

300

Industria-hondakinen tratamenduko aditua

300

Lohiak berrerabiltzeko behin-behineko
tratamenduko aditua

100

ENPLEGUAK

2005
3.000
500

HIRI-HONDAKIN SOLIDOAK (HHS)
LANBIDEAK

ENPLEGUAK

Industria-urak arazteko teknikaria eta aditua

AIREA
LANBIDEAK

LANBIDEAK

ENPLEGUAK

2005

HHSren tratamendu eta birziklapenerako
teknikaria eta aditua

2.000

HHSen erraustegietako teknikaria

1.500

HHSen gaikako bilketa antolatzeko aditua

1.000

HHSak automatikoki banantzeko teknikaria eta aditua

1.000

Isurtegien proiektugile eta eraikitzailea

500

Ingurumeneko geokimikaria

400

Hondakin sanitarioen tratamenduko teknikaria eta aditua

300

URAK
LANBIDEAK

ENPLEGUAK

2005

Ur beltzen tratamenduko teknikaria eta
aditua

5.000

Urmaeletako kutsadura garbitzeko teknikaria
eta aditua

1.000

Urak kontrolatzeko teknikaria

1.000

“Sistema hidraulikoak optimizatzeko eta
kutsadura kentzeko” hidraulika-ingeniaria
Itsasoan ingurugiroaren alorreko eskuartzeetarako (petrolio isurketei aurre egitea)
teknikaria eta aditua

200
100

BESTE BATZUK
LANBIDEAK
Zarataren aurkako oztopoetako teknikaria eta aditua
Ingurugiroko ikuskaria (legeak betetzen
diren zaintzen du)
Kutsadura elektromagnetikoaren kontrolerako teknikari eta aditua

ENPLEGUAK

2005
1.000
200
150

Meteorologoa

150

Ingurugiroaren ikuskaria (ingurugiroko
datuen kontrolatzailea)

100
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4. INGURUGIROA (II)
PROFESIONALEN TALDERAKO KALKULATUTAKOA GUZTIRA: 100.000

EREMU BABESTUAK ETA LURRALDEA
ENPLEGUAK

LANBIDEAK

2005

Udalaren zaindari ekologikoa (parkeak,
hiri-inguruak, eta abar kontrolatzea)

5.000

Zaindari ekologikoa (eremu natural babestuak eta babestu gabeak kontrolatzea)

5.000

Ingurugiroarekin bateragarriak diren egitura eta zerbitzuen proiektugile aditua

EREMU BABESTUAK ETA LURRALDEA
LANBIDEAK
Geologoa eta hidrogeologoa (eremu hidrosentiberen finkatzailea)
Kartografia informatizatu eta digitalizatuko
teknikaria

ENPLEGUAK

2005
1.000
1.000

Basogintzako aditua (basogintza, suebakiak...)

500

2.000

Eremu babestuetako gidari-animatzailea

500

Basogintzako teknikaria (birlandaketak,
su-ebakiak...)

2.000

Basogintzako teknikaria

2.000

Eremu babestuetako proiektugile aditua
(natura birgaitzea)
Lursailak egonkortu eta berreskuratzeko
aditua

Industriarako instalazio ekologikoen
proiektugile eta eraikitzailea
Ingurugiroa birgaitzeko (harrobiak, zohikaztegiak) teknikaria eta aditua
Ingurugiroko inpaktua ebaluatzeko aditua
(azpiegituretako proiektu handietan laguntzen du)

400
300

Naturalista (ekosistemak sailkatzen ditu,
naturari buruzko planak egin, eta abar)

300

Arrisku sismikoak ebaluatzeko eta aurreikusteko aditua (bulkanologoa...)

200

1.500

Aditu zooforestala

200

1.500

Eremu babestuetako aditu eta kudeatzailea (parkeak, eta abar)
Eraztun-jartzailea (zoologoa, hegazti migratzaileen eraztun-jartzailea)

2.000

150
150

5.INFORMATIKA ETA TELEMATIKA (I)
PROFESIONALEN TALDERAKO KALKULATUTAKOA GUZTIRA: 100.000
LANBIDEAK

ENPLEGUAK

2005

Ofimatikako teknikaria eta aditua

15.000

Datu-baseen segurtasuneko aditua

14.000

Sektore jakin batzuk ondo ezagutzen dituen analista programatzailea
DAO-FAO (ordenagailua marrazteko,
proiektatzeko, produkziorako zehaztapenak emateko, eta abarretarako erabiltzea) teknikaria eta aditua
Sistema informatiko eta telematikoen salmentarako aholkulari espezialista
Sistema-analista
Irratiteknia eta mikrouhinetako ingeniari espezializatuak (telekomunikazio mugikorretarako)
“Balio gehitu”ko (enpresetara saltzeko zerbitzu
audiomatiko eta bideomatikoak) zerbitzu telematikoetako aditua

LANBIDEAK

ENPLEGUAK

2005

“Balio gehitu”ko (enpresetara saltzeko
zerbitzu audiomatiko eta bideomatikoak)
zerbitzu telematikoetako aditua

2.000

Informatika-arduraduna, antolaketako informatikari aditua

2.000

5.000

GISeko (graphic information system) aditua, lurraldea kudeatzeko datu-baseak

2.000

5.000

Eidomatico teknikoa, simulagailuen
proiektugilea

2.000

Telediagnostikoa eta telelaguntzako aditua

1.500

Sistema konplexuak elkarrekin lotzeko
aditua

1.000

Urrutiko lanean aditua

1.000

10.000

3.500
3.000
3.000
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5.INFORMATIKA ETA TELEMATIKA (II)
PROFESIONALEN TALDERAKO KALKULATUTAKOA GUZTIRA: 100.000
LANBIDEAK
Sareen proiektugilea eta kontrolatzailea
(telekomunikazioetarako, datu-sareetarako eta TB kabledunerako)

ENPLEGUAK
2005
1.000

Jakintzaren ingeniaria: sistema adituen
proiektuak egiten ditu eta sistema horiek
kudeatzen eta eguneratzen ditu

1.000

Euskarri grafiko eta idatzietako proiektugilea

1.000

ENPLEGUAK
2005

LANBIDEAK
Kontinente arteko telekomunikabideetarako operadorea
Eraikuntzako ingeniaria, jakintza telematikoak dituena, hiri handietan kableak jartzen aditua dena
Etxebizitza automatizatzeko teknikaria eta
aditua
Bioinformatikaria (biotxipetan aditua)

1.000
500
500
500

3.2. ENPLEGU GUNE BERRIEKIN ZERIKUSI DUTEN
ENPLEGUAK EAE-N
Estatistika-erregistroetan oinarritutako analisiak ez du erraztasun
handirik ematen enplegu gune berrietako okupazioak identifikatzeko.
Hala ere, enplegu gune berriek enpleguan duten eragina zehazteko interesak era nabarmenean areagotu ditu hainbat okupazio eta jarduera
“enplegu gune berri”etako jardueratzat jotzeko ahalegin eta saioak.
Atal honetan EAEn erregistratutako kontratuei begira egindako
analisien emaitzak erakusten dira. Analisi horiek beste eremu geografiko51 batzuetan finkatutako arauak jarraitzen dituzte, baina aldi berean zehaztasun handiagoa dute; gainera, analisietan ongi bereizten
dira enplegu gune berrietako jardueren eragin handiena jasan duten
enpleguak52.
Lan horretarako, LANBIDEk —Enpleguaren Euskal Zerbitzua—
egindako estatistikak hartu dira oinarritzat, baina aldez aurretik enplegu gune berrietara gehien hurbiltzen direnekotzat jotzen diren talde
profesionalak identifikatu dira.

Enplegu gune berriek
enpleguan duten
eragina zehazteko
interesak era
nabarmenean areagotu
ditu hainbat okupazio
eta jarduera “enplegu
gune berri”etako
jardueratzat jotzeko
ahalegin eta saioak

Lehen sailkapen horretan oinarrituz, ondoren talde profesional horiei buruzko informazioa aurkezten da, 2002. urtean kontratazio-bolumen handienak izan dituztenak identifikatuz eta informazio hori guztia urte horretan bertan INEMen talde profesional berberetan erregistratu diren lan-eskatzaileei buruzko datuekin alderatuz.
51. Hala, adibidez, INEMeko Observatorio Ocupacional atalak azterlan bat egin zuen Enplegu
gune berrietako lanbiderik garrantzitsuenei buruz 1997-1999ko bitartekoan. “Ocupaciones relacionadas con los Nuevos Yacimientos de Empleo”. INEM. http://www2.inem.es/Observatorio/Observatorio/Publicaciones/NuevosYacimientosdeEmpleo.PDF
52. Bereizketa hau bai epigrafe honetan zein hurrengoan egin da.
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ENPLEGU GUNE BERRIEKIN ZERIKUSI DUTEN LANGAI TALDE PROFESIONALAK
ETXEKO ZERBITZUAK

GERTUKO MERKATARITZA

Etxeko laguntzailea
Ospitaleko erizain laguntzaileak

Denda, biltegi, kiosko eta azoketako saltzaile eta erakusleak

Ospitaleko erizain laguntzaileak

Turismo-enpresa eta jardueretako teknikariak

HAUR ZAINKETA

Lehorreko gidariak eta azafatak

Haurrak zaintzeko enplegatuak

TURISMOA

KOMUNIKAZIOKO SEKTOREA
Elektronika eta telekomunikazioetako teknikariak

Animatzaile komunitarioak
TEKNOLOGIA BERRIAK
Elektronika eta telekomunikazioetako ingeniariak
Ekipo telefoniko eta telegrafikoen instalatzaileak eta konpontzaileak

Argazkilariak eta irudi eta soinua grabatzeko ekipoen
operadoreak
Irrati-, telebista- eta telekomunikazio-ekipoetako operadoreak
KULTURALA EZ DEN ONDAREA
Eskultore, pintore eta antzekoak

Informatika-aplikazioen programatzaileak eta informatika-ekipoen kontrolatzaileak

Soziologoak, antropologoak eta antzekoak
Ingeniaritza zibileko teknikariak

ETXEBIZITZAREN HOBEKUNTZA

TOKIKO KULTUR GARAPENA

Gizarteko hezitzailea
Laneko terapeutak

Emakumearen aukera-berdintasunaren sustatzaileak
eta gizarte-sustapeneari laguntzeko beste profesional
batzuk

Gizarteko hezitzailea

Animatzaile komunitarioak

Gizarte-heziketako diplomatuak

HONDAKINEN KUDEAKETA
Osasun-laborategiko teknikariak

Giza baliabideetako profesionalak
ETXEBIZITZAREN HOBEKUNTZA

Errausketa eta uren arazketako instalazioetako operadoreak eta antzeko plantetako beste operadore batzuk

Beroa eta zarata isolatzeko materialaren instalatzaileak

Manufaktura-industriako peoiak

Igeltsero eta harginak

Osasun-laborategiko teknikariak
URAREN KUDEAKETA

Elektronika eta telekomunikazioetako ingeniari teknikoak
SEGURTASUNA

Errausketa eta uren arazketako instalazioetako operadoreak eta antzeko plantetako beste operadore batzuk

Babes- eta segurtasun-zerbitzuetako hainbat langile

NATURGUNEEN BABESA ETA MANTENIMENDUA

TOKIKO GARRAIO KOLEKTIBOAK

Egur-moztaileak, egur-zatitzaileak eta basogintzako bestelako langileak

Autobus-gidariak

Suteen aurkako eraikuntzak, aurrezaintza eta ikerketarako teknikariak

Bulegoak ez diren establezimenduetako harreragileak
HIRIKO GUNE PUBLIKOEN BALIOA HANDITZEA
Baratz, haztegi eta lorategietan inorentzat lan egiten
duten langile kualifikatuak

KUTSADURAREN ARAUDIA ETA DAGOZKION INSTALAZIOAK
Fisika, kimika eta ingeniaritzako bestelako teknikariak
Zientzia fisiko eta kimikoko teknikariak
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5. grafikoa

2002AN KONTRATATURIKO PERTSONEN KOPURUA
(200dik gora kontratu izan dituzten lanbideak)
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egiten duten langile kualifikatuak
14. Zientzia fisiko, kimiko eta ingeniaritzako
bestelako teknikariak
15. Argazkilariak eta irudi eta soinua grabatzeko
ekipoetako operadoreak
16. Elektronika eta telekomunikazioetako
teknikariak
17. Ingeniaritza zibileko teknikariak
18. Gizarte-heziketako diplomatuak
19. Enpresa- eta turismo-jardueretako teknikariak
20. Elektronika eta telekomunikazioetako
ingeniariak
21. Egur-moztaileak, egur-zatitzaileak eta
basogintzako beste langile batzuk
22. Giza baliabideetako profesionalak
23. Beroa eta zarata isolatzeko materialaren
instalatzaileak
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6. grafikoa

ESKATZAILEAK INEM-EN 2002AN
(100 eskatzaile baino gehiago izan duten lanbideak)
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eta erakusleak
3. Ospitaleko erizain laguntzaileak
4. Igeltseroak eta harginak
5. Haurrak zaintzeko langileak
6. Informatika-aplikazioen programatzaileak eta
informatika-ekipoen kontrolatzaileak
7. Turismo-enpresa eta jardueretako teknikariak
8. Bulegoak ez diren establezimenduetako
harreragileak
9. Etxeko laguntzailea
10. Baratz, haztegi eta lorategietan inorentzat lan
egiten duten langileak
11. Argazkilariak eta irudi eta soinua grabatzeko
ekipoetako operadoreak
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12. Elektronika eta telekomunikazioko teknikariak
13. Zientzia fisiko, kimiko eta ingeniaritzako bestelako
teknikariak
14. Gizarte heziketako diplomatuak
15. Soziologoak, antropologoak eta antzekoak
16. Osasun laborategiko teknikariak
17. Gizarteko hezitzailea
18. Animatzaile komunitarioak
19. Autobus-gidariak
20. Elektronika eta telekomunikazio ingeniari
teknikoak
21. Eskultoreak, pintoreak eta antzekoak
22. Egur-moztaileak, egur-zatitzaileak eta
basogintzako beste langile batzuk
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Aipatu behar da kontratazio gehienak, seguruenik, enplegu gune
berriek eragin gutxi duten jardueretan ematen direla: manufaktura-industrietako peoiak, dendariak, igeltseroak eta harginak, lehorreko gidari eta azafatak, autobus gidariak, eta abar.
Okupazioei buruzko ikuspegi “zabal” hori kontuan izanik, 2002.
urtean eremu honetan erregistratu ziren kontratazioak urtean erregistratutako kontratazio guztien %40 inguru dabiltza.
Enplegu gune berrien eragina —a priori, eragin hori garrantzitsutzat
jotzen da— jaso duten okupazioak zehaztuz gero (gizarte-hezitzaileak,
animatzaile komunitario, haurrak zaintzeko langileak, etxeko laguntzaileak, eta abar) ikusiko genuke 2002. urtean enplegu gune berrien alorrean egindako kontratazioak kontratu guztien %4-5 ingurukoa izango
liratekeela.

2002. urtean enplegu
gune berrien inguruko
lanbideetan egin ziren
kontratatuak urte
osoan erregistratutako
kontratu guztien %40
ingurukoak izan ziren

Enplegu gune berrien eragina EAEko kontratazioetan -2002Zerikusi duten lanbide guztiak: kontratazioen %38
Hurbilagoko lanbideen doikuntza: kontratazioen %4-5
Enplegu gune berrietako lanbideen sailkapen zabal horri jarraikiz,
nabarmendu behar da EAEn kontratazio-bolumenik handiena eguneroko eginkizunetako zerbitzuetan eta eguneroko bizitzaren ingurua
hobetzekoetan kontzentratzen dela; zehaztuz, honako talde profesionaletan biltzen ditugunak:
• Manufaktura-industriako —hondakinen kudeaketa— peoiak
(116.812).
• Denda, biltegi, kiosko eta herriko azoketako saltzaile eta erakusleak —gertuko komertzioa— (52.100).
• Ospitaleko erizain laguntzaileak —etxeko zerbitzuak— (21.834);
• Igeltsero eta harginak —etxeak zaharberritzea— (14.975).
• Lehorreko gidari eta azafatak —turismoa— (9.939).
• Animatzaile komunitarioak —tokiko garapen kulturala—
(8.218).
• Etxeko laguntzailea —etxeko zerbitzuak— (7.610).
• Umeak zaintzeko langileak —ume zaintza— (7.605).
• Bulegoak ez bestelako establezimenduetako —tokiko garraio kolektiboak— harreragileak (5.608).
Aztertu ditugun lanbideetan pertsona kontratatu bakoitzeko batez
beste 2,5 kontratu egin dira. Gorabeherak ordea oso adierazgarriak
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dira, adibidez, giza baliabideetako profesional bakoitzeko 1,3 kontratu egin dira; 6,7 kontratu batez beste irudi eta soinuaren grabazio-ekipoetako argazkalari eta operadoreen kontratuetan, eta 5,6, lehorreko
gidari eta azafaten kontratuetan.
Talde egonkorrarengana gehien hurbiltzen direnen baloreekin
daude beste honakoak ere: elektronika eta telekomunikazioko teknikariak, informatika-programatzaileak; beroa eta zarata isolatzeko
materialaren instalatzaileak, ume zaintzarako pertsonala, igeltseroak
eta harginak, eta abar.

Enplegu gune berrien
eragina aurretiaz
garrantzitsutzat jotzen
den lanbideeak hobeto
zehaztuz gero, enplegu
gune berrietako
kontratazioak kontratu
guztien %4-5
ingurukoak izango
lirateke 2002. urtean

Kontratatutako pertsona eta lana eskatzen dutenak63 elkarrekin
konparatzeak ere lanbide horiek enplegua bilatzeko duten erraztasunari buruzko ikuspegi bat ematen du, gaingiroki bada ere:
• Lehen mailan INEMeko lan-eskatzaileen (200dik gora kontratatu dira) artean baliokiderik ez duten lanbideen taldea jarri dugu;
edozein modutara, 100dik behera langabetu erregistratu dira lanbide hauetan: lehorreko gidariak eta azafatak, ingeniaritza zibileko teknikariak; giza baliabideetako profesionalak eta beroa eta
zarata isolatzeko materialaren instalatzaileak.
• Bigarren lekuan kokatu dugun lanbideen taldean, kontratatutako
langileen kopurua eskatzaileena baino askoz handiagoa da (eskatzaileak ez dira kontratatutakoen %50 baino gehiago —ordena goitik beherakoa—): Animatzaile komunitarioak, igeltseroak
eta harginak, autobus gidariak, ume-zaintzarako langileak, etxeko laguntzaileak, gizarteko hezitzaileak, manufaktura industriako peoiak, saltzaileak, informatika-aplikazioetako programatzaileak, harreragileak —ez bulegoetakoak—, zientzia fisikoetako
bestelako teknikariak, elektronika eta telekomunikazioko ingeniari teknikoak.
• Badago lanbideen beste talde bat, non lan-eskatzaileen eta kontratatuen arteko erlazioa 0,5 eta 1 bitartekoa den: baratz, mintegi eta
lorategietan inorentzat lan egiten duten langile kualifikatuak,
elektronika eta telekomunikazioetako teknikariak, gizartearen heziketan diplomatuak, irudi eta soinuaren grabazio-ekipoetako argazkilari eta operadoreak; osasun-laborategiko teknikariak.
• Azken taldean eskatzaileen kopuruak kontratatuen kopurua gainditzen du: eskultoreak, pintoreak eta antzekoak, jarduera turistikoko enpresetako teknikariak, soziologoak, antropologoak eta
antzekoak.
53. Gainera, kontuan izan behar da pertsona bat talde profesional bat baino gehiagotan egon daitekeela lan-eskatzaile bezala alta eman da.
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TALDE PROFESIONALEN BANAKETA (200dik gorako kontratazioak dituzten
lanbideetan)

10.000tik gora

Manufaktura-industriako peoiak; denda, biltegi, kiosko eta azoketako
saltzaile eta erakusleak; ospitaleko erizain-laguntzaileak; Igeltsero eta
harginak.

10.000-5.000

Lehorreko gidariak eta azafatak; animatzaile komunitarioak; etxeko laguntzailea; haur-zaindariak; bulegoak ez diren establezimenduetako harreragileak.

4.999-1.000

Autobus-gidariak; argazkilariak eta irudi eta soinua grabatzeko ekipoen
operadoreak; informatika-aplikazioen programatzaileak eta informatikaekipoen kontrolatzaileak; gizarteko hezitzailea; fisika, kimika eta ingeniaritzako bestelako teknikariak; baratz, haztegi eta lorategietan inorentzat
lan egiten duten langile kualifikatuak.

999-500

Irrati-, telebista- eta telekomunikazio-ekipoetako operadoreak; ingeniaritza zibileko teknikariak; elektronika eta telekomunikazioetako teknikariak; turismo-enpresa eta jardueretako teknikariak; gizarte-heziketako
diplomatuak.

499-100

Egur-moztaileak, egur-zatitzaileak eta basogintzako bestelako langileak; beroa eta zarata isolatzeko materialaren instalatzaileak; osasun-laborategiko teknikariak; elektronika eta telekomunikazioetako ingeniariak; giza baliabideetako profesionalak; emakumearen aukera-berdintasunaren sustatzaileak eta gizarte-sustapenari laguntzeko beste profesional batzuk; errausketa eta uren arazketako instalazioetako operadoreak eta antzeko plantetako beste operadore batzuk; elektronika eta telekomunikazioetako ingeniari teknikoak; soziologoak, antropologoak eta
antzekoak; laneko terapeutak; ekipo telefoniko eta telegrafikoen instalatzaileak eta konpontzaileak.

100dik behera

Babes- eta segurtasun-zerbitzuetako hainbat langile; eskultore, pintore
eta antzekoak; suteen aurkako eraikuntzak, aurrezaintza eta ikerketarako
teknikariak; zientzia fisiko eta kimikoko teknikariak.

Iturria: Bertan egina Langaiko datuetan oinarriturik
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3.2.1. Bilakaera eta joerak: talde profesionalen enplegatzeko gaitasuna
Analisian denbora-ikuspegia (2000-2002) sartzean, enplegu gune berriekin zerikusi duten okupazio bezala definitu diren lanbideei dagozkien kontratazioek erakutsi duten joerak hazkunde garrantzitsua
izan duela —%100 baino gehiago— ikus daiteke, batez ere Kultura
eta aisialdiko zerbitzuen alorrekoak diren bi lanbide taldetan:
• Turismo enpresa eta jardueretako teknikariak —Turismoa— eta
• Ingeniaritza zibileko teknikariak —Kultur ondarea—.
Alabaina, beste eremu batzuetako lanbideek ere nahiko hazkunde
adierazgarria izan dute —%60tik gora—:
• Babes- eta segurtasun-zerbitzuetako langileak (segurtasuna eta
bizi - esparrua hobetzeko zerbitzuak).
• Gizarteko hezitzailea (zailtasunak dituzten gazteentzako laguntza - Eguneroko bizitzarako zerbitzuak).

Analisian denboraikuspegia (2000-2002)
sartzean, enplegu gune
berriekin zerikusi duten
okupazio bezala
definitu diren lanbideei
dagozkien
kontratazioek erakutsi
duten joerak hazkunde
garrantzitsua izan duela
ikus daiteke, batez ere
bi lanbide-taldetan, hau
da, kultura eta
aisialdiko zerbitzuetan

• Erraustegi eta uren tratamendurako instalazioetako operadoreak
eta antzeko plantetako bestelako operadoreak (hondakinen kudeaketa - ingurugiroaren arloko zerbitzuak).
• Zientzia fisiko, kimiko eta ingeniaritzetako teknikariak (kutsadurako araudiak, kutsaduraren kontrola eta horiei dagozkien instalazioak - ingurugiroaren arloko zerbitzuak).
• Umeak zaintzeko langileak (ume zaindaria - eguneroko bizitzako zerbitzuak).
• Etxeko laguntzailea (etxeko laguntza-zerbitzuak - eguneroko bizitza zerbitzuak).
• Eraikuntzako teknikariak, suteen aurrezaintza eta ikerketa (naturguneen babesa eta mantenimendua - ingurugiroaren arloko
zerbitzuak).
Beste aldeko muturrean, beherako joera erakutsi duten lanbideetan aipagarri dira eskultura, pintura eta antzekoak (kultur ondarea);
zientzia fisiko eta kimikoetako teknikariak (kutsaduraren araudia,
kutsaduraren kontrola eta horiei dagozkien instalazioak) eta egurmoztaileak, egur-zatitzaileak eta basogintzako bestelako langileak
(naturguneen babes eta mantenimendua) (Ikus 64. koadroa)
Kontratazioen bilakaeraren (2000-2002) eta enplegu eskatzaile eta
kontratatutako pertsonen arteko erlazioaren ondorioz, Lanbidek enplegu gune berrien ingurukotzat identifikatu diren okupazioen enplegatzeko gaitasun-indizeak atera ditu. Ondoren indize horien zerrenda
bat eskaintzen dugu laburbildurik (ikus 65. koadroa).
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TALDE PROFESIONALEN BANAKETA 2000 ETA 2002 BITARTEKOAN KONTRATUEK IZAN DUTEN GEHIKUNTZAREN ARABERA
Turismo-enpresa eta jardueretako teknikariak

135,9

Babes- eta segurtasun-zerbitzuetako hainbat langile

104,2

Ingeniaritza zibileko teknikariak

102,4

Gizarteko hezitzailea

85,2

Errausketa eta uren arazketako instalazioetako operadoreak eta antzeko plantetako beste operadore batzuk

70,3

Fisika, kimika eta ingeniaritzako bestelako teknikariak

67,1

Haur-zaindariak

65,3

Etxeko laguntzailea

65,2

Suteen aurkako eraikuntzak, aurrezaintza eta ikerketarako teknikariak

63,6

Osasun-laborategiko teknikariak

35,3

Lehorreko gidariak eta azafatak

35,0

Giza baliabideetako profesionalak

34,3

Emakumearen aukera-berdintasunaren sustatzaileak eta gizarte-sustapenean laguntzeko beste profesional batzuk

33,3

Animatzaile komunitarioak

25,1

Argazkilariak eta irudi eta soinua grabatzeko ekipoen operadoreak

21,0

Irrati-, telebista- eta telekomunikazio-ekipoetako operadoreak

15,9

Ekipo telefoniko eta telegrafikoen instalatzaileak eta konpontzaileak

14,3

Ospitaleko erizain-laguntzaileak

12,4

Elektronika eta telekomunikazioetako teknikariak

10,8

Autobus-gidariak

7,3

Beroa eta zarata isolatzeko materialaren instalatzaileak

6,6

Baratz, haztegi eta lorategietan inorentzat lan egiten duten langile kualifikatuak

6,6

Igeltsero eta harginak

3,9

Bulegoak ez diren establezimenduetako harreragileak

3,7

Denda, biltegi, kiosko eta azoketako saltzaile eta erakusleak

-0,7

Laneko terapeutak

-0,9

Soziologoak, antropologoak eta antzekoak

-4,0

Gizarte-heziketako diplomatuak

-5,1

Elektronika eta telekomunikazioetako ingeniari teknikoak

-7,1

Elektronika eta telekomunikazioetako ingeniariak

-10,1

Infomatika-aplikazioen programatzaileak eta informatika-ekipoen kontrolatzaileak

-16,2

Manufaktura-industriako peoiak

-16,8

Egur-moztaileak, egur-zatitzaileak eta basogintzako bestelako langileak

-18,1

Zientzia fisiko eta kimikoko teknikariak

-31,3

Eskultore, pintore eta antzekoak

-32,3

Iturria: Bertan egina Langaiko datuetan oinarriturik
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TALDE PROFESIONALEN ENPLEGATZEKO GAITASUN-INDIZEAK
Etxeko laguntzailea
Ume-zainak
Animatzaile kulturalak
Elektronika eta telekomunikabideetako ingeniariak
Informatika-aplikazioetako programatzaileak eta informatika-ekipoetako kontrolatzaileak

OSO ALTUA

Gizarteko hezitzailea
Lan-terapeutak
Beroa eta zarata isolatzeko materialaren instalatzaileak
Igeltsero eta harginak
Autobus-gidariak
Lehorreko gidariak eta azafatak
Ingeniaritza zibileko teknikariak
Emakumearen aukera-berdintasunerako sustatzaileak eta gizarte-sustapena laguntzeko beste profesional batzuk
Manufaktura-industriako peoiak
Egur-moztaileak, egur-zatitzaileak eta basogintzako bestelako langileak
Eraikuntzako teknikariak, suteen aurrezaintza eta ikerketako teknikariak
Ospitaleko erizain-laguntzaileak

ALTUA

Giza baliabideetako profesionalak
Denda, biltegi, kiosko eta herriko ferietako saltzaile eta erakusleak
Irrati, telebista eta telekomunikabideetako operadoreak
Erraustegiko operadoreak, uren tratamendukoak eta antzeko plantetako bestelako operadoreak
Zientzia fisiko, kimiko eta ingeniaritzako beste teknikari batzuk
Ekipo telefoniko eta telegrafikoen instalatzaileak eta konpontzaileak

ERTAINA

Gizarte-heziketako diplomatuak
Elektronika eta telekomunikabideetako ingeniariak
Bulegoak ez diren establezimenduetako harreragileak
Baratz, mintegi eta lorategietan inorentzat lan egiten duten langile kualifikatuak
Elektronika eta telekomunikabideetako teknikariak
Osasun-laborategiko teknikariak

BAXUA

Babes- eta segurtasun-zerbitzuetako langileak
Irudi eta soinua grabatzeko ekipoetako argazkilari eta operadoreak
Turismo-enpresa eta jardueretako teknikariak

OSO
BAXUA

Eskultoreak, pintoreak eta antzekoak
Soziologoak, antropologoak eta antzekoak
Zientzia fisiko eta kimikoetako teknikariak

Iturria: Bertan egina Langaik emandako datuetan oinarriturik

74

3.3. LANERATZEA ENPLEGU GUNE BERRIETAN:
HEZKUNTZA-PRESTAKUNTZA SISTEMATIK
IKUSIZ
Enplegu gune berrietako jardueretan ari diren pertsonen kalifikaziorik eza eta hain berritzaileak diren eremuetara egokitutako heziketaren eskaintza bat egitearen zailtasuna kezka iraunkorrak dira enplegu
gune berriak garatzeko ahaleginean.
Halaber, lanbide-hezkuntza edo unibertsitate mailako ikasketak
egin dituzten pertsonek enplegu gune berriekin zerikusi duten lanbideetan izan duten laneratzeari buruzko analisiak beste ikuspegi bat
ematen du enplegu gune berrietako jarduerek Euskadiko lan-merkatuan duten garrantziari dagokionez.
Hori dela eta, interesgarritzat jo da eremu horietan unibertsitateko
hezkuntza eta lanbide-hezkuntzako tituludunek izan duten laneratze
maila aztertzea. Lan hori egiteak aukera ematen du enplegu gune berriek Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-prestakuntza sisteman
azken urteetan ikasi dutenengan izan duten eragina jakiteko, gutxi gorabehera bada ere.

Enplegu gune
berrietako jardueretan
ari diren pertsonen
kalifikaziorik eza eta
hain berritzaileak diren
eremuetara egokitutako
heziketaren eskaintza
bat egitearen zailtasuna
kezka iraunkorrak dira
enplegu gune berriak
garatzeko ahaleginean

3.3.1. Unibertsitarioen laneratze-prozesua
Atal honen garapenerako, Lanbidek54 egin duen azterketa hartu dugu
oinarritzat. Lan horretan unibertsitateko 55 karreretan ikasi duten
10.392 ikasleko lagina hartu da, eta horiek izan dituzten irtenbide profesionalak aztertu dira. Datu horiek azterturik, unibertsitatean ikasi dutenek enplegu gune berrikotzat jotzen diren lanbideetan izan duten enplegu maila ikertu da. Alabaina, lana hobeto ulertzeko, komeni da aurretiaz honako zehaztapenak argitzea:
• Azterlanak demostrazio-jitea du, eta egin zeneko aldia 1999ko promozioari dagokio.
• Oso zaila da izen hutsagatik lanbide bat enplegu gune berrikotzat
sailkatzea; horrekin, kontuan izan behar da lortutako emaitzak ez
direla oso zehatzak.
• Enplegu gune berriekin zerikusi handiena duten lanbideetan ez dira
sartu, aurretiaz enplegu gune berrietan eragin handikotzat jo ez
diren lanbideak, hau da, enplegu gune berrietan eragin txikia dutenentzat jo direnak. Hortaz, esan daiteke enplegu gune berrietako
enplegatzeko gaitasunaren ikuspegi “murritza” eskaintzen dela,
kanpoan utzi direlako, adibidez, teknologia berrietako tituludunek
izan duten laneratzea.
54. Encuesta de incorporación a la vida activa de los/as universitarios/as. EHU. 1999ko promozioa. Egailan SAk egina. Lan-merkatuaren behatokia.
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Lehenbizi datuak eskaintzen ditugu, ondoren horiek enplegu gune
berrietan izango duten eragina aztertu ahal izateko. Ondoko koadroan
jasotzen dira ikasketa bakoitzean titulatu diren ikasle-kopuruaren arabera eta goitik beherako hurrenkeran. Koadroan ikus daitekeenez, Filologiako karrerak dira aztertu dugun promozio honetan tituludun gutxien izan dutenak.

UNIBERTSITATE MAILAKO TITULUDUNAK. Banaketa bertikala
TITULAZIOAK

Tituludunak

%b

TITULAZIOAK

Tituludunak

%b

1. Enpresen administrazio eta zuzendaritza

959

9,2

29. Informatika

90

0,9

2. Enpresa zientzietako diplomatua

875

8,4

30. Heziketa fisikoko irakaslea

87

0,8

3. Industria ingeniaritza teknikoa

864

8,3

31. Heziketa bereziko irakaslea

84

0,8

4. Kazetaritza

718

6,9

32. Historia

79

0,8

5. Zuzenbidea

562

5,4

33. Fisika

76

0,7

6. Industria ingeniaritza

385

3,7

34. Matematika

74

0,7

7. Lan harremaneko diplomatua

378

3,6

35. Atzerriko hizkuntza irakaslea

60

0,6

8. Haur heziketako irakaslea

339

3,3

36. Biokimika

59

0,6

9. Pedagogia

335

3,2

37. Ikus-entzunezko komunikazioa

57

0,5

10. Ekonomia

327

3,1

38. Artearen historia

55

0,5

11. Psikologia

307

3,0

39. Odontologia

54

0,5

12. Publizitatea eta Harreman publikoak

283

2,7

40. Gizarte laneko diplomatua

53

0,5

13. Arte Ederrak

277

2,7

41. Euskal filologia

50

0,5

14. Kimika

266

2,6

15. Lehen mailako irakaslea

255

2,5

42. Elikadura eta dietetikako diplomatua

46

0,4

16. Soziologia

223

2,1

43. Geologia

46

0,4

17. Erizaintzako diplomatua

220

2,1

44. Topografia ingeniaritza teknikoa

43

0,4

18. Politika eta administrazio zientziak

220

2,1

45. Elikagaien zientzia eta teknologia

36

0,3

19. Gizarte heziketako diplomatua

214

2,1

46. Gizarte eta kultur antropologia

34

0,3

20. Biologia

199

1,9

47. Filosofia

32

0,3

21. Medizina

192

1,8

48. Geografia

25

0,2

22. Musika heziketako irakaslea

137

1,3

49. Itsasketa zibila, Nautika

21

0,2

23. Arkitektura

114

1,1

50. Itsasketa zibila, Makinak

17

0,2

24. Farmazia

107

1,0

51. Hispaniar filologia

14

0,1

25. Telekomunikazio ingeniaria

107

1,0

52. Aktuaritza eta finantza zientziak

11

0,1

26. Psikopedagogia

103

1,0

53. Frantses filologia

11

0,1

27. Meatze ingeniaritza teknikoa

101

1,0

54. Latindar filologia

11

0,1

28. Ingeles filologia

95

0,9

55. Filologia klasikoa

5

0,0

76

Tituludunek lan-merkatuan izan duten laneratzeari dagokionez, aipatu behar da 1999ko promozioko ikasleen %87 lanean ari dela, baina
titulazioaren arabera batetik bestera dagoen aldea ere handia da. Hala
bada, nabarmendu beharrekoak dira honako titulazioak: Aktuaritza
eta Finantza Zientziak, Frantses Filologia eta Nautikako Itsasketa Zibila, hiruretan okupazioa %100 (karrera guzti hauetako titulatuen
ehunekoa oso txikia da) izan delako.
Tituludunen kopuru handieneko karreren —Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza, Enpresa Zientzietan Diplomatua, Industria Ingeniari Teknikoa, Kazetaritza, Zuzendaritza eta Industria Ingeniaritza— okupazio maila kontuan izanik, adierazi behar da gehienetan tituludunen %80 baino gehiagok enplegu bat lortu dutela; eta horietan
guztietan bereziki nabarmendu behar da Industria Ingeniaritza egin
dutenen okupazio-tasa (%97).

Tituludunek lanmerkatuan izan duten
laneratzeari
dagokionez, aipatu
behar da 1999ko
promozioko ikasleen
%87 lanean ari dela,
baina titulazioaren
arabera batetik bestera
dagoen aldea ere
handia da

Lanbidek egin duen azterlan horretan lantzen den beste alderdi
interesgarri bat da lortutako enpleguaren eta egindako ikasketen
arteko lotura, nahiz eta lanbide-sailkapenen orokortasunak aukera
handirik ez eman lanbideen eta titulazioen artean dagoen lotura
aztertzeko; zailtasun hori —aldagarritasunaren eraginez— dela
eta, hain zuzen ere, kasu batzuetan aukera bat baino gehiago aztertu behar izan da.
Nolanahi ere, honakoak dira lortutako lanbideak eta egindako ikasketek lotura handiena duten titulazioak —esan behar da ia denak ingeniaritzakoak direla—: Industria Ingeniaritza, Telekomunikazio Ingeniaritza, Meatze Ingeniaritza Teknikoa, Topografiako Ingeniaritza
Teknikoa eta Industria Ingeniaritza Teknikoa, hala nola Arkitektura.
Era berean, Zientzietako osasun adarretako karreretan —Odontologia, Medizina, Farmazia— titulatutakoek eta Zientzietako
beste adar batzuetakoek —Fisika, Matematikak— ere, hein handi
batean, egin dituzten ikasketekin zerikusi duten lanbideetan laneratzen dira.
Bestalde, egindako ikasketekin zerikusi gutxien duten karreretako
tituludunak —“enplegu egoki”en ehunekoa ehuneko berrogeita hamarretik behera dabil— batez ere Letretan ikasi dutenak dira: Artearen
Historia, Latindar Filologia, Lan Harremanetako Diplomatua, Enpresa Zientzietan Diplomatua, Gizarte Laneko Diplomatua, Filosofia
eta Politika eta Administrazio Zientziak.
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Aipatutako ikerlanean ikusi diren titulazio guztiak aztertzerakoan,
honako enpleguak identifikatu dira enplegu gune berrietako lanbide
tzat definitu direnekin zerikusi dutenekotzat; identifikazio hori, jakina, enpleguaren ezaugarrietan oinarriturik egin da.

UNIBERTSITATEKO TITULUARI LOTUTAKO ENPLEGUEN EHUNEKOAK
1. Arkitektura

%100

28. Arte Ederrak

%73-%78

2. Industria ingeniaritza

%97-%100

29. Kimika

%78-%92

3. Telekomunikazio ingeniaria

%97-%100

30. Geologia

%71-%77

4. Itsasketa zibila, Makinak

%100

31. Kazetaritza

%66-%77

5. Itsasketa zibila, Nautika

%100

32. Biokimika

%76

6. Odontologia

%100

33. Ikus-entzunezko komunikazioa

%75

7. Meatze ingeniaritza teknikoa

%99

34. Geografia

%60-%73

8. Medizina

%99

35. Publizitatea eta harreman publikoak

%71-%73

9. Informatika

%97

10. Topografia ingeniaritza teknikoa

97%

11. Fisika

%92-%96

12. Industria ingeniaritza teknikoa

%95-%96

13. Matematikak

%94-96%

14. Farmazia

%93-%95

15. Atzerriko hizkuntza irakaslea

%95

16. Euskal filologia

%92

17. Frantses filologia

%90

18. Gizarte eta kultur antropologia

%89

19. Aktuaritza eta finantza zientziak

%89

20. Elikagaien zientzia eta teknologia

%75-%88

36. Biologia
37. Heziketa fisikoko irakaslea

%69
%67-%69

38. Filologia klasikoa

%67

39. Historia

%67

40. Zuzenbidea

%64-%66

41. Lehen mailako irakaslea

%59-%65

42. Gizarte heziketako diplomatua

%60-%63

43. Enpresen administrazio eta zuzendaritza

%61

44. Psikologia

%57-%61

45. Ekonomia

%54-%59

46. Soziologia

%57

47. Elikadura eta dietetikako diplomatua

%55

48. Pedagogia

%53-%55

21. Heziketa bereziko irakaslea

%87

49. Politika eta administrazio zientziak

%34-%51

22. Musika heziketako irakaslea

%87

50. Filosofia

%40-%50

23. Erizaintzako diplomatua

%86-%94

51. Gizarte lanean diplomatua

%37-%45

24. Hispaniar filologia

%67-%83

52. Enpresa zientzietako diplomatua

%40-%42

25. Psikopedagogia

%77-%83

53. Lan-harremanetako diplomatua

%35-%41

26. Ingeles filologia

%78-79%

54. Latindar filologia

%40

27. Haur heziketako irakaslea

%74-%79

55. Artearen historia

%29
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ENPLEGU GUNE BERRIEKIN ZERIKUSI DUTEN ENPLEGU
NAGUSIENAK, BETIERE HORIEK UNIBERTSITATEKO
TITULUDUNEK AURKITZEN DITUZTENAK DIRENEAN
Laneko segurtasun eta ingurumenaren kontrolerako teknikaria
Animatzaile komunitarioak- Kultura, aisialdi eta ikastaroen sustatzaileak
Haurrak zaintzeko langileak Haurtzaindegietako laguntzailea
Emakumearen aukera-berdintasunaren sustatzaileak eta gizarte-sustapena laguntzeko
beste profesional batzuk
Heziketa bereziko laguntzailea
Pertsonak zaintzeko beste langile batzuk eta antzekoak. Zaindariak
Laneko terapeutak
Emakumearen aukera-berdintasunerako agenteak eta Gizarte-laneko diplomatuak
Etxeko laguntzaileak
Lehen mailako heziketako irakaslea
Etxezainak
Etxeko langileak
Basogintzako peoiak

Aipatutako ikerlanean ikusi diren titulazio guztiak aztertzerakoan,
honako enpleguak identifikatu dira enplegu gune berrietako lanbide
tzat definitu direnekin zerikusi dutenekotzat; identifikazio hori, jakina, enpleguaren ezaugarrietan oinarriturik egin da.

Oro har, aipatu
beharrekoa da lana
bilatu duten
tituludunen ehuneko
txiki bat enplegu gune
berrietakotzat jotzen
diren enpleguetatik
nahiko hurbil dauden
profesioetan hasten da
lanean: tituludun
guztien %2,9

Oro har, aipatu beharrekoa da lana bilatu duten tituludunen ehuneko txiki bat enplegu gune berrietakotzat jotzen diren enpleguetatik nahiko hurbil dauden profesioetan hasten dela: titulatu guztien %2,955.
Enplegu horietan lan egiten duten pertsonak inolaz ere ez dira iristen titulazio bakoitzean enplegatu direnen ehuneko hogeita bostera,
gainera aipatu beharrekoa da, berebat, ezberdintasun nabarmenak gertatzen direla titulazioaren56 arabera. Goiko lerroetan aipatu dugun azterlanaren mugak kontuan izanik, argi eta garbi ikus daiteke enplegu
gune berrien lan-merkatuan gehien laneratzen direnak Meatze Ingeniari Teknikoak (%22,1) eta Gizarte Lanerako Diplomatuak (%18,4)
direla; ondoren datoz Hispaniar Filologia (%16,7), Psikologia
(%11,4) eta Heziketa Bereziko Irakasleak (%10,2).
55. Enplegu gune berrietakotzat jotzen diren lanbideen kopurua handituz egindako analisiak ehuneko hori guztizkoarekiko %3,3 arte igotzen du. Azterlanetik talde profesionalei egotzi ez zaien
enpleguak kentzen badira, ehuneko %4ra iristen da hipotesi mugatuan, eta %5era ikuspegi zabalagoan
56. Kontuan izan behar da, halaber, ez direla balizko lanbidetzat hartu teknologiekin zerikusi dutenak, ez eta eraikinen konponketarekin, merkataritzarekin, eta abarrekin zerikusi dutenak ere.
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7. grafikoa

OKUPATUEN BANAKETA EHUNEKOTAN ETA ENPLEGU NAGUSIEN ARABERA
Etxezainak
Emakumearen aukera-berdintasunaren sustatzailea / (%1,9)
gizarte-sustapenari laguntzeko profesionalak (%3,4)
Heziketa bereziko
laguntzaileal (%3,0)

Besteak
(%4,8)

Laneko segurtasun eta ingurumenaren
kontrolerako teknikaria (%39,1)

Haurrak zaintzeko langileakHaurtzaindegiko laguntzailea
(%22,4)

Animatzaile komunitarioakKultura, aisialdi eta ikastaroen sustatzailea
(%25,4)

Enplegu gune
berrietakotzat
identifikatu diren
enpleguak, hau da,
azterlaneko promozioko
tituludunak lana
aurkitzen duten
enpleguak honako
hirurak dira gehienbat:
ingurugiroaren
segurtasuna eta
kontrola (%39,2),
animazio komunitarioakulturaren promozioa,
aisialdia, ikastaroak
(%25,5) eta haurtzaina
eta haurtzaindegietako
laguntzailea (%22,4)
zaintzailea

Enplegu gune berrietakotzat identifikatu diren enpleguak, hau
da, azterlaneko promozioko tituludunak lana aurkitzen duten enpleguak, honako hirurak dira gehienbat: Lanaren inguruko segurtasuna eta kontrola (%39,2), Animazio komunitarioa, kulturaren
promozioa, aisialdia eta ikastaroak (%25) eta Haurtzaindegietan
haurrak zaintzea (%22,4). Alabaina, enplegu horrek osotasunarekiko duen eragina mugatua da, eta horixe adierazten du hiru okupazio horiek bakar-bakarrik enplegu guztiaren %1,4 izateak.
Nabarmendu behar da, halaber, badirela zenbait enplegu kualifikazio gutxi eskatzen dutenak edota inolakorik eskatzen ez du-

“ENPLEGU GUNE BERRIETAKO LANBIDE”ETAN LANEAN ARI DIRENAK. ENPLEGU HORIEN GUZTIEN BANAKETA BERTIKALA ETA ENPLEGU BAKOITZEAN OKUPATU DIRENEN %-A ENPLEGU GUZTIEKIKO (I)
LANBIDEAK

Abs.

%b

% enplegatu
guztien arabera*

Laneko segurtasun eta ingurumenaren kontrolerako teknikaria

103

39,2

1,14

Animatzaile komunitarioak / Kultura, aisialdi eta ikastaroen sustatzailea

67

25,5

0,74

Haur-zaindariak / Haurtzaindegiko laguntzailea

59

22,4

0,65

Emakumearen aukera-berdintasunaren sustatzailea / Gizarte-sustapenari laguntzeko
profesionalak

9

3,4

0,09

Heziketa bereziko laguntzailea

8

3,0

0,09

Etxezainak

5

1,9

0,06

Etxeko laguntzaileak

2

0,8

0,02

80

“ENPLEGU GUNE BERRIETAKO LANBIDE”ETAN LANEAN ARI DIRENAK. ENPLEGU HORIEN GUZTIEN BANAKETA BERTIKALA ETA ENPLEGU BAKOITZEAN OKUPATU DIRENEN %-A ENPLEGU GUZTIEKIKO (II)
Abs.

%b

% enplegatu
guztien arabera*

Emakumearen aukera-berdintasunerako agenteak eta Gizarte-laneko diplomatuak

2

0,8

0,02

Pertsonak zaintzeko beste langile batzuk eta antzekoak. Zaindariak

2

0,8

0,02

Laneko terapeutak

2

0,8

0,02

Lehen heziketako irakaslea

2

0,8

0,02

Etxeko langileak

1

0,4

0,01

Basogintzako peoiak

1

0,4

0,01

263

100,0

2,91

LANBIDEAK

GUZTIRA

tenak: etxezainak, etxeko langileak eta basozain-peoiak; hala ere
horiek ez dute ia inolako eraginik lana bilatu duten titulatu guztien
kopuruan.
Ondoren datozen taula eta grafikoetan, enplegu gune berriek aipatutako ikerlaneko titulazio bakoitzean izan duten eragina adierazten
da. Informazio eta komunikazioko teknologia berriekin57, merkataritzarekin, eta abarrekin zerikusi duten enpleguak kendu egin direla
kontuan izanik, 37 titulazio dira guztira horietako batek edo gehiagok
lana bilatu dutenak enplegu gune berrietakotzat definitzen diren okupazioetan. Garbi ikus daiteke eremu hauetan laneratze handiago dutela “giza zientzi”etako tituludunek, batez ere gizarte-lanarekin, hezike-

Garbi ikus daiteke
eremu hauetan
laneratze handiagoa
dutela gizazientzietako
tituladunek, batez ere
gizarte-lanarekin,
hezkuntzarekin, eta
abarrekin zerikusi
dutenak

ENPLEGU GUNE BERRIETAKO LANBIDEETAN EMAN DEN ENPLEGUAREN EHUNEKOA,
UNIBERTSITATEKO TITULU BAKOITZAREN ARABERA
1. Meatze ingeniaritza teknikoa

%22,10

12. Kimika

%8,10

2. Gizarte laneko diplomatua

%18,40

13. Pedagogia

%7,50

3. Hispaniar filologia

%16,70

14. Administrazio politika eta zientzia

%6,20

4. Biologia

%15,30

15. Gizarte eta kultur antropologia

%5,60

5. Heziketa bereziko irakaslea

%15,30

16. Artearen historia

%4,20

6. Geologia

%12,90

17. Lan harremanetako diplomatua

%4,10

7. Psikologia

%12,60

18. Biokimika

%4,00

8. Musika heziketako irakaslea

%11,50

19. Ikus-entzunezko komunikazioa

%3,60

9. Haur heziketako irakaslea

%10,40

20. Matematika

%3,60

10. Gizarteko heziketako irakaslea

%9,30

21. Soziologia

%3,50

11. Lehen heziketako irakaslea

%9,00

22. Industria ingeniaritza teknikoa

%3,40

57. Horrenbestez, informazio eta komunikazioko teknologia berrien sektoreko laneratze garrantzitsuaren ondorioz, Telekomunikazioak eta Informatika ere ez dira kontuan izan azterlanean.
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23. Heziketa fisikoko Irakaslea

%3,40

31. Ekonomia

%1,30

24. Psikopedagogia

%3,10

32. Farmazia

%1,30

25. Industria ingeniaritza

%2,70

33. Enpresa zientziako diplomatua

%1,20

26.Zuzenbidea

%2,60

27. Euskal filologia

%2,60

34. Erizaintzako diplomatua

%0,80

28. Historia

%2,10

35. Medizina

%0,80

29. Kazetaritza

%2,00

36. Publizitatea eta gizarte harremanak

%0,60

30. Arte Ederrak

%1,30

37. Enpresa administrazioa eta zuzendaritza

%0,40

8. grafikoa

ENPLEGU GUNE BERRIETAKO LANBIDEETAN EMAN DEN ENPLEGUAREN EHUNEKOA,
UNIBERTSITATEKO TITULU BAKOITZAREN ARABERA
%25
22,1

%20
18,4
16,7
15,315,3

%15

12,912,6
11,5
10,4

%10

9,3

9,0
8,1

7,5
6,2

%5

5,6
4,2 4,1 4,0

3,6 3,6 3,5 3,4 3,4
3,1

2,7 2,6 2,6

2,1 2,0
1,3 1,3 1,3 1,2
0,8 0,8 0,6
0,4

%0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

UNIBERTSITATEKO TITULUDUNEK AURKITZEN DITUZTEN ENPLEGU NAGUSIAK, HORIEK ENPLEGU GUNE BERRIETAKOEKIN ZERIKUSI DUTENAK DIRENEAN ETA TITULAZIOEN ARABERA SAILKATUTA. TITULAZIO BAKOITZEKO ENPLEGUEN % (I)
IKASKETAK

EGBen eremuko lanbideak

ENPRESEN ADMINISTRAZIOA Enplegatuen %, titulazio bakoitzeko
ETA ZUZENDARITZA
Laneko segurtasun eta ingurumenaren kontrolerako teknikaria

Enplegatuen % titulazio bakoitzeko
%0,20
%0,20

GIZARTE ETA KULTUR
ANTROPOLOGIA

Animatzaile komunitarioak
Kultura, aisialdi eta ikastaroen sustatzailea

%5,60

ARTE EDERRAK

Animatzaile komunitarioak / Kultura, aisialdi eta ikastaroen sustatzailea

%1,30
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UNIBERTSITATEKO TITULUDUNEK AURKITZEN DITUZTEN ENPLEGU NAGUSIAK, HORIEK ENPLEGU GUNE BERRIETAKOEKIN ZERIKUSI DUTENAK DIRENEAN ETA TITULAZIOEN ARABERA SAILKATUTA. TITULAZIO BAKOITZEKO ENPLEGUEN % (II)
IKASKETAK

EGBen eremuko lanbideak

BIOLOGIA
BIOKIMIKA
IKUS-ENTZUNEZKO
KOMUNIKAZIOA

ZUZENBIDEA

ERIZAINTZAKO DIPLOMATUA
GIZARTE LANEKO
DIPLOMATUA
GIZARTE HEZIKETAKO
DIPLOMATUA
ENPRESA ZIENTZIETAKO
DIPLOMATUA
LAN HARREMANEKO
DIPLOMATUA
EKONOMIA
FARMAZIA
HISPANIAR FILOLOGIA
EUSKAL FILOLOGIA
GEOLOGIA
HISTORIA
ARTEAREN HISTORIA
INDUSTRIA INGENIARITZA
INDUSTRIA
TEKNIKOA

INGENIARITZA

MEATZE INGENIARITZA
TEKNIKOA
LEHEN HEZIKETAKO
IRAKASLEA

Enplegatuen % titulazio bakoitzeko

Animatzaile komunitarioak / Kultura, aisialdi eta ikastaroen sustatzailea
Laneko segurtasun eta ingurumenaren kontrolerako teknikaria
Laneko segurtasun eta ingurumenaren kontrolerako teknikaria

%4,50
%10,80
%4,00

Animatzaile komunitarioak / Kultura, aisialdi eta ikastaroen sustatzailea

%3,60

Emakumearen aukera-berdintasunaren sustatzaileak / gizarte-sustapenean laguntzeko profesionalak

%0,60

Animatzaile komunitarioak / Kultura, aisialdi eta ikastaroen sustatzailea
Emakumearen aukera-berdintasunaren sustatzaileak /
Gizarte-sustapenean laguntzeko profesionalak
Laneko segurtasun eta ingurumenaren kontrolerako teknikaria
Etxeko langileak
Animatzaile komunitarioak / Kultura, aisialdi eta ikastaroen sustatzailea
Etxeko langileak
Emakumearen aukera-berdintasunaren sustatzaileak /
Gizarte-sustapenean laguntzeko profesionalak

%0,30
%0,30
%1,40
%0,80
%10,50
%5,30
%2,60

Animatzaile komunitarioak

%9,30

Haurrak zaintzeko langilea / Haurtzaindegiko laguntzailea

%0,60

Emakumearen aukera-berdintasunaren sustatzaileak /
Gizarte-sustapenean laguntzeko profesionalak

%0,40

Laneko segurtasun eta ingurumenaren kontrolerako teknikaria

%0,20

Laneko segurtasun eta ingurumenaren kontrolerako teknikaria

%4,10

Laneko segurtasun eta ingurumenaren kontrolerako teknikaria
Laneko segurtasun eta ingurumenaren kontrolerako teknikaria
Haurrak zaintzeko langilea / Haurtzaindegiko laguntzailea
Animatzaile komunitarioak / Kultura, aisialdi eta ikastaroen sustatzailea
Haurrak zaintzeko langilea / Haurtzaindegiko laguntzailea
Laneko segurtasun eta ingurumenaren kontrolerako teknikaria
Emakumearen aukera-berdintasunaren sustatzaileak eta gizartesustapenean laguntzeko beste profesional batzuk
Animatzaile komunitarioa
Animatzaile komunitarioak / Kultura, aisialdi eta ikastaroen sustatzailea
Laneko segurtasun eta ingurumenaren kontrolerako teknikaria

%1,30
%1,30
%16,70
%2,60
%3,20
%9,70

Laneko segurtasun eta ingurumenaren kontrolerako teknikaria

%3,40

Etxezainak
Laneko segurtasun eta ingurumenaren kontrolerako teknikaria
Animatzaile komunitarioak / Kultura, aisialdi eta ikastaroen sustatzailea
Heziketa bereziko laguntzailea
Haurrak zaintzeko langilea / Haurtzaindegiko laguntzailea

%1,30
%20,80
%3,00
%1,20
%4,80

%2,10
%4,20
%0,40
%2,30
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UNIBERTSITATEKO TITULUDUNEK AURKITZEN DITUZTEN ENPLEGU NAGUSIAK, HORIEK ENPLEGU GUNE BERRIETAKOEKIN ZERIKUSI DUTENAK DIRENEAN ETA TITULAZIOEN ARABERA SAILKATUTA. TITULAZIO BAKOITZEKO ENPLEGUEN % (III)
IKASKETAK
HEZIKETA BEREZIKO
IRAKASLEA
HEZIKETA FISIKOKO
IRAKASLEA

HAUR HEZIKETA IRAKASLEA

MUSIKA HEZIKETAKO
IRAKASLEA

MATEMATIKA
MEDIZINA
PEDAGOGIA

KAZETARITZA

EGBen eremuko lanbideak
Animatzaile komunitarioak / Kultura, aisialdi eta ikastaroen sustatzailea
Heziketa bereziko laguntzailea
Haurrak zaintzeko langilea / Haurtzaindegiko laguntzailea
Haurrak zaintzeko langilea / Haurtzaindegiko laguntzailea
Pertsonak zaintzeko beste langile batzuk eta antzekoak. Zaindariak
Animatzaile komunitarioak / Kultura, aisialdi eta ikastaroen sustatzailea
Heziketa bereziko laguntzailea
Lehen mailako heziketako irakaslea
Haurrak zaintzeko langilea / Haurtzaindegiko laguntzailea
Laneko segurtasun eta ingurumenaren kontrolerako teknikaria
Animatzaile komunitarioak / Kultura, aisialdi eta ikastaroen sustatzailea
Haurrak zaintzeko langilea / Haurtzaindegiko laguntzailea
Basogintzako peoiak
Laneko terapeutak
Animatzaile komunitarioak / Kultura, aisialdi eta ikastaroen sustatzailea
Laneko segurtasun eta ingurumenaren kontrolerako teknikaria
Pertsonak zaintzeko beste langile batzuk eta antzekoak. Zaindariak
Animatzaile komunitarioak / Kultura, aisialdi eta ikastaroen sustatzailea
Haurrak zaintzeko langilea / Haurtzaindegiko laguntzailea
Laneko terapeutak
Animatzaile komunitarioak / Kultura, aisialdi eta ikastaroen sustatzailea
Haurrak zaintzeko langilea / Haurtzaindegiko laguntzailea

Enplegatuen % titulazio bakoitzeko
%5,10
%5,10
%5,10
%1,70
%1,70
%2,00
%0,80
%0,80
%6,40
%0,40
%3,80
%5,10
%1,30
%1,30
%1,80
%1,80
%0,80
%2,70
%4,30
%0,50
%0,70
%0,20

Emakumearen aukera-berdintasunaren sustatzaileak / gizartesustapenean laguntzeko profesionalak

%0,20

Laneko segurtasun eta ingurumenaren kontrolerako teknikaria
Animatzaile komunitarioak / Kultura, aisialdi eta ikastaroen sustatzailea

%0,90
%1,80

ADMINISTRAZIO POLITIKA
ETA ZIENTZIA

Emakumearen aukera-berdintasunaren sustatzaileak / gizartesustapenean laguntzeko profesionalak

%1,80

PSIKOLOGIA

Laneko segurtasun eta ingurumenaren kontrolerako teknikaria
Animatzaile komunitarioak / Kultura, aisialdi eta ikastaroen sustatzailea
Heziketa bereziko laguntzailea
Haurrak zaintzeko langilea / Haurtzaindegiko laguntzailea
Laneko segurtasun eta ingurumenaren kontrolerako teknikaria
Haurrak zaintzeko langilea / Haurtzaindegiko laguntzailea

%2,60
%5,70
%0,60
%5,70
%0,60
%3,10

PSIKOPEDAGOGIA
PUBLIZITATEA ETA GIZA HALaneko segurtasun eta ingurumenaren kontrolerako teknikaria
RREMANAK
KIMIKA
Laneko segurtasun eta ingurumenaren kontrolerako teknikaria
Haurrak zaintzeko langilea / Haurtzaindegiko laguntzailea
Emakumearen aukera-berdintasunaren sustatzaileak / gizarteSOZIOLOGIA
sustapenean laguntzeko profesionalak
Laneko segurtasun eta ingurumenaren kontrolerako teknikaria

%0,60
%8,10
%1,70
%0,90
%0,90
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tarekin, eta abarrekin zerikusi dutenak, baina baita ere ikusten da titulu batzuek, bereziki laneko segurtasun eta inguruarekin zerikusi dutenek, garrantzi handia irabazi dutela.

3.3.2. Lanbide-hezkuntzako ikasleriaren laneratzea
Enplegu gune berriekin zerikusi duten okupazioetan lanbide-hezkuntza egin duten ikasleen laneratze maila aztertzeko, Lanbidek 20012002ko promozioari buruz egin duen azterlaneko emaitzak hartu ditugu oinarritzat. Lan horretan aipatutako epealdian lanbide-ikasketak
egin dituzten hamar mila lagunetik gora aztertu dira, hala nola, ikasle
horiek bete dituzten lanpostuak (laneko esperientzia dutenak). Azterketan kontuan izan dugu, berebat, egindako ikasketa eta ikasleak egin
duen lan mota.
Aldez aurreko azterketa horretan oinarriturik, beraz, enplegu gune
berriek ikasle horien laneko esperientzian izan duten eragina kuantifikatu nahi izan dugu.

Enplegu gune berriek
ikasle horien laneko
esperientzian izan
duten eragina
kuantifikatu nahi izan
da

Lehenbizi, aztertu dugun kolektiboari buruzko datu batzuk emango ditugu. Honakoak dira, beraz, ikasle gehien duten ikasketak: Fabrikazio Mekanikoa (%17,3%), Administrazioa (%12,9) eta ElektriziESPEZIALITATEAK

IKASLE KOP.

% BERTIKALA

1. Fabrikazio mekanikoa

1770

17,3

2. Administrazioa

1316

12,9

3. Elektrizitatea eta Elektronika

1261

12,4

4. Osasuna

953

9,3

5. Informatika

918

9,0

6. Merkataritza eta marketinga

542

5,3

7. Produkzio zerbitzuen mantenimendua

456

4,5

8. Zerbitzu soziokulturalak eta komunitaterakoak

453

4,4

9. Kimika

446

4,4

10. Ibilgailu autopropultsatuen mantenimendua

358

3,5

11. Ostalaritza

283

2,8

12. Irudi pertsonala

270

2,6

13. Eraikuntza eta obra zibilak

207

2,0

14. Arte grafikoak

197

1,9

15. Jarduera fisikoak eta kirolekoak

196

1,9

16. Turismoa

155

1,5

17. Komunikazioa, irudia eta soinua

152

1,5

18. Egurra eta altzaria

101

1,0

19. Nekazal jarduerak

94

0,9

20. Elikagai industriak

39

0,4

21. Ehungintza, joskintza eta larrugintza

24

0,2

22. Itsas arrantzako jarduerak

12

0,1
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tatea eta Elektronika (%12,4); alabaina, Osasuna (%9,3) eta Informatika (%9,0) ere oso garrantzitsuak dira (hamar ikasleko seik bost
espezialitate horietako batean ikasi du).
Laneratze-indize handiena izan duten titulazioen artean aipagarri
dira itsas arrantzako jarduerak (%100) —bestalde, ikasle gutxien
izan duen espezialitatea da—, jarduera fisikoak eta kirolak (%90)
ESPEZIALITATEAK

LANERATZEAREN %

1. Itsas arrantzako jarduerak

%100

2. Jarduera fisikoak eta kirolekoak

%90

3. Eraikuntza eta obra zibilak

%88

4. Fabrikazio mekanikoa

%88

5. Produkzio zerbitzuen mantenimendua

%88

6. Ibilgailu autopropultsatuen mantenimendua

%88

7. Ostalaritza

%86

8. Irudi pertsonala

%85

9. Egurra eta altzaria

%84

10. Elikagai industriak

%81

11. Elektrizitatea eta Elektronika

%81

12. Zerbitzu soziokulturalak eta komunitaterakoak

%81

13. Administrazioa

%77

14. Kimika

%75

15. Merkataritza eta marketinga

%73

16. Ehungintza, joskintza eta larrugintza

%73

17. Turismoa

%73

18. Informatika

%72

19. Arte grafikoak

%71

20. Osasuna

%69

21. Komunikazioa, irudia eta soinua

%64

22. Nekazal jarduerak

%63

Itsas arrantza
jardueretan ikasi
dutenak dira hein handi
batean ikasitakoarekin
zerikusi duten
lanbideetan hasten
direnak; ondoren datoz
Ostalaritza edo
Fabrikazio Mekanikoa
ikasi dutenak. Alabaina,
Turismoa, Ehungintza,
Joskintza eta
Larrugintza ikasi
dutenek ikasitakoarekin
zerikusirik ez duten
enpleguetan laneratzen
dira

eta, maila bereko beste hauek: eraikuntza eta obra zibila, fabrikazio
mekanikoa, produkziorako mantenimendu-zerbitzuak eta ibilgailu
autopropultsatuen mantenimendua.
Itsas arrantza jardueretan ikasi dutenak dira hein handi batean
ikasitakoarekin zerikusi duten lanbideetan hasten direnak (%100);
ondoren datoz Ostalaritzakoak (%90) eta Fabrikazio Mekanikokoak (%88). Alabaina, Turismoan eta Ehungintza, Joskintza eta Larrugintzan ikasi dutenen laneko esperientzia ez dator bat ikasitakoarekin edo ikasia ez da “egokia” egiten duten lanerako (enpleguen
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ESPEZIALITATEAK

% ENPLEGU
EGOKIAK-LANBIDE

1. Itsas arrantzako jarduerak

%100

2. Ostalaritza

%90

3. Fabrikazio mekanikoa

%88

4. Irudi pertsonala

%81

5. Eraikuntza eta obra zibilak

%80

6. Ibilgailu autopropultsatuen mantenimendua

%77

7. Zerbitzu soziokulturalak eta komunitaterakoak

%75

8. Egurra eta altzaria

%73

9. Administrazioa

%70

10. Merkataritza eta marketinga

%70

11. Jarduera fisikoak eta kirolekoak

%69

12. Elektrizitatea eta Elektronika

%67

13. Produkzio zerbitzuen mantenimendua

%64

14. Osasuna

%64

15. Informatika

%60

16. Kimika

%59

17. Elikagai industriak

%59

18. Nekazal jarduerak

%58

19. Arte grafikoak

%54

20. Komunikazioa, irudia eta soinua

%52

21. Turismoa

%49

22. Ehungintza, joskintza eta larrugintza

%38

erdia baino gutxiago lotzen da ikasitakoarekin, %49 eta %38, hurrenez hurren).

Bete diren lanbide
guztietan, enplegu gune
berrietakotzat jo diren
okupazioetako
esperientzia %5 inguru
dabil

Azterlan honi begira ikasleek adierazi dituzten enpleguei dagokienez, honakoak identifikatu dira enplegu gune berrietako lanbideetatik
gertuen daudenekotzat:
• Geriatriako erizain laguntzailea/ Etxeko laguntzailea.
• Etxeko laguntzailea eta eraikinak garbitzeko langileak.
• Haurrak zaintzeko langilea (etxean, jantokian, autobusean…).
• Animatzaile komunitarioa; aisialdiko monitorea.
• Etxeko eta garbitasuneko langilea, eta kalifikatu gabeko
beste zerbitzu batzuk.
• Gizarteko, familiako, kaleko, eta abarreko hezitzaileak.
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• Zerbitzu pertsonaleko langilea (haurrak, adinduak, eta
abar zaintzekoak).
• Txikipark, udaleku, eta abarreko zaindariak.
Aztertutako ikasleek oro har bete dituzten lanbideen artean, “enplegu gune berri”etakotzat identifikatu diren okupazioetako esperientzia %5 inguru dabil. Gehien agertzen diren enpleguak pertsonei
etxez etxeko arreta ematekoak dira gehienbat, hala nola, etxeko
lanak/etxeko garbiketak egitekoak.
9. grafikoa

LANEKO ESPERIENTZIAREN BANAKETA EHUNEKOTAN
ENPLEGU GUNE BERRIETARA EGOKIGARRI DIREN LANBIDEEI DAGOKIENEZ
Txikipark, udaleko, eta abarreko zaindariak (%3,1)

Txikipark, udaleku eta abarreko zaindariak (%1,7)

Gizarteko, familiako, kaleko, eta abarreko hezitzailea (%5,1)
Etxeko eta garbitasuneko langilea, eta zerbitzuetako
beste kalifikazio gabeko beste batzuk (%6,8)

Geriatriako erizain laguntzailea/
Etxeko laguntzailea (%48,6)

Animatzaile komunitarioa;
aisialdiko monitorea (%9,9)

Haurrak zaintzeko langilea
(etxean, jantokian, autobusean...) (%12,2)

Etxeko laguntzailea eta eraikinak
garbitzeko langileak(%12,6).

ENPLEGU GUNE BERRIETATIK GERTU DAUDEN LANBIDEAK
LANBIDEAK

%B

Geriatriako erizain laguntzailea/ Etxeko laguntzailea

48,6

Etxeko laguntzailea eta eraikinak garbitzeko langileak

12,6

Haurrak zaintzeko langilea (etxean, jantokian, autobusean...)

12,2

Animatzaile komunitarioa; aisialdiko monitorea

9,9

Etxeko eta garbitasuneko langilea, eta kalifikatu gabeko beste
zerbitzu batzuk

6,8

Gizarteko, familiako, kaleko, eta abarreko hezitzailea

5,1

Zerbitzu pertsonaleko langilea (haurrak, adinduak, eta abar
zaintzekoak)

3,1

Txikipark, udaleko, eta abarreko zaindariak

1,7

Enplegu gehienak
etxeko laguntzarekin
zerikusi dutenak dira,
hala nola etxeko lanekin
eta garbitasunarekin
zerikusi dutenak
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LANBIDE BAKOITZEAN ESPERIENTZIA DUEN IKASLERIA, BANAKETA BERTIKALA ETA
LANBIDE BAKOITZEAN PERTSONA ESPERIENTZIADUNEN EHUNEKOA LANEKO ESPERIENTZIA DUTEN PERTSONA GUZTIEKIKO
Esperientzia duten

% berpertsona guztiekiko
tikala
%

Enplegu gune berrietatik gertu dauden lanbideak

Abs.

Geriatriako erizain laguntzailea/ Etxeko laguntzailea

143

48,6

2,37

Etxeko laguntzailea eta eraikinak garbitzeko langileak

37

12,6

0,61

Haurrak zaintzeko langilea (etxean, jantokian, autobusean...)

36

12,2

0,60

Animatzaile komunitarioa; aisialdiko monitorea

29

9,9

0,48

Etxeko eta garbitasuneko langilea, eta kalifikaziorik gabeko beste zerbitzu batzuk

20

6,8

0,33

Gizarteko, familiako, kaleko, eta abarreko hezitzaileak

15

5,1

0,25

Zerbitzu pertsonaleko langilea (haurrak, adinduak, eta abar zaintzekoak)

9

3,1

0,15

Txikipark, udaleku, eta abarreko zaindariak

5

1,7

0,08

Lanbide horietan guztietan lan egiten duten pertsonak, batez ere
Osasunaren (%34,7) eta Zerbitzu soziokultural eta komunitaterakoen espezialitateetan (%27,2) ari dira. Era berean, hezkuntza mota
hau egin duten pertsonen artean ikus daitekeen lanbide ugaritasuna
askoz ere handiagoa da beste ikasketa batzuetan baino, gainontzeko
heziketan batez ere etxeko enpleguetara edo garbiketara eta animazio komunitariora edo aisialdiko monitore-lanetara jotzen baitute.
10. grafikoa

ENPLEGU GUNE BERRIETARA EGOKI DAITEZKEEN LANBIDEETAKO ESPERIENTZIA
LANBIDE-ADAR BAKOITZEKO GUZTIAREKIKO
Osasuna

0,3

Zerbitzu soziokulturalak eta komunitaterakoak

0,4

Nekazal jarduerak

0,4

Jarduera fisikoak eta kirolekoak

0,7

Elikagai industriak

0,8
1,3

Kimika
Turismoa

2,0

Informatika

2,1

Arte grafikoak

2,2

Merkataritza eta marketinga

2,3

Administrazioa

3,9

Eraikuntza eta obra zibilak

4,2
5,0

Produkzio zerbitzuen mantenimendua

6,0

Ibilgailu autopropultsatuen mantenimendua

27,2

Elektrizitatea eta Elektronika

34,7

Fabrikazio mekanikoa

0

5

10

15

20

25

30

35
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ESPEZIALITATEA

Enplegu gune berriekin zerikusi duten lanbideak

Lanbide bakoitzeko %

Administrazioa

Etxeko laguntzailea eta eraikinak garbitzeko langileak

%1,3

Nekazal jarduerak

Animatzaile komunitarioa; aisialdiko monitorea

%4

Pertsonak zaintzeko langilea (erizain laguntzaileak izan ezik)

%2

Enplegu gune
berrietako
lanbideetan
GUZTIRA %

%1,3
%6

Elikagai industriak

Etxeko laguntzailea eta eraikinak garbitzeko langileak

%4,2

%4,2

Arte grafikoak

Etxeko laguntzailea eta eraikinak garbitzeko langileak

%2,1

%2,1

Animatzaile komunitarioa; aisialdiko monitorea

%0,3

Etxeko laguntzailea eta eraikinak garbitzeko langileak

%1,7

Etxeko laguntzailea eta eraikinak garbitzeko langileak

%0,8

%0,8

Elektrizitatea eta Elektronika Etxeko laguntzailea eta eraikinak garbitzeko langileak

%0,4

%0,4

Fabrikazio mekanikoa

Etxeko laguntzailea eta eraikinak garbitzeko langileak

%0,3

%0,3

Jarduera fisikoak eta kirolekoak

Animatzaile komunitarioa; aisialdiko monitorea

%5

%5

Informatika

Etxeko laguntzailea eta eraikinak garbitzeko langileak

%2,2

%2,2

Produkzio zerbitzuen manteniEtxeko laguntzailea eta eraikinak garbitzeko langileak
mendua

%0,7

%0,7

Merkataritza eta marketinga
Eraikuntza eta obra zibilak

Kimika

Osasuna

Pertsonentzako zerbitzuetako langilea (haurrak, adinduak,
eta abar)

%3,1

Etxeko laguntzailea eta eraikinak garbitzeko langileak

%0,8

Gizarte, familia, kale, eta abarretako hezitzailea

%0,2

Geriatriako erizain laguntzaileak/ Etxeko laguntzailea

%27,9

Haurrak zaintzeko langilea (etxea, jangela, autobusa)

%4,3

Txikipark, udaleku, eta abarreko zaindaria

%0,4

Etxeko eta garbiketako langilea, eta zerbitzuetako kalifikatu gabeko beste langile batzuk

%1,9

Animatzaile komunitarioa; aisialdiko monitorea

%8,4

Gizarte, familia, kale, eta abarretako hezitzailea

%5,4

Zerb. soziokulturalak eta ko- Haurrak zaintzeko langilea (etxea, jangela, autobusa)
munitaterakoak
Geriatriako erizain laguntzaileak/ Etxeko laguntzailea

%2,0

%3,9

%34,7

%6,1
%4,6

%27,2

Txikipark, udaleku, eta abarreko zaindaria

%1,1

Etxeko laguntzaileak, garbikuntzakoak eta peoiak

%1,6

Turismoa

Etxeko laguntzailea eta eraikinak garbitzeko langileak

%2,3

%2,3

Ibilgailu autopropultsatuen
mantenimendua

Etxeko laguntzailea eta eraikinak garbitzeko langileak

%0,4

%0,4
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4. Euskal Autonomia Erkidegoko
enplegu guneetan ekimen berriak
sustatzea

4. Atala- Euskal Autonomia
Erkidegoko enplegu guneetan
ekimen berriak sustatzea
nplegu gune berrien gaur egungo egoera aurkezteko helburu
honi alde biko ikuspegitik heldu diogu, hau da, alde batetik
analisi kuantitatiboa, bigarren mailako iturriei buruzkoa (aurreko atalean aztertutako estatistika neurketak), eta bestetik, ikerketa
espezifikoa, Euskal Erkidegoaren esparruan sar daitezkeen ekimenen
sustapenaren berri emango duena.

E

Enplegu gune berriak sustatzeko eta garatzeko ardura hartu duten
erakundeengana jo dugu informazio bila eta jarraian aurkeztuko ditugu beraiek emandako erantzunetatik esanguratsuenak. Euskal Autonomia Erkidegoko egoeraren azterketa xehe-xehea ematea ere ez da helburutzat hartu duguna —izan ere, ekimen berri guztiek ez dute abiarazterakoan nahitaez administrazioaren laguntza izaten, eta gainera,
guk jasotako erantzunetan ez dira kontuan hartzen Euskal Erkidegoko
udalerri guzti-guztiak—. Hala ere, lan honen bidez enplegu gune berrien esparruan gure erkidegoan garatu den jarduera multzoari buruzko ikuspegi zabala eta erreferentziazkoa58 ematea da gure asmoa
Gaian aurrera egin aurretik, lagungarri gisa aurkeztuko ditugu Merkataritza Ganberaren Kontseilu Gorenak59 egindako txostenean jasotako ondorio orokorrak, hortxe erakusten baita zeintzuk diren garapenpotentzial handiena duten gure Erkidegoko jarduera-esparruak.

Enplegu gune berriak
sustatzeko eta
garatzeko ardura hartu
duten erakundeengana
jo dugu informazio bila.
Horrela bildutako
informazioak Euskal
Erkidegoan enplegu
gune berrien alorrean
garatu diren jardueren
ikuspegi zabala eta
garrantzitsua atera
dugu

4.1. ENPLEGU GUNE BERRIEN POTENTZIALARI
BURUZKO PROSPEKZIO-LAN BATERAKO OHARRAK: EAE-REN KOKAPENA
Merkataritza Ganberaren Kontseilu Gorenak (2002) enplegu gune
berri bezala identifikatu diren sektoreen potentzial ekonomikoaren
adierazlea (enplegu gune berrien esparruan sailkatutako barruti guztien artetik zortzi aintzat hartuta) landu du, datozen urteetan izan dezaketen garapen-potentziala —hau da, enplegua sortzeko gaitasun
maila— ezagutzera emateko helburuarekin.
Adierazle horren bidez, barruti bakoitzean atzemandako potentziala modu sintetiko batean agerraraziko da eta horretaz gain, gainerako erkidegoekin eta Estatuak bere osotasunean duen guztizkoarekin
58. Informazio-iturri izandako erakunde guztien artean EAEko biztanleriaren %75 sartzen da.
59. Nuevos Yacimientos de Empleo. Carácter Estratégico y Potencial Económico. Merkataritza
Ganberaren Batzorde Gorenaren aginduz landutako txostena. Tomillo ikerkuntza zentroa, SM.
2002ko maiatza
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neurtu eta konparazioak egiteko aukera eskainiko da. Adierazle hori
eratzerakoan kontuan hartu dira barruti bakoitzaren garapen-potentzialean eragina izan ohi duten aldagai nagusiak eta jarraian adieraziko den eran, hiru ardatzen inguruan banatuko dira: zerbitzuaren benetako beharra, erabiltzaileen erosteko ahalmena eta egungo eskaintza.
Jarraian, modu sintetiko batean azalduko dugu txosten horren
bidez aztertutako zortzi barrutiei buruz, bakoitzari dagokionez, ondorioztatu diren ideia nagusiak.
• Etxez etxeko arreta-zerbitzuak: eskaeraren gainean eragina duten faktoreei dagokionez, ez da
eskualdeen arteko desberdintasun handirik atzeman. Badira, ordea, nabarmentzeko moduko aldeak
leku batetik besterako eskaintzari dagokionez. Erkidegoen arteko desberdintasunak argien
agerrarazten dituen faktorea erosteko ahalmena izango da. Nafarroa, Errioxa, Katalunia, Euskal
Autonomia Erkidegoa, Aragoi, Balearrak eta Gaztela eta Leon dira epe ertainerako potentzial
handiena erakutsiko duten erkidegoak.
• Haurren arreta-zerbitzuak: bai ordaintzeko ahalmenari dagokionez, bai dagoen benetako beharrari
dagokionez, desberdintasunak ageri dira erkidegoen artean. Nafarroa, Balearrak, Madril, Katalunia,
Errioxa eta Aragoiko erkidegoetan garapen-potentziala handiagoa da.
• Etxebizitzen hobekuntza: eskualdeen arteko desberdintasun esanguratsuak aurki daitezke
barrutiaren garapen-potentzialari begira. Errioxa, Kantabria, Aragoi eta Galizia erkidegoek erakutsiko
dute potentzialik handiena: izan ere, zerbitzua betetzeko behar handia dago eta bertako erosahalmenak ere maila handia du; bien bitartean, eskaintza ez dago neurri berean garatuta.
• Tokiko garraio publikoak: Gaztela-Mantxa, Gaztela eta Leon, Extremadura, Errioxa, Nafarroa eta
Kantabria erkidegoak dira potentzial handiena dutenak eta arrazoien artean aipagarriena litzateke,
gaur egun, bertako eskaintza ez dagoela behar bezala garatuta.
• Udalerri txikietako hurbileko merkataritza: barruti honetan atzemandako potentzialaren arabera
desberdintasun esanguratsuak ageri dira erkidegoen artean. Nabarmentzekoa da, landa-giroko
biztanleria asko duen erkidego multzoa dagoela alde batetik —Gaztela eta Leon, Extremadura,
Gaztela-Mantxa, Nafarroa, Aragoi eta Errioxa—, eta beste aldetik, landa giroko biztanleria kopuru
ertainekoak izan arren, gune txikietako merkataritza eskaintzari dagokionez, oso maila apalekoak
diren erkidegoak daudela —Galizia, Kantabria eta Euskal Autonomia Erkidegoa—.
• Landa-turismoa: Gaztela eta Leon, Errioxa, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Madril dira potentzial
handieneko erkidegoak.
• Uraren kudeaketa: kudeatu beharreko ur-kopuru handia duten erkidegoek erakutsiko dute potentzial
handiena, uraren banaketari dagokion gaietan eta hondakin-uren berrerabilpen eta tratamenduari
dagozkienetan hobekuntzak egiteko premia larriena leku horietan egongo baita: Aragoi, Kantabria,
Euskal Autonomia Erkidegoa, Extremadura, Errioxa, Asturias, Gaztela-Mantxa eta Gaztela eta Leon.
• Hondakinen kudeaketa: Kanariak, Extremadura, Andaluzia, Asturias, Errioxa, Murtzia eta Nafarroa
dira potentzial handiena dutenak, batez ere kontuan izanda, gaur egun ez dagoela behar beste
hedatuta hondakinen gaikako bilketaren aldetik eta eskaintzaren garapenaren aldetik —Extremadura,
Errioxa eta Nafarroa.
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Horiek horrela, etxez etxeko zerbitzuak, hurbileko merkataritza,
landa-turismoa eta uraren kudeaketa dira Euskal Autonomia Erkidegoan datozen urteetara begira garapen-potentzial handieneko barrutiak. Hori bera agertuko da ondorengo koadroan:

EGB-REN POTENTZIALAREN ADIERAZLEA
Etxez etxeko arretazerbitzua

Haurren
Tokiko ga- Hurbileko
Etxebizitzen
arretarraio kolek- merkatarihobekuntza
zerbitzua
tiboa
tza

Landaturismoa

Hiriko hondaUraren kukin solidoen
deaketa
kudeaketa

Espainia

100

100

100

100

100

100

100

100

Andaluzia

63

83

92

108

77

91

97

121

122

115

115

109

150

96

128

87

Asturias

94

64

109

96

110

83

118

119

Balearrak

10

123

67

41

97

71

30

76

Kanariak

83

106

104

78

88

42

60

134

Kantabria

98

78

117

110

142

107

127

45

Gaztela eta Leon

110

90

107

123

186

115

111

94

Gaztela-Mantxa

85

89

86

131

116

89

116

87

Katalunia

133

118

104

96

87

97

88

86

Valentzia

102

103

90

96

70

76

102

90

Extremadura

75

76

94

120

121

94

119

122

Galizia

99

63

113

96

113

78

108

106

Madril

108

119

94

58

73

111

101

90

Murtzia

77

94

91

94

79

26

89

112

Nafarroa

149

148

106

111

145

92

89

10

Euskal A.E.

127

109

100

99

137

111

124

91

Errioxa

138

117

118

120

155

114

118

118

Aragoi

Iturria: Nuevos yacimientos de empleo. Carácter estratégico y potencial económico. Ganberak. 2002ko maiatza —Centro de Estudios Tomillo, S.L.—

4.2. ENPLEGU GUNE BERRIEN GARAPENERAKO EUSKAL ADMINISTRAZIOAK EMANDAKO BABESA
Euskal administrazioak bere maila guztietan eskuartuko du enplegu
gune berrien esparruan, hau da, Eusko Jaurlaritzaren bidez, lurraldeetako foru aldundien bidez eta tokiko udalen bidez. Azken horien
partehartzea garapen agentzien bidez, enplegu eta ekonomi sustapenerako departamenduen eta bestelakoen bidez gauzatuko da.

4.2.1. Eusko Jaurlaritza
Eusko Jaurlaritzak enplegu gune berrien garapena sustatzeko berariazko programa baten bidez —Enplegua eta Prestakuntza progra-
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ma, enpresa-jardueren arlokoa, gazte langabetuei zuzendua— dirulaguntzak bideratu ditu.
Udal, mankomunitate, garapen-agentzia, udal-sozietate eta gizarte-zerbitzuetan diharduten erakunde laguntzaileei zuzendutako
programa zen. Laguntza hori jasotzeko baldintza, 25 urtetik beherako gazte langabetuei hamabi hilabeteko iraupeneko eta lanaldiaren %50eko kontratua egitea zen, enplegu gune berriekin zerikusia
zuten jardueretarako.
Programaren helburua gazteengan ekintzaile sena suspertzea zen,
enplegu- eta prestakuntza-ekintza osoak eskainiz, beren enplegagarritasuna hobetzearen alde. Proposaturiko ibilbideak hasieran informaziorako, orientaziorako eta motibaziorako atal bat zuen. Ondoren,
lanerako prestakuntzaren eta lan-esperientziaren txanda zetorren eta
horiei loturiko enpresa-proiektua —baita dagokion kudeaketa-plana
ere— osatzeari tarte bat eskainiz.

Enpresa-jaurdueren
alorreko Enplegua eta
Prestakuntza
programaren helburua
gazteengan ekintzaile
sena suspertzea da
enplegu- eta
prestakuntza-ekintza
osoak eskainiz, betiere
horien
enplegagarritasuna
hobetzearen alde

Programaren bidez garatu beharreko jarduerak 279/98 Dekretu60
bidez zehaztuta zeuden (indarrean 2004ra arte).
• Etxez etxeko arreta-zerbitzua, norbanakoaren zerbitzuak, kolektiboaren zerbitzuak
• Haurren, adinekoen eta gaitasun urriko pertsonen arreta-zerbitzuak
• Hondakinen ustiapenerako eta tratamendurako zerbitzuak
• Ingurune naturalak babesteko eta zaintzeko zerbitzuak
• Aisialdirako eta kirol jardueretarako hiriko gune publikoak berreskuratzeko eta ustiatzeko zerbitzuak; laneko osasunean trebatutako zerbitzuak
2003. urtean zehar, programa honen bidez kontratatu diren gazteak 293 izan dira eta emandako diru-laguntzaren zenbatekoa,
3.635.000 euro baino gehiago. Ondoko koadroan erakutsiko da programak lurraldearen arabera izan duen hedadura

ENPRESA-JARDUERARAKO ENPLEGU-PRESTAKUNTZAREN PROGRAMA (EGB). 2003
Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

EAE

Langileak

Laguntza

Langileak

Laguntza

Langileak

Laguntza

Langileak

Laguntza

33

396.469,00

206

2.538.201,00

54

700.463,00

293

3.635.133,00

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Enplegu Programak 2003
60. 279/98 Dekretua, urriaren 20koa (98/10/22ko EHAA), enplegu-laguntzarako bideak arautzen
dituen abenduaren 23ko 329/2003 Dekretuak (31/12/03ko EHAA) indargabetua.
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2003. urtean, enplegua sustatzeko helburua izan duten hainbat programen artean —kontuan hartu dira mugagabeko kontratuak egiteko
laguntzak, luzaroko langabetuentzako enplegu-prestakuntzarako eskaintza, autoenpleguaren aldekoak eta bestelakoak— banatutako dirulaguntzen %10 adieraziko da aipatutako zenbateko horrekin.
Enplegu gune berriak bultzatzeko Eusko Jaurlaritzak antolatu dituen ekimenetako beste bat Enplegu gune berrien alorrean gizarte-ekonomiako enpresak abian jartzeko laguntza-programaren barruan kokatzen da. 2003ko Aginduak egituratzen ditu programa horrek -1997an
hasitako programa horrek hainbat aldaketa izan ditu- ematen dituen laguntzak, betiere, Aginduaren eraginetarako, Enplegu gune berritzat jotzen denari dagokionez. Ohiko lanbideen zerrendara euskararen eta
Europako beste hizkuntza ofizialen irakaskuntza gehitu da, hala nola
beste bi jarduera-ildo: bata, ohiz ekonomia informalari (piezak, aparatuak eta altzariak mekanizatzea eta montatzea; makinak abian jartzea
eta mantentzea; konfekzioa eta joskintza; eraikinak garbitzea, eta abar)
lotzen diren esku-lan trinkoko jarduerak biltzen dituen jarduera-ildoa;
eta bestea, gizarte-ekimeneko kooperatiba-entitateek eta tokiko administrazioek -baldin eta bitartekaritza hutsera mugatzen ez direnak- tokiko garapenari begira sustatzen dituzten prestakuntza- edo enpresaekimenen garapenaren bidez sortutakoak jasotzen dituena.
Eusko Jaurlaritzak bultzatutako beste zenbait programaren bidez
ere diru-laguntzak iritsiko dira enplegu gune berrietako jardueretara,
nahiz eta laguntza jaso duten ekimen horiek, beren helburuen eta lehentasunen aldetik, zuzeneko loturarik izan ez enplegu gune berrien
esparruarekin: esate baterako, autoenpleguaren alde emandako laguntzen bidez, enplegu gune berrietako jardueraren bat garatzea. Halere, ezinezkoa da, jarduerak sailkapen zorrotz batean mugatzea, ez
behintzat, orain arte aztergai dauden datuetan oinarrituta. Ohartzekoa
da ordea, enplegu propioa sortzeko diruz lagundutako bost langiletik
batek beren jarduera garatzeko aukeratuko duen barrutia “bestelako
gizarte-jarduera eta zerbitzuak” dela. Bestelakoan ere, ostalaritza,
merkataritza edo eraikuntza gisako sektoreetan ere enplegu gune berrien esparruko hainbat jarduera aurkitzeko aukera ere kontuan hartu
beharrekoa da.

Enplegu gune berrien
alorrean Foru Aldundiek
bultzatu zituzten
proiektuak Estatu
mailan alor bereko
ekimenetarako
eredutzat hartu baziren
ere, oraingoan
alboratuta gelditu dira

Era berean, laneratzearen aldeko laguntzen bidez eta bereziki,
Eusko Jaurlaritzak finantzaturiko laneratzen laguntzeko enpresen jardueraren bidez, enplegu gune berrietan enplegua sortzeko ahalegina
egingo da, nahiz eta hori bera ez izan enpresa horien helburu nagu61. 2003ko maiatzaren 21eko AGINDUA, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuarena.
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sia. Zentzu horretan, ITUN62 ekimenaren bidezko analisiak enplegu
gune berriekin zerikusia duten jardueretan esku-hartzen duten gisa
horretako hainbat enpresa atzeman ditu. Enplegu gune berrien esparruan abiarazitako ekimenen %30 ia-ia, enpresa horien eskutik abiarazi da eta burutu dituzten jarduerak ugariak dira —etxebizitzak mantentzea eta apaintzea; hondakin solidoak birziklatzea; hainbat gai
etxez etxe biltzea ingurumenerako mesedegarria den eran tratatzeko;
ingurugiro-zerbitzuak (lorezaintza); adineko pertsonentzako etxe
konpartituen sarea eta abar—.

4.2.2. Foru Aldundiak
Foru Aldundietako ekintzetan neurri handiagoan atzeman daiteke
lehentasunak ezartzerako orduan azken urteotan egindako aldaketa.
Hain zuzen ere, enplegu gune berrien esparruarekin zerikusia duten
proiektuak, zenbait aldiz Estatu mailan garatu beharreko ekimenek
eredutzat hartu izan dituztenak, oraingoan alboratuta ageri dira eta
mugatuta, hein handi batean, barruti jakin batzuetan ekimenak sustatzera, esaterako, landa-eremuan, telelanaren inguruan, eta abar.

Gipuzkoako Foru
Aldundiak abiarazi
zuen Esparru izeneko
proiektua oso
esanguratsua izan da
EAEko enplegu gune
berrien bilakaeran

Aldundien lan ildoan ekonomia-sustapeneko jarduera nagusituko
da, izaera orokorragoko ikuspegitik: prestakuntzarako laguntza-programak, enpresa berrien promozioa, enplegua sortzeko proiektu berritzaileak, eta abar. Era berean, kontuan hartu dira eta bultzatu, kolektibo jakin batzuei laneratzen laguntzeko programak eta, irabazi-asmorik
gabeko erakundeek sustatzen dituzten laneratzearen aldeko jarduerak.
Dena dela, ondo etorriko zaigu gogora ekartzea Gipuzkoako Foru
Aldundiak abiarazi zuen Esparru izeneko proiektua; izan ere,
proiektu hori oso esanguratsua izan da EAEko enplegu gune berrien
bilakaeran.
Proiektua hiru fasetan egituratuta zegoen:
• Hasierako fasea: abiarazte unea.
• Erdibideko fasea: enplegu gune berrien ekintza-lerroan enplegua
sortzeko estrategia marraztekoa, horretarako ondorengo hauek
baliatuz:
◆

Ekonomia- eta estatistika-analisiak —adierazle sozio-ekonomikoen modelizazioa.

◆

Bideragarritasun-azterketa —Gipuzkoako enplegu gune berriei buruz, gaiaren arabera sailkatutako lau multzo nagusien
arabera.

62. FSE fondoekin finantzatutako Equal ekimen komunitarioan garatuta. Lanerako Koadernoa,
39. alea. “Hirugarren sektorea. Ikuspegi kuantitatiboa eta kualitatiboa”.
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◆

Premien eta eskaeraren alderdia arakatzea, lau multzo horien
arabera.

◆

Benetako eskaintzaren eta hazkunde-aurreikuspenen arteko
kontrastea —bilakaeran oztopoa gerta daitekeena atzemateko eran—.

◆

Eta azkenik, hirugarren fasea: aukeratutako esparru bakoitzean proiektu pilotuak abian jartzea.

EKIMENEN TIPOLOGIA - ESPARRU
PROGRAMA
Programa honen babesa jaso zuten 21 proiektu pilotuek (130 proiektu izan
ziren aztergai) ondorengo esparruetan burutzekoak ziren:
• Etxez etxeko, nahiz norbanakoaren arreta-zerbitzuak (5 proiektu): Sendiaren
eta etxeko medikuntza; Norbanakoaren arreta-zerbitzua, etxez etxekoa; Gaitasun urrikoen pertsonen etxez etxeko arreta-zerbitzu integrala; Etxez etxeko erizaintza-zerbitzua, Adinekoen arreta-zerbitzua (egoitza zentroetan).
• Haurren arreta-zerbitzua (5 proiektu): Haurtzaindegia orduka, Umezaintza-zerbitzua, Haurrenganako tratu txarren prebentzio-zerbitzua, ludoteka.
• Turismo- eta kultura- zerbitzuak (5 proiektu): Aisialdirako eta turismorako
jarduerak, Kultura- eta turismo-zerbitzuak.
• Ingurune naturalak kudeatzea eta hondakinak tratatzea (4 proiektu). Bolumen handiko gaiak eta ehunak biltzeko eta berreskuratzeko zerbitzua,
Zura berreskuratzeko zerbitzua, Ingurune naturalak kudeatzeko zerbitzua,
Lorezaintza.

Esparru programaren
babesa jaso zuten 21
proiektu pilotuek
honako esparruetan
burutzekoak ziren:
etxeko nahiz
pertsonentzako
zerbitzuak, haurren
arreta-zerbitzua,
turismo- eta kulturazerbitzuak, ingurune
naturalak kudeatzea eta
hondakinak tratatzea,
etxebizitzen
hobekuntza eta tokiko
garraio publikoak

• Etxebizitzen hobekuntza eta tokiko garraio publikoak (2 proiektu).

Programa gauzatu zenetik63 denborak aurrera egin du eta halere, interesgarria deritzogu hona ekartzea, gaiaren arabera sailkatutako multzoetan eta aukeratutako esparruaren inguruan, parte
hartu zuten adituek mahai gaineratutako gomendio eta proposamen batzuk, horien artean badirelako asko gaur egun ere baliagarritzat ditugunak.
a) Eguneroko bizimoduaren zerbitzuak - Etxez etxeko zerbitzuak
- Haurren arreta-zerbitzuak:
• Sektorea antolatu eta arautu beharra (laneko arautegia eta zergen alderdikoa). Enplegua ohiko moldekoa izatearen alde egitea, sektorean nagusitutako ezkutuko ekonomia murrizten laguntzeko.
63. 1996-1998 bitartean garatutako proiektua da. Esparru programari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, begiratu honako helbidean: www.gipuzkoa.net/esparru
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• Eskaerari zuzendutako laguntza-neurriak, erabiltzaileen erosahalmena urria delako (zerga alorreko neurriak, neurri osagarriak, finantza-bitarteko berriak). Erakunde-maila guztien arteko
lankidetza errenta baxuenak dituzten familiei erantzuteko.
• Enpresen homologazioa, gizarteko hesi kulturalak gainditzeko bitarteko moduan eta errazteko lehiaketa publikorako eta zerbitzu
publikorako sarbidea.
• Sektore honen aldeko diskriminazio-neurriak indarrean jartzea,
txeke-zerbitzua abian jarriz eta I+G politikak garatuz.
• Sustapena: aukera berriak atzemateko, ekimenak garatzeko, prestakuntza-zerbitzuetarako eta enpresen arteko lankidetzarako.
b) Bizi-kalitatea hobetzeko zerbitzuak - Etxebizitzen hobekuntza
- Tokiko garraio kolektiboak
b.1) Etxebizitzen hobekuntza
• Eremu anitzetan atzemango da enplegua sortzeko barrutiak eskaintzen duen potentziala: adinekoak, segurtasunerako arautegiak, kalitatea, ingurumena, zerbitzu teknikoak. Baina Administrazioaren babesarekin ez bada, gizarteko premia berriei erantzutea zail xamarra izango dela uste da.
• Eskaeraren aldetik kaudimen ezaren, eraikinen zaintza premiak ez ezagutzearen eta eskaintzaren aldetik ere, baloraziorako gaitasun urriaren ondorioz (ezagutza teknikoen premia)
sortutako arazoak.
• Premiak: izapideak erraztea, eskaeraren sustapena, etxebizitzen
eta eraikinen mantentzerako beharrak ezagutzera ematea eta eskaintzaren egiaztapenaren alde egitea.
b.2) Tokiko garraio kolektiboak
• Neurriz haratagoko eskaintza, oztopoa izan daiteke sektorean enplegu berriak sortzerakoan. Agerikoa da bere potentzial handia
eta erregulazio prozesu batean murgildurik dago.

Ekimena garatzeaz
ikasitakoa oparoa eta
ugaria izan da
Gipuzkoako
erakundearentzat,
batez ere jarduera
ekonomikoak
promozionatzeko
proiektuen
metodologiarekin eta
lanketarekin zerikusi
dutenak, hala nola,
garapenaren
lankidetzari eman
zaion ikuspegia,
administrazioaren
barruko koordinazioa,
eta abar

• Eskaera aldetik atzeman daitekeen traba nagusia da gizartean lehentasuna ibilgailu pribatuari eman zaiola eta ez taldeko garraioari.
• Eskaerari eman beharreko zerbitzuen alorrean jarduera berriak
garatzeko aukera dago.
• Premiak: garraio publikoaren alde egitea, eskaeraren kaudimenerako bidea erraztea, zerbitzuaren kalitatea bultzatzea eta eskaerari egokitzea.
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c) Kultur zerbitzuak, aisialdikoak - Turismoa
• Ingurunea moldatu: turismoari harrera ona egiteko jarrerak eta
pentsaerak landu (turismorako seinaleak jartzea, garraio publikoa ustiatzea, besteren artean).
• Turismo-sektorea artikulatu: eragile turistikoen arteko lankidetza
eta informazioa trukatzea, elkartegintza eta sektorea bere osotasunen egituratzeko ardatzaren sorrera sustatu.
• Turismo-produktuak: turismo-produktuak definitu, espezializazioa eta bereizitasuna nabarmenduz; turismo-pakete integralak
sortzen lagundu; aukera anitzak garatu; bonoak sustatu; txekezerbitzuak indarrean jarri eta birmoldaketak sustatu, ondare historikoaren eta baliabide turistikoen inguruan zerbitzuak eskaintzeko ordainetan.
• Proiektuen izaera berritzailea: hedabideen esku-hartzea eta aldizka ekitaldiak antolatzeko laguntzak.
d) Ingurumenaren zerbitzuak - Hondakinen kudeaketa
•Eskaera handitzeko beharrari erantzutea, ezagutzera emanez gaiak
berreskuratzeko dauden aukerak eta sustatuz hondakinak sorburuan
bereiztea eta biltzea berreskuratu edo birziklatu ahal izateko.
• Ingurune naturalen babesari eta zaintzari dagozkien gaietan,
enpresa ekimenak mugatuta daude horretara bideratutako aurrekontu publikoaren urritasuna dela eta. Horren aurrean, funts
pribatuetara jotzea eta babesleak bilatzea aukera bezala aurkeztu dira.
• Narriatutako guneei dagokienez, lehengoratzeko lanen proiektuak gehituko direla aurreikusita dago, hein horretan, enpleguak
sortuko direlarik.

Ekimen honek, halaber,
aukera eman du hasiera
batean enplegu gune
berrietarako
diseinatutako
erremintak berritu eta
beste eremu batzuetan
erabiltzeko

Gipuzkoako Aldundiak ekimen horren bilakaeran zehar zer ikasi
ugari izan du eta horien artean esanguratsuak dira zerikusia dutenak
ekonomia-jarduera sustatzeko proiektuen metodologia eta gauzatzearekin, garapenerako laguntza-printzipioarekin, administrazio barruko
koordinazio-lanarekin, eta abar. Era berean, lanabesak berriztatzeko
aukera eskaini du, hasiera batean enplegu gune berrietarako diseinatutakoak, gaur egun beste arlo batzuetan erabiltzeko ere moldatu baitira. Eta guzti horretaz gain, esan beharra dago, enplegu gune berrien
alorrean lurraldean garatu beharreko jardueren katalizatzaile garrantzitsua izan dela eta tokiko garapen agentzien oinarrizko baliabidea
enplegu gune berriak ezagutu eta ezagutarazteko orduan.
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Txekin Programa - Gipuzkoako Foru Aldundia
Enplegu guneen bidez sortutako lanabesen transferentzia
Txekin Programa Gipuzkoako Aldundiaren Ekonomia eta Turismoa Departamentuaren ekimena da. Haren bidez enpresa-proiektuei beren hastapenean lagundu nahi zaie eta ekintzaileei
aholkularitza-zerbitzu eskaini. Aldundiak homologatutako enpresek aholkularitza-zerbitzua
emango dute enpresaren sorrerarekin eta abiaraztearekin zerikusia duten zereginetan (enpresa-ideiaren analisia, arriskuen balorazioa, negozio-planaren zehaztapena, eta abar), horren
ordainetan ordu bakoitzeko 52 euroko balioa duen txekea jasoz. Aldundiak -enpresa-proiektua
aztertu ondoren- ekintzailearen esku jarriko du 25 txekeko taloitegia eta aholkularitza- edo laguntza-teknikoa jasotzeko erabilitako ordu bakoitzeko txeke bana eman beharko du ekintzaileak. Enpresa abiarazitakoan ere txeke gehigarriak (50) eskatzeko aukera izango du, alderdi
juridikoan, finantza arloan eta komunikaziokoan, besteak beste, jaso nahi den laguntzarako tutoretza-aldia luzatuz. Programa hau zabaldu egin da Txekintek atalaren bidez. Teknologia-oinarriko enpresak sustatzea du helburutzat, izan ere, enpresa horiek berezko dituzten ezaugarriengatik ziurgabetasun egoera ugariei aurre egin beharra izan ohi dutelako.
“Txeke kulturala” deritzon esperientzia pilotua dago programa honen bilakaeraren oinarrian. Esparru proiektuan txertatuta, sei hilabeteko iraupena izan duen esperientzia pilotua
izan da, Gipuzkoan abiarazia, Gipuzkoako Aldundiaren, Gipuzkoako Udalerrien Elkartearen
eta lurraldean jarduten duten eskualdeko garapen agentzien eskutik. Turismorako modu berriak ordaintzeko txekeen bidez funtzionatzen zuen, hau da, balio zehatz bat zuten txeke horiek (abiarazitako unean 9 euro inguruko balioarekin) erabiliz aukeratutako ekitaldiaren kostuaren zati bat (aldakorra beti ere, zerbitzuaren balioaren arabera) ordain zitekeen. Txekea 2.000
familiatan banatu zen (sei urtetik beherako seme-alabak zituzten familiatan) parte hartzeko aukera eskaini asmoz, txekeen bidezko ordainketa baliatuz, programaren arduradunek begiz jotako hamabost bat ekitalditan.

4.2.3. Udalak (garapen-agentziak edo promozio eta enplegurako departamentuak)
Udalak erkidegoan burutzen den ekonomia-jardueraren sustapenerako
hirugarren ardatza eratzen dute eta horrenbestez, enplegu gune berrien
garapenean nahitaez kontuan hartu beharreko eragileak izango dira.
Behin eta berriz aipatu da tokiko erakundeek enplegu berrien garapenean duten eragina, beraz erakunde horiek dira sektorean —hein
handi batean Eusko Jaurlaritzaren64 laguntza-programaren bidez finantzatuak— sartzen diren ekimenen garapenera gertuen daudenak.
64. 2Urriaren 20ko 279/1998 Dekretua, 2003ko otsailaren 26ko Aginduz garatu eta 2004ra arte indarrean egon zelarik, abenduaren 23ko 329/2003 Dekretuak indargabetu zuena. 2003ko maiatzaren
21eko AGINDUA.
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Hori dela eta, burututako azterlanaren ardatz nagusia gisa horretako
erakundeen inguruan eratu da. Gaineratu behar, azken bi urteotako
EAEko enplegu gune berrien garapenari buruz jarraian aurkeztuko
dugun ikuspegia ere beraien eskutik jaso dugula.

4.3. EAE-KO ENPLEGU GUNE BERRIEN EGOERARI
BURUZKO IKUSPEGIA
Enplegu gune berrien gaiari jarduera-sustapen ekintza den aldetik
heltzeak aukera emango du lanbideen araberako kontratazioen bidez
eskaintzen den ikuspegi kuantitatiboa osatzeko eta modu horretan,
langile horiek ze eratako ekimenetan jardungo duten ezagutzeko lagungarria da eta era berean, bere benetako neurriak zehaztea errazten du aintzat hartzen denean enplegu gune berrien kontzeptua eta
garapen bidean dagoen jarduerari dagokiona beti ez datozela bat.

Erakunde gehienek ez
daukate enplegu gune
berrietara bideratzeko
berariazko programarik
ezta aurrekontu-sailik
ere; badaude, ordea,
enplegua sortzeko
programak eta horien
barruan aintzat hartzen
dira enplegu gune berri
bezala sailkatutako
barrutiak

Epigrafe honetan aurkeztuko den informazioa osatzeko garapen
agentziek eta EAEko ekonomia-jardueraren sustapenaz arduratzen
diren eskualde nahiz udalerri mailako beste zenbait erakundeek65
parte hartu dute. Bakoitzari dagokion eremuan enplegu gune berrien
garapena ezagutzera emateko galdetegi bati erantzun diote. Bestalde,
bigarren fase batean, enplegu gune berriekin zerikusia duten esperientzia guztien artetik esanguratsuen iritzitakoei buruzko informazio
ere gure eskura jarri dute udalek.
Garapen agentziekin batera burututako azterlanak erakusten duenez, enplegu gune berriak ikuspegi anitzeko errealitate dira EAEko
eskualde eta udalerrien arabera. Orokorrean, ondorengo hauek nabarmenduko dira:
• Erakunde gehienek ez daukate enplegu gune berrietara bideratzeko berariazko programarik ezta aurrekontu-sailik ere.
• Badaude, ordea, enplegua garatzeko programak eta horien barruan
aintzat hartzen dira enplegu gune berri bezala sailkatutako barrutiak.
• Orokorrean, programa horiek ekintzaile berriei zuzenduta daude
(gazteak izan ohi direnak) eta bestela, laneratze programen barruko atalak izan ohi dira.
• Garapen agentziek eremu horretan eskaintzen duten zerbitzurik
aipagarriena izango da enpresa proiektuentzako aholkularitzazerbitzua eta abiaraztea eta era berean, prestakuntza-programak
indarrean jartzea.
65. Harremanetarako aukeratu diren erakundeekin, jada esan dugun legez, EAEko lurraldearen %75
estaltzen da. Harreman horietako gehienak Garapen (Euskal garapen-agentzien elkartea) erakundearen bidez gauzatu ziren, erakunde hori arduratu baita lehen fasean agentzien bidezko informazioaz.
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11. grafikoa

GARAPEN-AGENTZIEN AHOLKULARITZAZ SORTUTAKO ENPRESA ETA ENPLEGUAK.
2002-2003

ENPRESAK
“Herritarrentzako
zerbitzuak”(%40,05)

Aisialdi-zerbitzuak (%2,92)
Aisialdi-zerbitzuak (%3,50)

Eguneroko bizimoduaren
zerbitzuak (%17,25)

ENPLEGUAK
“Herritarrentzako
zerbitzuak” (%35,78)

Ingurumenaren zerbitzuak (%4,36)
Aisialdi-zerbitzuak (%2,79)
Bizi-kalitatearen onurako
zerbitzuak (%36,25)

Ondorengo grafikoetan agertuko da 2002. eta 2003. urteetan zehar
enplegu gune berriekin zerikusia duten jardueretan parte hartu duten
enpresen eta sortutako lanpostuen kopurua, garapen agentziek emandako informazioaren arabera. Orokorrean eta kontuan hartuz zailtasunak daudela zenbait jarduera sailkatzerakoan, ondorengo alderdi
hauek nabarmenduko dira:
• Epe horren barruan, garapen agentzien lankidetzaren bitartez aurrera eramandako enpresen %22aren inguruko kopuruak bere jarduera enplegu gune berrien esparruko ekintzetan burutu du.
• Sortutako enplegu kopurua ere antzekoa da: gutxi gora behera
bost lanpostutik bat enplegu gune berri bezala sailkatutakoen artean sartuko da.
• “Norbanakoari zerbitzu”en artean dago ekintza multzo ugariena
sailkatuta, mugatzen zailena da esparru hori eta horregatik, honi
dagokionez ondorio garbirik ateratzea ere zaildu egiten da.

Eguneroko bizimoduaren
zerbitzuak (%29,49)

Bizi-kalitatearen onurako
zerbitzuak (%27,57)

Identifikazio maila
altuena duten
jardueren artean
nabarmentzen dira,
sortutako enplegu
kopuruagatik,
informazio eta
komunikazioko
teknologia berriekin
zerikusia duten
ekimenak batetik, eta
bestetik, hurbileko
merkataritzaren
esparrua

• Identifikazio maila altuena duten jardueren artean nabarmentzen
dena da, sortutako enplegu kopurua kontuan, informazio eta komunikazio teknologia berriekin zerikusia duten ekimenak batetik, eta bestetik, hurbileko merkataritzaren esparrua.
Emandako ikuspegi orokorra hori tokian tokiko zehaztasunak gehituz
osatuko dugu. Ondorengo ataletan mapez baliatuz agertuko da enplegu
gune berrietan sailkatutako barruti anitzek euskal udalerrien arabera
hartu duten garrantzia eta garapen maila eta batetik besterako aldeak.
Lehenik eta behin, enplegu gune berrien esparrua jarduera-eremu
espezifiko bat bezala lantzen duten agentziak aipatzekoak dira. Hala-
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GARAPEN AGENTZIEN LAGUNTZAREKIN SORTUTAKO ENPRESAK ETA
ENPLEGUA. 2002-2003
Eguneroko bizimodurako zerbitzuak

Sortutako
enpresak

%b

Sortutako
enpleguak

%b

59

17,3

169

29,5

Etxez etxeko eta egoitzetako arreta-zerbitzua

4

44

Gizarteratzeko zailtasunak dituzten gazteentzako laguntzak

1

1

Haurren arreta

3

5

51

119

Informazio eta komunikazioko teknologia berriak
Bizi-kalitatea hobetzeko zerbitzuak
Segurtasuneko zerbitzuak

124

36,3

158

1

1

84

9

9

20

28

39

Energia kudeatzea

2

2

Aisialdi-zerbitzuak

12

Ikus-entzunezkoak

9

12

Tokiko kulturaren garapena

2

3

Gertuko merkataritza
Turismoa
Etxebizitza/bizitegiak hobetzea

3,4

2,4

16

Ingurumen-zerbitzuak

10

Ingurumena kudeatzea

4

15

Ingurune naturalen babesa eta zaintza

6

9

Hondakinak kudeatzea

25

27,6

2,8

4,4

2

“Herritarrentzako zerbitzuak”

137

40,1

205

35,8

Guztira65

324

100

573

100

koetan, enplegu gune berrien barruan sailkatzen diren barruti espezifikoetara bideratutako enplegua sortzeko programak dituzte (edo
bestelako programak, esaterako, prestakuntza-programak) edo zuzenean enplegu gune berrien sustapenerako zerbitzu berariazkoa garatzen dute (azken aukera hori maiztasun gutxieneko bada ere).
Emandako ikuspegi orokorra hori tokian tokiko zehaztasunak gehituz
osatuko dugu. Ondorengo ataletan mapez baliatuz agertuko da enplegu
gune berrietan sailkatutako barruti anitzek euskal udalerrien arabera
hartu duten garrantzia eta garapen maila eta batetik besterako aldeak.
Lehenik eta behin, enplegu gune berrien esparrua jarduera-eremu
espezifiko bat bezala lantzen duten agentziak aipatzekoak dira. Halakoetan, enplegu gune berrien barruan sailkatzen diren barruti espezi66. 16 kasutan ezin izan da sortutako enpresaren jarduera-eremua zehaztu baina Enplegu Gune berrien barruan sailkatuak izan dira. Beste bi enpresa definitu dira Ingurumenaren eta Aisialdiko Zerbitzu gisa. Informazioa eman duten agentziak honakoak dira: Lan-Ekintza, Debegesa, Lankide, Iraurgi, Inguralde, Oarsoaldea eta Bidasoa Bizirik. Kontuan hartu dira Sustapenak (Donostia) eta Enplegu
Departamentuak (Gasteiz) egindako memoria lanean aurkeztutako sektorerako hurbilpen zenbait.
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fikoetara bideratutako enplegua sortzeko programak dituzte (edo bestelako programak, esaterako, prestakuntza-programak) edo zuzenean
enplegu gune berrien sustapenerako zerbitzu berariazkoa garatzen
dute (azken aukera hori maiztasun gutxieneko bada ere).

1. mapa
ENPLEGU GUNE BERRIEN ALORREKO EKIMENAK BERARIAZ LAGUNTZEN DITUZTEN
AGENTZIAK
5

1. Gasteizko Udala
2. Bidasoa Bizirik
3. Debegesa
4. Donostiako Sustapena
5. Inguralde
6. Lan Ekintza
7. Lankide
8. Oarsoaldea

6

2
4

8

3
7

1

Beste agentzia batzuek adierazi dutenez, horretarako programa edo
zerbitzu espezifikorik izan ez arren, ekonomia-sustapenaren arloan
burutzen duten jardueraren barruan hainbat aldiz garatu izan dute enplegu gune berriekin zerikusirik baduten ekimenak. Erakunde hauetako hainbatek jakinarazi duenez, gaur egun mota horretako jarduerarik
burutzen ez badute ere, iraganean abiarazi izan dute enplegu gune berrien esparrua sustatzeko berariazko hainbat esku-hartzea.

2. mapa
ENPLEGU GUNE BERRIETAKO JARDUERAK ERE HARTZEN DITUZTEN EKIMEN
OROKORRAK SUSTATZEKO AGENTZIAK
1. Bidasoa Bizirik
2. Debagoienako Mankomunitatea
3. Forlan
4. Goieki
5. Iraurgi Lantzen
6. Lea Artibai
7. Tolosaldea Garatzen
8. UGGASA
9. Urola Kostako Udal Elkartea

3

1

9

6
5

7

8
2

4
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Lehen mailako bereizketa hori ikusita, ondoren aztertuko da
agentzien iritziz potentzial edo interes handienekotzat diren jardueraeremuak ere leku batetik bestera zein neurritan aldatzen diren. Euskal udalerrien banaketa horrek, beraientzako garrantzitsuenak diren
esparruen araberakoak, honako ikuspegia eskainiko luke:

Informazio eta Komunikazioko Teknologia berriak
Garapen agentzia gehienek beren lehentasunen artean hartu duten
jarduera-eremua bilakatu da. Barruti horretan burutzeko ekimenen sorrera bultzatzeaz gain, agentzien ekintza nagusia ondorengo hauetara
bideratu dira
• IKT berriekin zerikusia duten jardueretarako enpresa zentroak
sortzea. Hiriburu guztietan aurki genezake gisa horretako zentroak
eta bestelako agentziak ere ildo hori berori jarraitzen duten esku-hartzeak abiarazi dituzte (enpresa haztegiak, batez ere IKT berriekin zerikusia duten jardueretarako).
3. mapa

TEKNOLOGIA BERRIEN ESPARRUKO ENPRESA-EKIMENAK BERARIAZ SUSTATZEN DITUZTEN AGENTZIAK
5

3
4

6
1

7

1. Deba Garaia
2. Gasteizko Udala
3. Bidasoa Bizirik
4. Donostiako Sustapena
5. Lan Ekintza
6. Lankide
7. Oarsoaldea

2

IKT berriak

• Gizarte osora hedatzea IKT berrietako prestakuntza, bai modu
orokorrean bai kolektibo jakin batzuei berariaz zuzendua (langabetuak, laneratzeko zailtasun berariazkoak dituzten pertsonak, eta abar).
• Teknologia aurreratuenak enpresen eta norbanakoen eskueran
jartzea, zerbitzu iraunkorraren eran bai demostrazio eran.
Ez da batere erraza ordea, halako ekimenen benetako izaera zehaztea, ezta ere alor horretan sartutako enpresak enplegu gune berrien esparrukoak direla esatea zein neurritan den egokia finkatzea. Hori dela
eta, esan beharrean gaude, enpresa eta enpleguak esparru horretan

106

Gertukoaren eta Komunitatearen zerbitzuak
Gertukoaren eta kolektibitatearen zerbitzuei dagokienez, udalerri
guztietan indartzen ari da barruti hori eta adineko pertsonei, bai etxez
etxekoa bai egoitzakoa, eskaini beharreko arreta-zerbitzuarekin zerikusia duten jarduerak garatzeko ardura handituz doa bereziki, EAEko
biztanleriaren bilakaerak hartu duen norabidea kontuan.
Halere, halako jarduerako lanaren izaera intentsiboak eragingo du
eskaera potentziala eros-ahalmena duen eskaeran bilakatzeko oztopo
latzak agertzen dituen berrituetako bat izatea, eta horren aurrean hedatu egin da oso, ezkutuko ekonomiaz baliatzea.
Barruti horri dagokionez, beste herrialde batzuetan garatutakoen
tankerako irtenbide globalak abian jartzeko administrazioaren aldeko
esku-hartzerik egon ez denez, sustatzen diren jarduerak gehienetan
ekimen pribatuaren esku geratuko dira.
Erakundeek barruti honetara bideratzen dituzten ekintza nagusiak
izango dira etxez etxeko laguntzaileri lanerako prestakuntza eta esperientzia eskaintzea, baita autoenpleguaren eta enpresen sorreraren
sustapenarekin zerikusia duten ekintzak ere.

4. mapa
GERTUKO ZERBITZUAREKIN ETA KOMUNITATERAKO ZERBITZUEKIN ZERIKUSIA
DUTEN EKIMENAK SUSTATZEN DITUZTEN AGENTZIAK
1. Bidasoa Bizirik
2. Debegesa
3. Sustapena
4. Inguralde
5. Lan Ekintza
6. Lankide

Adinekoak

4

5
3

1

2
6

Gertukoaren
zerbitzuak

Ingurumena
Gaur egun ingurumenarekin zerikusia duten programak bultzatzen
dituzten tokiko erakundeak, gehienak, neurri ertaineko udalerrietakoak eta batez ere, industriguneetan kokatuta daudenak izan ohi dira.
Hainbat kasutan udalerriko Agenda 21arekin daukate lotura eta inguruko enpresetan enplegua sortzera eta jarduera berriak garatzeko
ekimenak dira.
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5. mapa
INGURUMENAREKIN ZERIKUSIA DUTEN EKIMENAK SUSTATZEN DITUZTEN AGENTZIAK

6
3

5

2

4

1. Gasteizeko Udala
2. Bidasoa Bizirik
3. Debegesa
4. Iraurgi Lantzen
5. Lankide
6. Oarsoaldea

1

Ingurumena

Turismoa
EAEn dauden garapen agentzien artean turismoaren esparruko
jarduerak garatzeko ekimenak nahiko urriak dira. Halere, horrelakoak garatzen dituzten guneetako ekonomia-jarduera sustatzeko esparru barruko jardueren eragina oso ontzat joko da.
Burututako ekintza batzuen bidez sustatuko ekimenen baitan, aisialdiarekin eta kulturarekin zerikusia duten jarduerak, bi barrutietakoak, konbinatu dituzte. Enplegu gune berrien ezaugarri berezkotzat
har daiteke tradizioz arlo bereiztuetan burutu izan diren jarduerak elkartuz, beren bideragarritasunaren alde izango den neurrian, beren
indarrak bat egitea.

6. mapa
TURISMOAREKIN ZERIKUSIA DUTEN EKIMENAK SUSTATZEN DITUZTEN
AGENTZIAK

4

6
3
5
1

2

1. Deba Garaia
2. Bidasoa Bizirik
3. Debegesa
4. Inguralde
5. Lankide
6. Oarsoaldea

Turismoa

Kultura

Aisialdia, kirola
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7. mapa
IKUS-ENTZUNEZKOEN ESPARRUAREKIN ZERIKUSIA DUTEN EKIMENAK SUSTATZEN
DITUZTEN AGENTZIAK
3

1. Sustapena (Donostia)
2. Oarsoaldea
3. Lan Ekintza

1

2

Ikus-entzunezkoak

Ikus-entzunezkoak
Erkidegoko garapen agentziek bere gain hartu duten esparru berritzaileenetakoa da. Esparru honetan ekiten hasi berriak dira eta lurraldean zehar duen hedapena oraingoz mugatua ageri da. Halere, nabarmentzekoak dira ekintzaileen artean piztutako interesa eta merkatuaren bilakaera.
Esparru honetako jarduerak sustatzeko ekimenen artean sartuko
dira lokalen emakida (enpresen haztegia) eta batez ere zerbitzuen eskaintza (Film Commissions), horien baitan kontuan hartuko direlarik
administrazio-kudeaketa (udal-baimenen izapidetzea), helbideratzea,
informazioa, prestakuntza, eta abar.

8. mapa
BESTELAKO ESPARRUETAKO EKIMENAK SUSTATZEN DITUZTEN AGENTZIAK
1. Bidasoa Bizirik (Etxebizitzaren hobekuntza)
2. Debegesa (Aisialdia eta kirola)
3. Durangaldeko Behargintza (Energia
berriztagarriak)

Etxebizitzen
hobekuntza

1
3
2

Aisialdia, kirola

Energia
berriztagarriak
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Beste esparru batzuk
Agentzien bidez landuko diren beste esparru batzuk aisialdia, kultura eta kirolarekin zerikusia dute eta bizi-kalitatearen hobekuntzarekin ere bai.

4.3.1. Enplegu gune berriak sustatzeko orduan garapen
agentzien duten lekua
Garapen agentziak azterketak burutzen ditu atzemateko ekintzaileentzako ekimen berrien garapenerako merkatuan dauden potentzial
handieneko aukerak. Aukera horien artea, noski, enplegu gune berriak atzeman daitezke.
Azterketak burutzearekin batera, enplegu gune berriekin zerikusia
duten zenbait ekimen ere abiarazi da, EINak B+E (Berrikuntza eta
Enplegua) proiektuaren bidez diruz hornitutako laguntzari esker. Ekimen horiek batez ere IKT berrien arloan gauzatzekoak dira.

Deba Garaia: esparruaren potentziala atzematearen
garrantzia
Garapen agentziak azterketak burutzen ditu atzemateko ekintzaileentzako ekimen berrien garapenerako merkatuan dauden potentzial
handieneko aukerak. Aukera horien artea, noski, enplegu gune berriak atzeman daitezke.
Azterketak burutzearekin batera, enplegu gune berriekin zerikusia
duten zenbait ekimen ere abiarazi da, EINak B+E (Berrikuntza eta
Enplegua) proiektuaren bidez diruz hornitutako laguntzari esker. Ekimen horiek batez ere IKT berrien arloan gauzatzekoak dira.

Deba Garaia

IKT berriak

Turismoa

Kultura

.

DEBA GARAIAK SUSTATUTAKO PROIEKTUAK
Kelnara Banda Zabala (Saiolanek sustatua, Debagoienarekin lankidetzan)
Haririk gabeko teknologia erabiliz eta banda zabalaren bidez interneterako sarbide-zerbitzua
eskaintzen duen enpresa da. Helburutzat du banda zabalaren erabilera enpresetara eta etxeetara
hedatzea, interneterako abiadura handiko konexioaren beharrak betez.
Bere hazkunderako aurreikuspenak 4 enplegu berrien sorrera agertzen du, kalifikazio maila altukoak
eta ondoren zehaztutako profilen araberakoak: sareko ingeniaria, informatika-sistemen teknikaria eta
erabiltzaileen laguntzarako informatika teknikaria eta beste zenbait langile teknikari komertzial
bezala. Proiektuaren arrakastarako faktoreen artean nabarmenduko da sustatzaileak sektorearen
gainean duen ezagutza eta esperientzia zabala.
Ceramikarte Internet bidezko merkataritza (Saiolanek eta Bicberrilanek sustatua,
Debagoienarekin lankidetzan)
Estatu mailako ordainpeko argitarapen bat internet bidezko merkaturatzea da proiektuaren oinarria.
Argitarapenaren gaia, esklusiboki, zeramika artistikoa eta horretan jarduten duten sortzaileei
buruzkoa da. Proiektu honen bidez, komunikabidearen berezko jarduerak diziplina artistikoaren
jarduerekin elkartu dira.
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Espaloia-Errestaurazioa eta kultura
Ekimen honetan elkartuko dira,alde batetik, kultur jardueren eta aisialdikoen garapenerako eta
alderdi sortzailearen eta eratzailearen arteko topagune bezala erreferentziazko puntu izango den
gune baten sorrera eta bestetik, errestaurazio esparruko jarduera (taberna eta ostalaritza), proiektua
aurrera eraman ahal izateko diru-sarrerak gehituko dituena. Proiektuak aurrera egiteko bere alde du
lokala zabalduko den lekuko udala eta horren laguntzaz gain, kultur elkarte batena ere badu,
ekimena izaera kulturalaz hornitukok duena.el proyecto en su desarrollo.

Gasteizeko Udala: ekonomia modernizatzeko helburua eta
enplegu gune berriei buruzko ikuspegi zabalagoa
Gasteizeko Udalak nabarmenarazi du bere antolaeran egindako aldaketak. Aldaketa horren bidez, egun ez dute enplegu gune berriekin
lotutako zerbitzu berariazkorik emango eta arreta guztia eskainiko
zaio enplegurako zerbitzu orokorrak eta orientazio-, prospekzio- eta
prestakuntza-zerbitzuak garatzeari eta sektore jakinen barruan lan
egiten duten zentro espezifikoak erabiltzeari.
Helburu orokor bezala ekonomia modernizatzea dute, eta helburu horrekin egun marraztutako lan ildoak bideratuta daude teknologia berrien eta zerbitzu osagarrien partehartzea duten produkziosistemetan aldaketak egitera. Hitzaren zentzu zabalenean, sistema
horiek ere enplegu gune berrien tartekotzat har daitezke: ingurumena, kalitatea, merchandising, norbanakoaren zerbitzuak, eta abar;
baina hein handiago batean egokituko zaie negozio esparru berrien
deitura.

Gasteizeko
Udala

IKT berriak

Ingurumena

Enplegua sustatzen duten programak alde batetik, laneratze-enpresei laguntzak ematera bideratuta daude, nahiz eta enplegu gune
berrien garapenarekin duten zerikusia partziala baizik izan ez
(emandako laguntza kontratatutako kolektiboaren araberakoa izango da, hau da, gizartetik baztertutako egoeran dauden pertsonei edo
egoteko arriskua dutenei zuzenduta dago, eta ez enpresa-jardueraren esparruaren araberakoa); eta beste aldetik bideratuta, kudeaketa modu berrietan prestakuntza sustatzera (ingurumenekoa, jokabide onurarakoak…)
Bereziki esanguratsua da teknologia berrien esparrua garatzeko
apustua CETICeko (Informazio eta Komunikazio Teknologien zentroa) zerbitzu eta instalazioen eskaintzaren bitartez gauzatuz doana.
Esparru horretan babesa jaso duten enpresa gehienek burutzen dituzten jarduerak lehendik ezagutzen diren jarduerak dira eta beste zenbait, berritzailetzat har daitezkeenak ere badaude, baina beti ere
beren negozio-esparruan geratzen dira eta horregatik ezinezkoa da
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esperientzia bakar bat adibide bezala aurkeztea enplegu gune berrietako jardueren artean sartuko denik.

Bidasoa Bizirik: ingurumena eta IKTak enplegu gune berrien sustapenerako estrategiaren giltzarri
Bidasoa Biziriken bidez enplegu gune berrien barruan sartutako
jarduerak sustatzeko lan espezifikoa egiten da. Horretarako Tokiko
Garapen eta Enplegu Agenteak kontratuko dira eta beren lana izaera
orokorreko beste ekintzekin koordinarazi. Ingurumenaren esparruaren, teknologi berrienaren eta enplegu gune berri bezala sailkatutako
gainerako jardueren aldeko sustapen lanean hiru tekniko ariko dira
gaur egun.
Horrela bada, beren sustapen jarduerako interes gune nagusiak
TIK berrien eta ingurumenaren esparruak dira. Horretaz gain, gainerako esparruetan ere eskualdeak eskaintzen dituen enplegu aukerak batez ere, eguneroko bizimoduaren zerbitzuen esparrukoak- atzemateko eginkizuna ere bere gain hartu dute. Eskainitako zerbitzuak jarduteko oinarrizko lau ardatzen inguruan eratuko dira:

Bidasoa
Bizirik

IKT berriak

Aisialdia, kirola

Kultura

Adinekoak

• Ahal bezain beste ustiatu ez diren baliabideak berreskuratzea.
• Jarduera sortzeko aukeren potentzialaren hedapena eta babesa.

Ingurumena

BIDASOA BIZIRIK ELKARTEAREN BIDEZ AZKEN BI URTEOTAN SORTUTAKO ENPRESAK ETA
ENPLEGUAK JARDUERA-ESPARRUAREN ARABERA (Kopuru erabatekoak eta portzentaia)

13,3

Sortutako
enpleguak
26

19,5

1

0,9

1

0,7

Informazio eta komunikazioko teknologia berriak

14

12,4

25

18,9

Bizi-kalitatea hobetzeko zerbitzuak

89

78,8

94

70,7

Etxebizitzak hobetzea

27

23,9

28

21,1

Gertuko merkataritza

60

53,1

64

48,1

Energia kudeatzea

2

1,7

2

1,5

Aisialdiko zerbitzuak

2

1,7

3

2,3

Tokiko kultura garatzea

2

1,7

3

2,3

Ingurumeneko zerbitzuak

7

6,2

10

7,5

Ingurumena kudeatzea

2

1,7

3

2,3

Ingurune naturalak babestu eta zaintzea

5

4,4

5

3,7

Hondakinak kudeatzea

-

2

1,5

133

100,0

Eguneroko bizimodurako zerbitzuak
Haurren arreta

GUZTIRA

Sortutako
enpresak
15

113

%b

100

%b
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12. grafikoa

BIDASOA BIZIRIKEN BIDEZ AZKEN BI URTEOTAN SORTUTAKO
ENPLEGUAREN BANAKETA PORTZENTUALA JARDUERA MULTZO NAGUSIEN ARABERA
Ingurumenaren zerbitzuak (%7,50)
Aisialdiaren zerbitzuak(%2,30)

Eguneroko bizimoduaren
zerbitzuak (%19,50)

Bizi-kalitatearen onurako
zerbitzuak (%70,70)

• Aholkularitza tekniko eta enpresa proiektuen abiaraztea beren
trinkotzerako.
• Enplegu gune berrien esparruko lanerako prestakuntza.
Azken bi urteotan sortutako enpresa gehienak hurbileko merkataritzaren, etxebizitzen hobekuntzaren eta teknologia berrien esparrukoak dira. Aipatzekoa da era berean, ingurumenarekin zerikusia duten
ekimenetan sortutako enpleguari dagokionez, EAEko bataz bestekoa
gainditu egin dela.
IKT berrien esparruan eragiteko hainbat lanabes garatuz joan dira
ekintzaileei eta enpresei bideratuta. Lanabesok agentziaren web
orrian eskuratzeko moduan daude eta horien artean e-prestakuntzarako mugaz gaindiko plataforma bat ere badago. Ingurumenaren esparruan nabarmentzekoa da Irun eta Hondarribiako Udalek elkarrekin
lantalde bat eratu dutela eta Hendaiako Udalaren Agenda 21arekin koordinatuko dela.
Enplegu gune berrien markoan sortutako enpresa proiektuei dagokionez, sortutako enpleguaren aldetik lortutako emaitza onak nabarmentzekoak dira. Era berean da nabarmentzekoa agertzen duten ezaugarri bat: garatutako ekimen helburu nagusia izango da sustatzaileen
lan merkaturatzea. Balorazio positiboa egin bada ere, aipatu beharrekoa da enpresa-proiektuak garatu ahal izateko zailtasunak daudela
oraindik hazte prozesuan dauden merkatuetan -energia berriztagarrien
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13. grafikoa

BIDASOA BIZIRIK ELKARTEAREN BIDEZ AZKEN BI URTEOTAN
SORTUTAKO ENPLEGUA JARDUERA-ESPARRUAREN ARABERA
70
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arloan, esaterako- eta eskaeraren eros-ahalmena urria den haietan adineko pertsonen arreta-zerbitzua, adibidez-.

Debegesa: IKT berrien eta turismoaren garrantzia eskualdeko ekonomia garapenean

Debegesa

Agentziak eskualdeko jarduera ekonomikoa sustatzeko hainbat
programa abiarazi du Eusko Jaurlaritzaren, Aldundiaren eta INEMen

DEBEGESA AGENTZIAREN LAGUNTZAREKIN AZKEN BI URTEOTAN SORTUTAKO ENPRESAK ETA LANPOSTUAK JARDUERA-ESPARRUAREN ARABERA (kopuru erabatekoak eta portzentajeak)
Enpresa
kopurua

%v

lanpostu
kopurua

%v

Eguneroko bizimoduaren zerbitzuak

1

14,3

3

6,5

Informazio eta komunikazio teknologiak

1

14,3

3

6,5

Bizi-kalitatea hobetzeko zerbitzuak

4

57,1

41*

89,1

Turismoa

4

57,1

41*

89,1

Aisialdiko zerbitzuak

1

14,3

1

2,2

Ingurumeneko zerbitzuak

1

14,3

1

2,2

GUZTIRA

7

100

46

100

IKT berriak

Aisialdia, kirola

Turismoa

Adinekoak

Ingurumena

* Gaur arte iraun duen lanpostu kopurua: 11
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14. grafikoa

AZKEN BI URTEOTAN DEBEGESA BIDEZ SORTUTAKO LANPOSTUEN
BANAKETA EHUNEKOTAN JARDUERA-EREMU NAGUSIEN ARABERA
Ingurumenaren zerbitzuak (%7,50)
Aisialdiaren zerbitzuak(%2,30)

Eguneroko bizimoduaren
zerbitzuak (%19,50)

Bizi-kalitatearen onurako
zerbitzuak (%70,70)

eskutik jasotako diru-laguntzak baliatuz. Sustatzen diren esparruak
ingurumena, IKT berriak, aisialdia eta kirola eta adinekoen arretazerbitzua dira eta garatutako programen izaera, honakoa:
• Enpresa ekimen berrien sustatzaileei laguntza-programak
• Emakumezko langabetuak laneratzeko programak
• Emakumezkoentzako autoenplegurako prestakuntza-programak
Asken urteotan 7 dira esparru horietan sortutako enpresak eta 47
sortutako lanpostuak eta horietatik 17 mantendu dira.
Agentziak egindako apustua, bereziki IKT berrien eta turismoaren
esparruen alde egin duena, berretsita agertzen da emaitza horien bitartez.
ESKUALDE DIGITALA proiektuaren bidez IKT berrien garapena
sustatuko da. Proiektuaren helburua hesi digitala gainditzea da eta
modu horretan lagundu, proiektuko partaide diren eskualdeetako (Debabarrena eta Urola Erdia) pertsona guztientzat Informazio Gizartea
gertuko errealitate baten bilakatzea.
Elkarren artean lotutako hainbat programak osatzen du proiektua.
Debabarrenako herritarren, enpresen eta herri-administrazioaren partaidetza kontuan hartu dira eta honako arlo hauen gainean hedatuko
da: osasuna, garraioa, prestakuntza, informazioa, enpresen eremua eta
administrazio publikoa.
Orain arte garatutako esperientziak, tokiko administrazioan IKT
berrien erabilera zabaltzea eta gauzatzean oinarritu dena, etorkizune-
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an garatu beharreko gainerako ekintzetan aintzat hartzeko abiapuntutzat hartuko da.
Agentzia honen bigarren ardatz estrategikoa eskualdeko garapen
turistikoa sustatzean datza, Turismoaren Dinamizazio Planaren bidez
kudeatuko dena. Plan hori bi ardatz nagusiren inguruan eratu da: enpresa-sektorea indartzea eta garatzea alde batetik, eskualdea helmuga turistiko bezala promozionatzea, bestetik.
Enplegu gune berrietan sartzen diren ekimenen bideratutako laguntzak bi ardatz horietatik lehendabizi aipatutakoaren baitakoak dira.
Agentziak sustatzaileen eskura jarriko ditu proiektuaren bideragarritasun azterketa egiteko baliabideak eta aholkularitza-zerbitzua proiektuak jaso ditzakeen laguntzak zeintzuk diren argitzeko eta begiz jotako
subentzio horien eskabidea dagokion erakundearen aurrean izapidetzeko. Bestelako zerbitzuak ere eskaintzen dira, zerikusia dutenak batez
ere, ondorengo gaiekin: arkitektura proiektuak, obra-lanen zuzendaritza, prestakuntza espezifikoa, promozio turistikoa, eta abar.
Gaur egun, beste bi esparruren inguruan ere lan sakona egiten hasiak dira: ingurumena eta adineko pertsonak. Ingurumenaren esparruan, Agenda 21ean ezarritakoaren ildotik, zenbait alor lantzen hasi
dira: tokiko administrazioa, enpresak eta ekintzaileak. Agenda 21ean
zehaztutako Ekintza Planean bildu dira eskualdeko jasangarritasunaren eremuan aintzat hartu beharreko ardatza estrategikoak, ekintzak
eta helburuak. Plan hori Debabarrena eskualdeko garapenean zerikusia duten hainbat eragileren partaidetzarekin osatu da.
Beste maila batean, Debegesak adineko pertsonekin zerikusia duen
esparrua garatzeko proiektu bat ere sustatzen ari da. Proiektuaren lehenengo urratsa eskualdeko diagnosirako azterketa bat burutzea izan da,
eskualdeko premiei egokitutako Artatze Eredu bat eta Ekintza Plana
zehazteko erabiliko dena. Proiektu aberatsa da, izan ere, zahartze-prozesua bere osotasunean hartuko da aintzat eta horretaz gain, 55 urtetik
goragokoen taldea behar bezala artatzeko bete behar diren zerbitzuak
aztertzeko helburuarekin batera, talde horrek gizarteari eskaintzeko dituen zerbitzuak ere zeintzuk diren aztertzea mahai gaineratu da
Alderdi anitzez osatutako ikuspegi batetik helduta, zahartze prozesuari eta zahartzaroari buruzko ereduen, zerbitzuen, programen eta
ekintza zehatzen gaineko erabakiak hartu ahal izateko lanabes gisa
eratutako proiektua da. Adineko pertsonekin zerikusia duen esparruaren gaur egungo egoeraren diagnosia egitea eta etorkizunerako aurreikuspenak eskaintzea du helburutzat. Horren bidez, eskualdean
agertzen diren gaur egungo eta etorkizuneko premiak atzematen
diren neurrian, esparru horretan enpresa proiektuak garatzeko lagun-
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garria da eta hein horretan, lagungarria eskualdeko aberastasuna eta
enplegua sustatzeko.

Durango

Durango: hasierako fasean dauden proiektuen garapena
Durangoko garapen agentziak ez du enplegu gune berriekin zerikusia duten jardueren zuzeneko sustapena bere gain hartzen, baina
eskualdeko ekintzaile batzuk noizbehinka esparru horren barruan
sartzen diren proiektuak abiaraziko dituzte.
Azken bi urteotan ez da enplegu gune berrien esparrukotzat izendatzerik dagoen enpresa edo ekimenik abiarazi, baina gaur egun garapen fasean daude bi enpresa-proiektu, beren bideragarritasun planak aztertzen ari direnak, eta informazio eta komunikazio teknologia
berrien esparruarekin eta energia berriztagarrien (eguzki-energia) esparruarekin zerikusia dute.

IKT berriak

Energia
berriztagarriak

Sustapena

Sustapena: teknologia berriak eta berrikuntzaren aldeko
apustua ekonomiaren sustapenerako ezinbesteko osagaiak
Donostiako Udalaren eskutik garatzen diren jarduerak aztertzerakoan agerian geratzen da erakundeak teknologia berrien esparruari
ematen dion garrantzia. IKT berrien garapenerako ardura hori erakusten du, e-prestakuntzako eskaintzatik hasi eta “zuzenbide digitala”, “kazetaritza digitala”, “linux-sisteman aditua” edo “IKT berrietan ekitea” bezalako lanbide profilak zehaztu eta betetzerakoan. Teknologia berrien esparruko enpresa-zentroa (ZENTEK) eratzearen aldeko apustua egitean ere beste behin azaleratuko da esparruak duen
garrantzia estrategikoa.
Azken urteotan sortutako enpresei buruzko azterketak udalerrian
zerbitzuen sektorea nagusitzen dela erakutsiko du: sortutako enpresen %5a baino ez da industria eta eraikuntza arlokoa izango eta bien
bitartean, norbanakoaren zerbitzuen esparruko jarduerak 2003an sustatuko ekimenen %40a izatera iritsi dira.

IKT berriak

Ikus-entzunezkoak

Gertukoaren
zerbitzuak

Udalerri honetako enplegu gaietan aipagarria den beste ardatz nagusia bat da laneratze-enpresentzako zentro bat, 2.500 m2 izango dituena, zabalduko dela. Enplegu gune berriekin lotura zuzena ez badu
ere gertu geratzen da. Izan ere, bereiztu egin ditugu enplegu gune berrien esparrua eta laneratzeko zailtasunak dituzten kolektiboei laguntzera bideratutako ekimenen esparrua, baina argi geratu da, azken esparru horretan jarduten duten enpresek -eta halakoek izango dute instalazio horretan lekua- burutzen dituzten ekintza batzuk gune berrietako esparrukoekin67 bat datozela.
67. Hala, adibidez, gehienbat hondakinak bildu eta tratatu egiten dituen enpresa baten erdian aurreikusitako instalazioa.
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Inguralde: adinekoen aldeko apustua
Adinekoen inguruan hazten ari den merkatu bat dagoela izan da
Inguralde agentziaren arreta enplegu gune berrietako esparru horretara erakarri duena. Hain zuzen ere, biztanleriaren etengabeko zahartze prozesuak eta gizarte-politiken garapenak eraginda, esparru horretan aritzeko langile kualifikatuen eskaerak gora egin du.
Barakaldoko garapen agentziak 1994an abiarazi zuen lehendabiziko Etxeko Zerbitzuetarako Ofizioetako Etxea. Gizarte Zerbitzuen departamentuak kudeatzen duen Etxez Etxeko laguntza-zerbitzurako
Itxaron Zerrendak eskaintzen duen babesaz baliatu zen horretarako
eta gehienetan ezkutuko ekonomian garatzen den jarduera dela jabeturik, lanbide horren bilakaeraren, profesionalizatzearen aldeko premiak eragina izan zuen.

Inguralde

IKT berriak

Adinekoak

Eskulangintza

Lehendabiziko esperientzia horretatik abiatuta beste lau aldiz gauzatu da programa. Enplegurako Tailer bat ere garatu da 25 urtetik goragokoentzat eta emakumezkoentzako lehentasunarekin. Programa
guztietan, laneratzeari dagokion kopurua %80 eta %90 ingurukoa
izatera iritsi da.

INGURALDE AGENTZIAK SUSTATUTAKO PROIEKTU ESANGURATSUAK
IKT berriekin zerikusia duten ekimenak
• Ostalaritzaren alorreko enpresei (kafetegiak, tabernak, eta abar) irtenbide bertikalak eskaintzeko
-bi programa espezifiko daude- ukimenaren bidez kudeatzen den software-sistemak sortzen eta
garatzen dituen enpresa. Proiektua arrakastatsua izatearen arrazoiak dira kalitateko produktu bat
beren kabuz ekoizteko gaitasuna eta merkatuaren bai bezeroen nolakotasunaren ezagutza.
• Industria robotizatuaren arloko bezeroen premia espezifikoak betetzeko zerbitzua ematen duen
enpresa. Prozesu konplexuetan aritzen diren roboten bikaintasunaren aldeko irtenbideen gabeziaz jabetzea har daiteke ideiaren abiaburutzat. Internet bidezko e-zerbitzuak emateko aukera
lantzen ari dira eta bitartean, robotika gaietako zerbitzu orokorrei buruzko beren web-orria puntapuntako da.
Adinekoen arreta-zerbitzuarekin zerikusia duten ekimenak
• Adinekoen arreta-zerbitzu integrala eskainiko duen Zentro baten sorrera, Alzheimer gaixotasunean espezializatutako. Esparru honi dagokion eskaerak izan duen igoera handiak eraginda sortutako ekimena da eta sustatzailearen gaitasunari eta esperientziari esker bideratutakoa. Epe laburrean hazkunde nabarmena aurreikusi da, gaur egun dauden 14 lanpostuetatik 19 egin arte
eta azken buruan izango diren lanpostuen kopurua aurreikuspenen arabera 30ekoa izango da.
• Zentro baten sorrera, adinekoen eguneko nahiz etxez etxeko arreta-zerbitzua eskaintzeko. Ekimena sustatzaileen esperientzia eta ezagutzan oinarritzen da eta era berean, esparru honetan
kalitateko zerbitzuen eskaerak izandako igoera handian.
Aisialdia-kultura-turismoaren esparruan garatutako ekimenak
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• Eskuz egindako elikagaien azokak antolatzeko ekimen baten abiaraztea. Eskulanaren bidez
prestatutako produktuen merkaturatzea litzateke jarduera nagusia baina horrekin batera, badago instalazioak bestelako jarduerak burutzeko ere erabiltzeko aukera, esaterako:
■

Gai baten inguruko azokak

■

Udako liburutegiak

■

Informazio-guneak

Beste behin ere, jarduera honen garapena bideragarria egiten duena izango da sustatzaileek
duten esperientzia eta merkatuaren gaineko ezagutza zabala.

Iraurgi Lantzen: enplegu gune berriak kontuan hartu
gabe, jarduera berrien sustapena
Iraurgi Lantzen

Iraurgi Lantzen agentziak, enplegu gune berriekin zerikusia duten
jardueren sustapen-lana bestelako esparruetako jarduerak sustatzeko
jarritako arreta berberarekin burutuko du eta “Enpresa -ehuna dinamizatzeko” eremuko Ekintzaile berriei laguntza-zerbitzuaren bidez gauzatzen du eginkizun hori.
Halako jarduerei laguntzeko finantziazio-bide abantailatsuak eskainiko dira -Kredigazte Autoenplegua eta Gazte-enpresa, esaterakoGarapen erakundeak Kutxarekin eta Euskadiko Kutxarekin duen lankidetza-hitzarmenari esker eskuragarriak. Era berean, Garapenen eta
Oinarri elkartearen (berme elkartuko sozietatea) arteko lankidetzahitzarmenaren bidez, berme-funts bat ere eskura izango da.

Ingurumena

IRAURGI LANTZEN AGENTZIAK SUSTATUTAKO PROIEKTU
BERRITZAILEA
LANDATEK
“Ingurune naturalen babesa eta zaintza” esparruan sortutako enpresa.
Helburutzat du landa giroko bezeroei zerbitzuak eskaintzea, ingurumenari eragindako talka neurtzeari buruzko gaietan eta lursailen neurketan eta eraikinen eraikuntzan sor daitezken premiei buruzkoetan.

Lan Ekintza: enpresen sorrera enplegu gune berrietako
hiru jarduera-ardatz nagusiren barrutian

LAN-EKINTZA

Enplegu gune berrien barrutian, Lan Ekintza agentziaren bidez
hainbat programa garatu dira. Programa horiek Eusko Jaurlaritzaren68
eskutik finantzatuta daude eta helburutzat dute jarraian aipatuko diren
hiru esparruetan enpresen sorrera sustatzea:
68. 279/1998 Dekretua, urriaren 20koa, Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza sailburuaren
2003ko otsailaren 26ko aginduaz garatu zena, 2004ra arte indarrean, abenduaren 23ko 329/2003
Dekretuak indargabetua.
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• Aisialdiaren, artearen eta kulturaren arloetako zerbitzuak kudeatzea.
• Informazio eta komunikazio teknologia berriak.
IKT berriak

• Gertukoaren eta kolektibitatearen zerbitzuak.
Programa horien bidez prestakuntza- eta aholkularitza-zerbitzuak
eskainiko dira honako bi alderdi hauei dagokienean: enpresa- nahiz
sektore-kudeaketa. Programaren iraupena urte betekoa da eta aldi horretan zehar lanordu erdiko kontratupean egongo da onuraduna eta
hein horretan aukera eskainiko zaio berak garatu nahi duen enpresaproiekturako baliagarria izango duen esperientziaz hornitzeko.
Aldi berean, enpresa-proiektuaren bideragarritasuna aztertuko da,
helburu hori betetzeko baliabide teknologikoak eta hainbat zerbitzu
eskura jartzen dituen gune bezala eratu den Proiektu Tailerrean. Horretaz gain, proiektu horien bidez abiarazitako enpresek aukera izango duten Enpresa Zentroetan sartzeko.

Aisialdia, kirola

Gertukoaren
zerbitzuak

Kultura

2004. urtean zehar honako programak69 garatu dira:
• Informazio eta komunikazio teknologia berriak: 9 proiektu aukeratu dira, guztira 13 sustatzaile dituztenak.

LAN-EKINTZAREN ESKUTIK AZKEN BI URTEOTAN SORTUTAKO ENPRESEN ETA LANPOSTUEN KOPURUA JARDUERA-ESPARRUAREN ARABERA (Kopuru erabatekoa eta portzentaiak)
Sortutako
enpresak

%b

Sortutako
lanpostuak

%b

20

38,5

58

50,0

Etxez etxeko arreta-zerbitzua

1

1,9

1

0,9

Haurren arreta-zerbitzua

2

3,8

4

3,5

Informazio eta komunikazioko teknologia berriak

17

32,7

53

45,7

Bizi-kalitatea hobetzeko zerbitzuak

21

40,4

34

29,3

Segurtasuneko zerbitzua

1

1,9

1

0,9

Hurbileko merkataritzak

18

34,6

29

25,0

Turismoa

2

3,8

4

3,5

Aisialdiko zerbitzuak

9

17,3

12

10,3

Ikus-entzunezkoak

9

17,3

12

10,3

Ingurumen-zerbitzuak

2

3,8

12

10,3

Ingurumenaren kudeaketa

2

3,8

12

10,3

52

100

116

100

Eguneroko bizimoduaren zerbitzuak

GUZTIRA
69. Programa guztiak aintzat hartuta, bi sustatzaileko batek kontratua du.
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• Gertukoaren eta kolektibitatearen zerbitzuen kudeaketa: 10
proiektu aukeratu dira eta guztira 16 sustatzaile.
• Aisialdiaren, artearen eta kulturaren arloko zerbitzuak: arlo horietan ere 16 sustatzaile dituzten 10 proiektu ari dira bideratzen.
15. grafikoa

LAN EKINTZAREN ESKUTIK AZKEN BI URTEOTAN SORTUTAKO
ENPLEGUAREN BANAKETA EHUNEKOTAN ETA JARDUERAMULTZO NAGUSIEN ARABERA
Ingurumenaren
zerbitzuak (10,3%)

Eguneroko bizimoduaren
zerbitzuak (50,1%)

Aisialdiaren
zerbitzuak (10,3%)

Bizi-kalitatearen onurako
zerbitzuak (29,3%)

16. grafikoa

LAN-EKINTZAREN BIDEZ AZKEN BI URTEOTAN SORTUTAKO ENPLEGUAK JARDUERAEREMUAREN ARABERA
60
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Etxez etxeko
arreta zerbitzua

Segurtasuneko
zerbitzuak

Haurren
arreta zerbitzua

4
Turismoa

Ikusentzunezkoak

Ingurumenaren
kudeaketa

Gertuko
saltokiak

Informazio eta
komunikazio
teknologia berriak
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1999an programa sortu zenetik hona izandako hainbat ediziotan
lortu den emaitza da 5 enpresen sorrera —horietatik 4 aztertze fasean—. Enplegua sortu da eta horretaz gain, programaren onuradunen enplegagarritasuna ere hobetzen lagundu da: azkeneko edizioko
partaideen erdiak enplegua lortu du beste baten esanetara.
Enplegu gune berrien berariazko sustapen horretaz gain, Lan
Ekintzak badu enpresa-zentro bat eta horren bidez, IKT berriekin zerikusia duten jarduerak bultzatuko dira. Agentziaren eskutik abiaraziak, teknologia-oinarria duten enpresei aukera eskainiko zaien beren
jarduerako lehen hiru urteotan zentroan bertan geratzeko.
EAEko hiriburu handienean jarduten duen agentzia honek burututako lanaren garrantziaz berehala jabetuko gara enplegu gune berrien
sektorean70 garatu diren enpresei buruzko datuak aztertzerakoan:
azken bi urteotan garatu diren enpresa-jarduera berrietaz ari garelarik, agentzia honen laguntzari esker sustatutakoen kopurua, lau enpresako bat izatetik oso gertu dago.
Teknologia berrien nahiz hurbileko merkataritzaren esparruen
nagusitasuna agertzen da, EAE osoari buruzko datuetan neurtutako maila bera ere nabarmenki gaindituta. Etxez etxeko arreta-zerbitzuarekin zerikusia duten ekimenen agerpena bestalde, oso txikia da Bilboko Udalerrian, datu horiek aztertzerakoan atzeman
daitekeenez.

Lankide

Lankide: gizarte onurako jarduerekin zerikusia duen esparruko enplegu gune berriak garatzeko ardura
Lanerako prestakuntza-ikastaroak ematea da enplegu gune berriak
sustatzeko burututako jarduera espezifikoa nagusia. Langabetuei eskainitako prestakuntza da eta horren bidez, gizarte onurako jardueretan trebatzeko aukera emango zaie.
Ekintzaileei ere babesa emango zaie eta batez ere, hainbat esparruren garapena oztopatzen duten trabak gainditzera bideratuko da laguntza. Oztopatuta dauden esparruen artean, honakoak
hartuko dira kontuan: gizarte-zerbitzuak, gertukoaren zerbitzuak, informazio gizartea, ingurumenaren onurakoa eta ingurumenaren babesa.
Enplegu gune berriak sustatzearen aldeko jarrera, antolatu diren
taldeko prestakuntza-ekintzetan ere ageri da. Lanerako Orientazio
70. Lan Ekintzaren laguntzaz bultzatu diren enpresa-jarduera guztien analisia, ez bakarrik Eusko
Jaurlaritzaren dekretu bidez diruz lagundutako programekin zerikusi dutenena.

IKT berriak

Etxebizitzen
hobekuntza

Gertuko saltokiak

Ingurumena

Adinekoak

Turismoa
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LANKIDEREN AHOLKULARITZAREKIN AZKEN BI URTEOTAN SORTUTAKO ENPRESEN
ETA LANPOSTUEN KOPURUA JARDUERA-ESPARRUAREN ARABERA (Kopuru erabatekoak eta portzentaiak)
ENPRESA
KOPURUA

%b

LANPOSTU
KOPURUA

%b

Eguneroko bizimoduaren zerbitzuak

3

23,1

13

40,6

Adinekoen Egoitzak

1

7,7

10

31,3

Informazio eta komunikazio teknologia berriak

1

7,7

2

6,3

Premiak dituzten gazteen laguntza- eta laneratze-zerbitzua

1

7,7

1

3,1

10

76,9

19

59,4

Etxebizitzen hobekuntza

1

7,7

2

6,3

Hurbileko merkataritzak

6

46,2

12

37,5

Turismoa

3

23,1

5

15,6

GUZTIRA

13

100

32

100

Bizi-kalitatearen onurako zerbitzuak

LANKIDEREN AHOLKULARITZAREKIN AZKEN BI URTEOTAN SORTUTAKO LANPOSTUAK
JARDUERA-ESPARRUKO ETA SEXUAREN ARABERA (Kopuru erabatekoa eta portzentaiak)
EMAKUMEZKOEN
KOPURU

%b

%h

GIZONEZKOEN
KOPURUA

%b

%h

Eguneroko bizimoduaren zerbitzuak

8

42,1

61,5

5

38,5

38,5

Adinekoen Egoitzak

7

36,8

70

3

23,1

30

2

15,4

100

8

61,5

42,1

2

15,4

100

Informazio eta komunikazio teknologia berriak
Premiak dituzten gazteen laguntza- eta laneratze-zerbitzua
Bizi-kalitatearen onurako zerbitzuak

1

5,3

100

11

57,9

57,9

Etxebizitzen hobekuntza
Hurbileko merkataritzak

9

47,4

75

3

23,1

25

Turismoa

2

10,5

40

3

23,1

60

GUZTIRA

19

100

59,4

13

100

40,6

Zerbitzuaren barruan eskainiko da eta saioetako baten enplegu gune
berriei buruzko informazioa emango da.
Beste maila batean, Udalaren Gizarteratzeko Planaren atal bezala
SARBIDE programa ezarri da, helburutzat duena gizartetik baztertuak izateko egoeran daudenen laneratzearen aldeko neurriak sustatzea -eta aukera dagoen heinean, laneratze hori enplegu gune berrien
esparruan egitea-.
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Horretaz gain, Enpresen haztegi berri bat abiarazteko asmoa dute eta
horrekin, informazio eta komunikazio teknologia berriekin zerikusia
duten jardueren garapena ere sustatuko da.

Oarsoaldea

Oarsoaldea: enpresa-zentroen aukera-eskaintza eta ikusentzunezkoen esparruko proiektu berritzailea
Agentzia honek bere gain hartutako eginkizun bat da jarduera berriak sortzeko egokiak izan daitezkeen sektoreak atzematea eta aztertzea. Beste eginkizunetako bat litzateke gizarte-ekonomiaren barrutiko enpresa-ekimenak sustatzea. Horiek horrela, enplegu gune
berrien esparruan abiarazitako ekimenei ere lan ildo orokor horren
baitan txertatuta behatuko zaie.

Ikus-entzunezkoak

Enpresa-zentroa enplegu gune berrien esparruan burutzekoak
diren ekimenei zuzendua dago bereziki eta esparru horretako jarduerak elkartuz, azken bi urteotan 16 enpresa sortu dira informazio eta
komunikazioaren teknologia berrien inguruan, hala nola, turismoaren, kulturaren eta ingurumenaren ingurukoak.

Turismoa

Etorkizunari begira, turismoaren eta modaren inguruko sektoreak
ere garatzeko asmoa dago eta oraingoz, gai horiek aztertze-fasean
daude.

IKT berriak

Ingurumena

Kultura

ENPLEGU GUNE BERRIETAKO OARSOALDEAREN PROIEKTU-IZARRA: ZINEALDEA
Zinealdea proiektuaren sustatzailea Zinealdea SA71. Proiektuaren helburu espezifikoetan agerian geratuko da agentziak egindako apustuaren garrantzia. Ikus-entzunezkoen esparruari dagokionez eskualdean gara daitezkeen hainbat jarduera berri jasotzen direlako helburuen bidez zehaztutako ataletan:
• Zinealdea industria parkean kokatzeko egokiak diren enpresak erakartzeko kudeaketa tekniko
eta komertziala
• Azpiegitura teknikoaz hornitutako eta oinarrizko zerbitzuak emango dituen ekoizpen-gune bat
sortzea, kudeatzea eta hein horretan, irtenbide integralak eskaini ahal izateko, sektore bereko
enpresekin lankidetzarekin osatzea emango den zerbitzua
• Film Comissions bat eratzeko kudeaketa, ikus-entzunezkoen ekoizpena industria parkera erakartzea izango duena helburutzat
• Zinealdean Ikus-entzunezkoen prestakuntza zentroa sortzeko proiektua garatzea eta horren
eraketa kudeatzea
• Aisialdiko eta zerbitzuetarako gune bat prestatzeko kudeaketa. Gune horretan burutuko diren
jarduerak aisialdikoak eta batez ere, ikus-entzunezko esparruarekin zerikusia dutenak

71. Proiektuaren enpresa gidaria, honako partaide bien artean eratu da: Zineazpiegiturak SA
-Ikus-entzunezkoen esparruko ezagutza zabala duen taldea- eta Oarsoaldea -eskualdeko garapen agentzia-.
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5. Ondorio gisa: Euskadiko enplegu
gune berrien eginkizun eta
etorkizunari buruzko hausnarketa
irekirako elementuak

5. Ondorio gisa: Euskadiko enplegu
gune berrien eginkizun eta
etorkizunari buruzko hausnarketa
irekirako elementuak

K

oadernoan zehar enplegu gune berriek Europan eta EAEn
izan duten bilakaerari buruzko hainbat informazio eta analisi eskaini ditugu. Atal honetan, ordea, enplegu gune berrien bilakaerari buruzko balantze bat eskainiko dugu, hala nola horien etorkizunari buruzko aurreikuspen bat, betiere ikuspegi orokor
batean eta lekuan lekuko egoeran oinarriturik.
Lehenbizi, hainbat jarduera-eremutako enpleguari dagokionez lortutako emaitzak nabarmendu behar dira. Gai horretara egiten dugun
lehen hurbilpen batean, %5 inguruan kokatu ditugu EAEko enplegu
gune berriekin zerikusi duten jardueretan (erizain laguntzaileak, animazio komunitarioa, etxeko laguntza, gizarte-heziketa, haur-zaintza,
eta abar) egin diren kontratu berriak. Bereziki, informazio eta komunikazioko teknologia berriekin zerikusi duten jarduerek izan duten
garapena nabarmendu behar dugu, alor horrek enplegu-bolumen
adierazgarria sortu duelako azken urteetan eta, gainera, aztertu ditugun herrialde guztietan ikusi dugunez, oso emaitza onak izango ditu
etorkizunean ere. Laneko arriskuei aurrea hartzeak eta ingurumenarekin zerikusi duten bestelako jarduera batzuek ere itxaropenez betetako geroa erakusten dute.
Enplegu gune berrien bilakaeraren gaineko ikuspegi honetan,
kontzeptuak berak izan duen eraldaketa ere kontuan izan behar da: jatorrian, enpleguaren sorkuntzarekin batera funtsezkotzat jotzen ziren
beste helburu batzuk ere lortu nahi ziren, hala nola, gizarteko premia
berriei erantzutea eta tokiko garapena. Ardatz gidari horietan, aipameneko helburu horiez gain, hainbat arrazoirengatik (eskariaren kaudimen eza, eskaintzaren ahultasuna...) osatu gabeko merkatuen eskariz eratu ziren jarduerak zeuden, hau da, behar bezala garatzeko administrazioaren laguntza behar zituzten jarduerak.

Informazio eta
komunikazioko
teknologia berriekin
zerikusi duten jarduerek
izan duten garapena
nabarmendu behar
dugu, alor horrek
enplegu-bolumen
adierazgarria sortu
duelako azken urteetan
eta, gainera, aztertu
ditugun herrialde
guztietan ikusi
dugunez, oso emaitza
onak izango ditu
etorkizunean ere

Terminoaren jatorrizko adiera horrek, hala ere, aldaketa sakonak
izan ditu erabiliaren indarrez eta gizartea terminoa enplegu-aukera
berriei edota azaleratzen ari diren jarduerei lotzen hasi da. Aldaketaprozesu honen azpian enplegu-bilaketak —xede absolutu bezala—
duen logikaren eta gizarte-premiak estaltzeko logikaren arteko tentsio bat dago. Tentsio hori, hain zuzen, terminoaren garapena abian
jarri zen une berean sortu zen. Kontzeptuaren barruan jite sozialeko
beste ezaugarri batzuk itxuratu diren heinean eta enplegua eta berri-
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kuntza kontzeptuak —adiera osoan— duen eragina are positiboagotzat jo daiteke: ekonomia berriarekin zerikusi duten jarduerak, teknologiaren garapena, enpresentzako zerbitzu espezializatuak, eta abar,
geroz eta garrantzi handiagoa duten atal ekonomikoak dira.
Beste alor batzuek, alabaina, ez dute hain progresio nabarmena
izan: administrazioek gizarteko premia berriei ematen dieten estaldura ez da iritsi Europako Batzordeak aurreikusitako neurrietara, nahiz
eta balorapen orokor hori oraindik ondo zehaztu gabe egon zenbait
alor eta herrialdeetan. EAEn, inguruko beste lurralde batzuetan bezala, ez da eskariari laguntzeko neurririk eratu, ez behintzat eskaintza finantza-baliabide bereziekin egituratzen lagunduko lukeenik. Gai horretan jaso diren esperientzia apurrak partzialak eta jite puntualekoak
izan dira; ez dira alor honetan erreminta egonkor bezala finkatu.
Enplegu gune berrien bilakaerari buruz egiten den balantze orokor
batek ezingo luke bazter utzi beraientzat funtsezkoa den alor bat: tokiko garapena. Ardatz horretan indartu da gehien ziurrenik enplegu gune
berriak kontzeptua, eta horretan gordetzen da zorroztasunik handienaz
kontzeptu horren jatorrizko definizioa. Tokian tokiko ikuspegi horretatik begiraturik, alabaina, enplegu gune berrien lorpenak ezin dira
neurtu bakar-bakarrik enpleguaren sorkuntza-terminoetan: tokiaren
garapenean izan dituen eraginak ere garrantzitsuak izan dira oso, eta
premiazkoa da ikuspegia zabaltzea eta jarduera jakin batean edo une
konkretu batean sortutako enplegua zenbatekoa izan denaz haraindi
begiratzea. Tokiko ikuspegi horretatik, enplegu gune berrien balorapenak analisi berezi bat eskatzen du garatutako ekimenen zuzeneko zein
zeharkako eraginei buruz, edota berehalako eraginei zein ondoriozkoei buruz. Ezaugarri horiek kontuan izan dituen ebaluaziorik ezean, enplegu gune berrien garrantziaren adierazle onargarriak izan daitezke
bai enplegu gune berrien alorrean sustatutako ekimen-kopurua (2002.
eta 2003. urteetako ekimen berrien %20 inguru) bai garapen agentziek
erakutsi duten interesa enplegu gune berrien hainbat eremuetan jarduerak sustatzeko.

Enplegu gune berrien
bilakaerari buruz
egindako balantze
orokor batek ezingo
luke bazter utzi
beraientzat funtsezkoa
den alor bat: tokiko
garapena. Ardatz
horretan indartu da
gehien ziurrenik
enplegu gune berriak
kontzeptu horren
jatorrizko definizioa

Etorkizunari begira, enplegu gune berrien garapen handiagorako lagungarri izan daitezkeen zenbait elementu ikus daitezke. Bereziki, oinarrizko lau faktore identifikatu ahal dira, enplegu gune berriak agenda politikoetan lehentasuneko mailan kokatzea eska dezaketenak:
• Biztanleriaren jarduera-tasak izan duen gehikuntza (eta gure inguruabar geografikoan bereziki emakumeak) eta laneko bizitzaren iraupenak izan duen gehikuntza lan-merkatuen lehentasuneko helburu bihurtzen dira, pentsio-sistemen bideragarritasunaz
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eratutako panoramaren erdian. Alor honetako estrategiak areagotzea aukera aparta da, enplegu gune berrien alorreko jarduerak garatzeko, batez ere pertsonen arretarako eremuetan —haurrak, adinduak eta oro har ezintasunen bat dutenak zaintzea—,
horiek funtsezkoak baitira familiako bizitzaren eta laneko bizitzaren arteko oreka erdiesteko.
• Gainera, enplegu gune berrien garapenaren bultzagile bezala jokatzen duten faktore esanguratsu batzuk ez dira gutxitu, areagotu baizik. Kontuan izan behar baita gizarteak izan dituen aldaketa nabarmenen ezaugarri batzuk, adibidez, biztanleriaren zahartzea edota geroz eta egoera larriagoan ikusten den ingurugiroari
buruzko kezka, areagotu egin direla.
• Langabezia murriztu izanak —oso era adierazgarrian murriztu
da gure inguruan— lan-merkatura iristeko edo horretan mantentzeko zailtasun handienak dituzten pertsonentzat (baztertzeko
egoeran edo arriskuan daudenak) lan-aukerak bilatzera bultzatu
ditu enplegua sortzeko sistemak. Pertsona horiek lanean txertatu
ahal izateko (behin-behineko edo behin betiko) moduko enpresa-egiturak sustatzeko antolatzen diren jardueren garapenean
Hirugarren Sektoreak jokatu behar duen paperak berebiziko garrantzia dauka. Enpresa berri horien jarduerak ohiz bat datoz,
partzialki bada ere, enplegu gune berrietakotzat jotzen diren eremuekin.
• Europako ekonomien modernizatzea eta produktibitatea gehitzea
enplegu-politiken kezka nagusienak izan dira. Informazio eta komunikazioko teknologia berriak modu transbertsalean hedatutako
faktoreak diren heinean, bateratze bat gertatzen da estrategia horren eta enplegu gune berrien garapenaren artean, eta aztertzen ari
garen kasuan eremu jakin batean.
Egoera berri honen aurrean, jarduera-eremu berrien eta azaleratzen ari direnen itxaropenak, hasiera batean behinik behin, onak
dira, nahiz eta eremu horiek behar bezala definitzeko premiazkoa
izan aldez aurretik oinarrizko arazo batzuk aztertzea.
Aztertu beharreko arazo horietan lehena da jakitea administrazioak zein definizio aukeratuko duen zerbitzu publiko eta pribatuei
dagokienez. Hala, bereziki baina ez esklusiboki etxeko laguntza, haurrak zaintzea, adinekoei arreta ematea, eta abarrekin zerikusi duten
premiei erantzuteko estaldura “egokia” zein den zehaztea, edo estaldura horrek zenbatekoa izan behar duen erabakitzea funtsezkoa da
enplegu gune berriei buruzko estrategia bat lantzen hasteko.

Jarduera-eremu berrien
eta azaleratzen ari
direnen itxaropenak,
hasiera batean behinik
behin, onak dira, nahiz
eta eremu horiek behar
bezala definitzeko
premiazkoa izan aldez
aurretik oinarrizko
arazo batzuk aztertzea
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Aztertu behar den bigarren arazoa, ordea, zera da: premia horiei
erantzuteko egokitzat jo den estalduraren tipologia zehaztea. Hasiera
batean enplegu gune berrietan hedatu zen ereduan ideia nagusia zen
eskaria indartzearen bidez egituratu behar zela eskaintza. Alor honetan esperientziarik eza, antolaketa-inguru desberdinak eragindako
zailtasuna eta beste herrialde batzuetan baino gutxiago garatutako —
edo kaudimen gutxiagoko— eskaria izan daitezke euskal administrazioaren eskuartze eza hein batean zuritzen duten arrazoiak. Gai horiei buruzko hausnarketa sakon bat egitea, eskaintza antolatzeko eta
egituratzeko beste aukera batzuk aztertzea, alegia, lagungarria izango litzateke enplegu gune berrien garapenerako eta, egoki balitz,
kontzeptuaren ezaugarri batzuk egokitzeko eta gizarteko premiei zor
zaien estalduraren helburuari berriro ekiteko.
Azkenik, garapen-agentziak jada aztertzen ari badira ere, kalitateko eskaintza sustatzeak laguntza handiagoa eska dezake, bai finantzaketari dagokionez —kontuan izan behar da ekimen berritzaileek
beren garapenerako eta inbertsioak itzultzeko epe luzeagoak behar
dituztela—, bai hobeto egituratutako edo sarean lan egiteko aukera
ematen duten enpresa-ereduen ezarpenari dagokionez. Horiek horrela, beste inguruabar batzuetan arrakasta izan duten esperientziak
ekartzea tokiko edo lurraldeko administrazioen eginkizun garrantzitsua izan daiteke, betiere kontuan izanik esperientzia horiek udalean
udaleko edo tokian tokiko ezaugarri berezietara egokitu behar direla
aurretik.
Ondorio gisa, balantze orokor honetan esan daiteke enplegu gune
berrien ezaugarri ziren barruko arazoek eta finkatutako helburuen
baliozkotasunak bere hartan jarraitzen dutela. Horrekin guztiarekin,
enplegu guneen garapenari laguntzeko sistemak sortu beharra aztertu da, gizarteko eta laneko errealitate berrietara egokitutako sistemak,
alegia. Sistema horiek, aldi berean, azken hamarkada honetako ikerketa eta esperientziek eskatzen dituzten ikasketak ere kontuan hartuko dituzte.

Beste inguruabar
batzuetan arrakasta
izan duten
esperientziak ekartzea
tokiko edo lurraldeko
administrazioen
eginkizun
garrantzitsua izan
daiteke, betiere
kontuan izanik
esperientzia horiek
udalean udaleko edo
tokian tokiko ezaugarri
berezietara egokitu
behar direla aurretik

Dokumentu hau, beraz, urrats apal bat baino ez da enplegu gune
berrien egoera argitzeko bidean eta horiei Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomian dagokien lekua zehazteko asmoan. Enplegu gune
berrien etorkizuna zehazteak, alabaina, hausnarketa zabalagoa eskatzen du, XXI. mendeko enplegu gune berriak identifikatu ahal izateko eskuartze estrategiko eta bateratuan oinarrituz.
Hori dela eta, komenigarritzat jotzen da enplegu gune berrien gaineko lehen analisi hau aprobetxatu eta eginkizun horretan gizarteko
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eragileak inplikatzea, denen artean etorkizunean garatu behar diren
ildo estrategikoak identifikatzeko.
Hala, bada, hausnarketa bat egitea proposatzen dugu, alderdi birtualak eta errealak nahastuz (FOROA) eta maila guztietako administrazioek (Autonomia Erkidegoa, foru aldundiak eta udalak/garapenagentziak) parte har dezaten erraztasunak bilatuz. Hausnarketa horretan sartuko lirateke, halaber, jada eremu honetan lanean ari diren edo
lanean hastekotan diren ekintzaile eta eragileak, guztien artean Euskadiko enplegu gune berrien etorkizuna baloratu eta definitzeko.
Lanerako Koaderno honetan partaidetza-fitxa bat aurkeztea hausnarketa orokor hori gauzatzeko prozesuaren lehen maila izan daiteke.
Fitxa hori hausnarketan parte har dezaketen pertsonen datuak biltzeko da; bertan zehaztuko dira hausnarketarako mailak eta gaiak, betiere parte hartuko dutenek bete dituzten edo betetzen dituzten eginkizunak kontuan izanik.

Ondorio gisa, balantze
orokor honetan esan
daiteke enplegu gune
berrien ezaugarri ziren
barruko arazoek eta
finkatutako helburuen
baliozkotasunak bere
hartan jarraitzen dutela

Hasiera batean, zenbait alderdi jakin -mailaz maila egituraturikaztertuko genituzke aipameneko eztabaida-foro horretan. Hona abiapuntutzat erabiliko ditugun gaiak:
• Administrazioak eman behar duen laguntza definitzea, gizarteko
premiei erantzun ahal izateko.
• Sektoreetako politikak enplegu gune berrien garapenarekin batera egituratzea.
• Jarduera-eremu eta lanbide garrantzitsuenak identifikatzea.
• Eskaintzaren egiturari egokitutako ereduak garatzea.
• Enplegu gune berriei buruzko informazioa biltzeko aukera eta
premiak zehaztea.
• Hirugarren sektorearen eginkizuna alor honetan.
• Prestakuntzaren eskaintza indartzea eta alor honetako jarduerak
baloratzea.
• Enplegu gune berrietako ekimenen garapenari laguntza ematea
toki mailan —jarduera berrien bideragarritasunerako azterketak, sareko ekimenak egokitzea, eta abar—.
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