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Egun on denoi. Agur bero bat berton zaudeten guztioi. Eskerrik 

asko, Querejeta eta Sanz jaunak, aurkezpenagatik. 

Esan beharra daukat gaurko inaugurazio-hitzaldi hau bereziki 

sinbolikoa dela niretzat. Hogei minutu hitz egin behar dut, gai-

zerrendak dakarren moduan, Kontzertu Ekonomikoaren 

inguruan. Horrek bere alde ona eta txarra du, ez pentsa! Alde 

txarretik hasiko naiz: hogei minutu besterik ez ditut azken 

urtean Euskadin eta bereziki guk, euskal erakunde garen 

aldetik, hain sendo bizi dugun gaiaz hitz egiteko. Alde ona da 

hogei minutu ditudala egin dugun eta Euskadik gure ustez 

egiten jarraitu behar duen bidearen berri emateko. 

Gaur Euskadik jarraitu behar du nazioarte-eremuan lehiatzeko 

ingurune gisa finkatzen. Nazioartera zabaltzeko asmoa duen 

herrialde izaten jarraitu behar dugu. Dimentsio geografiko urria 

izanik ere, inbertsioak lortzeko berdinetik berdinera lehiatzeko 

gai den herrialdea. Horretan ari gara, zin egiten dizuet. 
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Zuok dakizuen bezala, pasa den osteguna Euskadirentzat egun 

garrantzitsua izan zen. Kupoaren Bost Urteko Legea eta 

Kontzertu Ekonomikoaren Legea Gorte Nagusietan onesteak 

normalizatu egiten ditu Euskadiren eta Estatuaren arteko 

harreman ekonomikoak datozen bost urteetarako. Akordio 

horren bidez, erakundeek joko-arauak ezagut ditzakete, 

garbiro, eta interpretazio eztabaidagarririk gabe. Gobernu 

garen aldetik, gure gizartean eragin positiboa izango duten 

akordioetara iristeko dugun erantzukizuna betetzen dugu. 

Egonkortasuna eta ziurtasuna funtsezko bi elementu dira 

edozein herrialdetako ekonomia- eta gizarte-garapenerako. 

 

Euskal gizarteak erakutsi du, zailtasun egoeretan, behar den 

bezala diharduela. Elkarrizketan jarduten, taldean lan egiten 

eta hitzarmenak egiten jakin dugu. Betiere, segurtasun 

juridikoa bermatu dugu eta sekula ez dugu gure esentzia, gure 

sustraiak, eskubide historikoak ahaztu. 

 

Kontzertu Ekonomikoa 1878tik etengabe indarrean egon den 

finantzaketa-sistema da, 1937tik 1981era bitartean izan ezik, 

Bizkaiaren eta Gipuzkoaren kasuan, diktaduran probintzia 

“traidore”tzat hartzen baitziren. Gaur egun, 1978ko Espainiako 

Konstituzioak babesten du, zeinak Arabako, Bizkaiko eta 

Gipuzkoako eskubide historikoak bermatzen baititu, bai eta 

Gernikako Estatutua ere. Euskal Kontzertu Ekonomikoak, 
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gainera, 2008tik, Europar Batasunaren babes berezia du. 

Kontzertua finantzaketa-sistema berezia da, bereizia eta 

aitortua, eta gure autogobernuaren giltzarria da.  

 

Gure sistemaren funtsa gaitasun ekonomikoko irizpidean 

oinarritzen da, beharrizan-irizpidean oinarritutako baterako 

erregimenean dauden autonomien sistemaren aurrean. Hau da, 

Euskadik Estatuko gastu komunei haren aberastasun 

erlatiboaren araberako ekarpena egiten die, eta autonomia-

erkidegoek, ordea, Estatuaren finantzaketa jasotzen dute, 

transferitu zaizkien gaitasunak ordaintzeko. Desberdintasuna 

da Kontzertu Ekonomikoak erantzukizuna eta aldebakarreko 

arriskua dakartzala.  

 

Euskadik gastu komunei ekarpena egin behar die, bere 

finantza-egoera edozein dela ere; izan ere, eman beharreko 

kopurua, Kupoa, Estatuko Aurrekontu Orokorraren araberakoak 

bakarrik diren aldagaien bidez kalkulatzen da.  

 

Esan bezala, 2017a urte bizia izan da Kontzertu Ekonomikoari 

dagokionez. Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoak, 

2017ko maiatzaren 17an, 2007-2015eko behin betiko eta 

2016ko behin-behineko kupoei buruzko likidazioak onetsi 

zituen. Akordio horren bidez, atzean geratu dira Estatuarekin 

10 urtez egon diren desadostasunak; azkenean hitzartu den 

zifra 1.248 milioi euro izan dira. Gainera, 2011-2016 
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ekitaldietako enplegu-politika aktiboen likidazioei buruzko 

desadostasunak ixtea adostu zen, 152 milioi euroan, garbiak. 

Zenbateko horiek datorren bosturtekoan konpentsatuko dira; 

beraz, 2007tik 2017ra bitarteko desakordioa 2017tik 2021era 

bitarteko aldian likidatuko da. 

 

Bestalde, uztailaren 19ko Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde 

Mistoak 2017-2021 bosturtekorako Kupoaren Bost Urteko Lege 

berriaren metodologia adostu zuen, eta egozpen-indizeari eutsi 

zaio: % 6,24. Datu hori oso esanguratsua da; esan nahi du 

Euskadiren ekarpena gure biztanle-ehunekoa (% 4,8) baino 

handiagoa dela, bai eta gure BPGd kalkulatua (% 6,1) baino 

handiagoa ere. Euskadi erkidego solidarioa da, eta biztanleria-

ehunekoaren eta aberastasun erlatiboaren gainetiko ekarpena 

egiten du. 

 

Akordio berriak oinarrizko Kupoa 2017-2021 bosturtekorako 

1.300 milioi euroan ezartzen du. Zenbateko hori zehazteko, 

erreferentzia gisa 2017 ekitaldirako Estatuko Aurrekontu 

Legearen aurrekontu-partidak hartu dira. Kupoaren Legearen 

araudia zorrotz aplikatzean ondorioztatu da datu hori, legeria 

aplikagarriaren eta aurrekontuko zifren arabera, eta Euskadiko 

eta Estatuko erakundeetako aditu teknikarien ezagutzatik eta 

akordiotik. Akordioak, beti bezala, Euskadik Lurralde arteko 

Konpentsazio Funtsa, alegia, Espainiako Konstituzioan 

autonomia-erkidegoen arteko desberdintasunak murrizteko 



 
 

5 
 

aurreikusten duen tresna, finantzatzeko egiten duen ekarpen 

solidarioari eusten dio.  

 

Euskadiren aldeko tratua dagoela argudiatzen dutenek, ez dute 

errealitatea ezagutzen, ez dute zehaztasunez hitz egiten edo 

fede txarrez egiten dute. Euskadi erkidego solidarioa izan da 

eta da; biztanleriaren edo aberastasunaren arabera dagokiona 

baino gehiago ordaintzen du eta Lurralde arteko Konpentsazio 

Funtsari egiten dio ekarpena. 

 

Euskadik erantzunkidetasun-espirituari, aldebakarreko 

arriskuari eta elkartasunari eutsiko die. Sistema hobetzeko 

lanean jarraituko dugu. Horrela, uztailaren 19an, Kontzertu 

Ekonomikoaren 20 artikulu aldatzea adostu zen, eta beste 4 

artikulu gehitu ziren, edukia eguneratzeko eta hobetzeko.  

 

Estatuko zerga-araudian gertatutako eta Kontzertuaren testuari 

sartzeko zeuden aldaketa batzuk jaso dira. Era berean, 

hobekuntzak sartu dira zerga-kudeaketan eta administrazioen 

arteko koordinazioan. 

 

Hau labur azaldu ondoren, lehenari buruzko erreferentzia egin 

nahi nuke, etorkizunari heldu ahal izateko. 

. 
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Hiru krisi bizi izan ditugu eta ez diogu sekula horietatik 

ikasteari utzi. 

Ustez krisiek eragina dute normaltasun-bizitzan; baina, kontuak 

ateratzean, denborak hitzek adierazi baino askoz ere modu 

orekatuagoan banatzen dira. 

 

Nik iazko mendeko hirurogeita hamarreko hamarkada-

amaierako Krisi Handia bizi izan nuen, lehenengo, Ekonomia 

Zientzietako Fakultatean karrera egin bitartean eta, gero, 

laurogeiko hamarkadaren bigarren erdialdean, gutxi 

gorabehera, Gobernuan nengoela.  

 

1981ean, Gobernura heldu nintzenean eta Kontzertua onetsi 

zenean, BPGd-a oraindik 1975ekoa baino % 7 baxuagoa zen. 

Hura proportzio handiko egiturazko krisia izan zen, bai eta 

krisi diferentziala ere euskal ekonomiarentzat; izan ere, 

gainbeheran zegoen industria-ekonomia gisa zuen portaera 

inguruko portaera baino askoz ere negatiboagoa zen.  

 

Egia esan, estereotipo horrek orduan hainbesteko indarra izan 

zuen, ezen, gauzak argi aldatu zirenean, zaila baitzen 

ikusaraztea Euskadi berpiztu egin zela. 
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Izan ere, nahiz eta BPGd-aren biztanleko hazkuntzari 1987an 

berriz ekin zitzaion eta horrek % 30eko igoera ekarri hurrengo 

hamarkadan, Espainiako ekonomia ere lehengoratu egin zen, 

eta, horrela, 1997ko biztanleko BPGd-a 1988koaren bera izan 

zen.  

 

Laurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean oraindik 

ahalegina egin behar genuen behatzaile asko konbentzitzeko 

gainbehera zihoan herrialde industriala, ordurako, ez zegoela 

gainbeheran, eta aro bikaina hasi zela. Horrela, hurrengo 

hamarkadan, euskal BPGd-a Estatukoa baino % 35 altuagoa 

izan zen. Orduan, errentan bateratu egin zen Europar 

Batasunarekin eta, ondoren, lan-merkatuan. 

 

Aldi hartan, laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran 

atzeraldi  laburra baina larria izan zen. Hain izan zen gogorra, 

100.000 enplegu galdu ziren oso denbora laburrean, eta, 

ondorioz, 1994an, % 25eko langabezia-tasa izan zen; markak 

hautsi ziren. Baina abantaila izan zen suspertzea ere oso 

bizkorra izan zela; horrek azaltzen ditu azaldu berri ditudan 

hazkuntza-zifrak. 

 

Gero, Moderazio Handia izan zen eta hori finantza-

gehiegikerien aldia izan zen. Hiru bosturteko, hazkuntza bizian, 
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baina oinarriko desoreka handikoak, bati bat higiezinen 

sektorean.  

 

Euskal ekonomiak ere finantziarizazio izenekoa bizi izan zuen, 

eta hala adierazten du aldi horretan kreditu-bolumena BPGd-ari 

dagokionez % 70 izatetik % 130 izatera igaro izana, Atzeraldi 

Handiaren aurretik.  

 

Kredituaren hazkuntza handiak eragina izan zuen enpresa eta 

familietan; hipoteka-maileguek % 20ko hazkuntza-tasak izan 

zituzten zenbait urtetan, eta, horrela, aktiboen inflazioa elikatu 

zen, bai eta higiezinen burbuila handia ere. 

 

Atzeraldi Handiaren ikasbideak gogorrak izan dira ikasteko, 

batik bat merkatu efizienteen eta desarautuen hipotesiaren 

aldeko sineskorrenentzat, Depresio Handitik ezagutu ez den 

kapitalismoaren lekuko izan baitziren, ekidin zitezkeen eragin 

suntsitzaileak ekarri zituen kapitalismoaren lekuko. 

 

Ia hamarkada osoa behar izan dugu krisi aurreko BPGd mailara 

bueltatzeko. Lortu berri dugu, 2016an, baina 90.000 enplegu 

gutxiagorekin, produktibitateak bere aurrerabideari jarraitu 

baitio. 
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Krisi horietako bakoitzetik ikasbide garrantzitsuak izan ditugu, 

eta espero dut ikasitakoa sekula ez ahaztea. Krisi Handia dela 

eta, ekoizpen-egitura sakon berregituratu behar izan zen, eta 

horrek eragin handia izan zuen industria-enpresa handian, eta, 

ondorioz, ekoizpen-kapitalaren zati handi bat erabilezin bilakatu 

zela ikusi genuen. Azken Atzeraldi Handi horretan, finantza-

krisiaren zailtasun ikaragarria bizi izan dugu, eta, orain, espero 

dut erne egotea, burbuilak noiz eratzen ari diren antzemateko, 

azkenean burbuila horiek eztanda egiten dute beti eta. 

 

Horietatik, halaber, horiei aurre egiteko politika ekonomikoak 

dituen mugak ere ondorioztatzen ditugu. Baina, hala ere, bi 

krisi horien sakontasunak eta iraunaldiak erakutsi ziguten 

azkenean ekonomiaren indarra bera dela ekoizpen-egitura 

berraurkitzen eta berreraikitzen.  

 

Kontzertu Ekonomikoaz arituko naiz, eraldaketa 

handiaren katalizatzaile gisa. 

Politika ekonomikoak egin dezakeena ez da lorpen txikiagoa, 

eta guk badugu horren esperientzia, Kontzertu Ekonomikoaren 

irudian. 1981ean berreskuratu zenean, zorionekoa izan zen, 

krisi sakoneko egoera batekin batera etorri baitzen.  

 

Lehenengoz formulatu zenean, Kontzertua ez zen hain 

nabarmena izan araudi-autonomiagatik, zeinak foru-erakundeei 
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ondoz ondoko erreformetan hobetzen joan den itxura ematen 

baitzion; inpaktu ekonomiko handia izan zen nabarmenagoa. 

 

Kontzertuaren historian ezinbesteko bi pertsona aipatu nahi 

ditut: Pedro Luis Uriarte eta José Ramón López Larrínaga. Biak 

izan dira aldebakarreko arriskuaren printzipioaren araupean 

dagoen finantzaketa-sistemaren egile, kontuan hartuta horrek 

euskal administrazioei finantza-gaitasun nabarmena ematen 

ziela, betiere kudeaketa ona oinarri bazuen.  

 

Kupoaren metodologiaren finantza-esanahia honako hau zen: 

Euskadik gastu bidezko finantzaketa izan zezakeela, bere gain 

hartutako kargei aplikatutako % 6,24ko egozpen-indize 

entzutetsuaren ondoriozkoa, bai eta diru-sarrera bidezko 

osagarria ere, betiere presio fiskala lurralde erkidekoa baino 

handiagoa bada. 

 

Kontzertua indarrean sartu zenean, foru- eta toki-

administrazioaren diru-sarrera arruntak BPGd-aren % 3,7 baino 

ez ziren; eta, lehendabizi, % 12ra arteko jauzia izan zen eta 

gero, Eusko Jaurlaritzak pixkanaka bere gain hartutako 

gaitasunen ondorioz, % 21 artekoa, 1988rako. Finantzaketa-

eredu haren ondorioz, gastu arrunta estali zen eta, gainera, 

BPGd-aren % 3 eta % 5 bitartean aurrezteko gaitasun 
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nabarmena ere izan zen. Hori bultzada handia izan zen jarduera 

inbertitzailerako. 

 

Industria-birmoldaketan bete-betean zegoen euskal ekonomia, 

eta eskari publikoaren bultzada handia izan zuen, laurogeiko 

hamarkadako lehen erdialdean; horrela, leheneratu egin zen 

hazkuntza ekonomikoa.  

 

Baina zuzeneko inpaktu ekonomikoaz gainera, Kontzertuak 

politika publikoen aukera ugari zekartzan, hazkuntza 

ekonomikoari, lurralde-garapenari eta ingurumen-hobekuntzari 

laguntzeko, bai eta kalitateko zerbitzu publikoak emateko eta 

euskal gizartearen gizarte-kohesiorako ere. 

 

Kontzertua ekonomiaren eta euskal gizarteen bilakaerarekin 

berarekin lotuta, zenbait azpialdi bereiz ditzakegu, euskal 

autogobernuak eginiko bide horretan.  

 

Lehenengo, 1980aren eta 1988aren artean, bultzada 

ekonomikoaz hitz egin genezake, oraintsu esan dudan bezala, 

bai eta gaitasun-jauziaz ere; izan ere, bertan zehazten da 

politika publikoen inguruko eskumen gehienak.  
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Gero, 1989aren eta 1993aren artean, azpiegituren bultzada 

berezia izan zen, gizarte-politikan ekimenak sortu ziren, gerora 

ibilbide luzekoak, eta zorpetze-bolumena hazi egin zen, urte 

haietan izandako atzeraldi sakonagatik, aurretik aipatu dudan 

bezala. 

 

Hori dela eta, 1994aren eta 2001aren artean, doitze-aldia 

eta zerga-finkapenaren aldia izan genuen, Diru Batasunerako 

prestatu behar baikinen. Gogora ekarri Maastrichteko 

irizpideak, ekonomien konbergentzia nominalerako. Prozesuak 

lortutako inbertsio-maila altuen murrizketa eta politiken 

sistematizazio eta arrazionalizazio handiagoa ekarri zituen, 

plangintza-tresnetatik abiatuta. 

 

XXI. mendean, errentan eta enpleguan Europar Batasunarekin 

bateratasunak lortu ondoren, eraldaketa handia osatu zela esan 

genezakeen, eta beste bateratasun bati ekingo geniola, 

berrikuntzari eta ezagutzaren gizartearen sorrerari zegokienez.  

 

Zorionez, normaldu egin ditugu finantza-harremanak 

Estatuarekin, luzaroan desadostasunak egon ondoren, eta, 

horrela, betetzeko ditugun erronkei aurre egin ahalko diegu, 

egonkortasun-giroan. Eskerrak, esan genezake, zeregina 

ausarta baita; izan ere, defizita murrizteko ahalegina 

esanguratsua da, eta beharrizanak asko dira, bai herritarren 
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zahartzeagatik, bai giza kapitalak eta ekoizpen-kapitalak 

aldaketa teknologiko azkarreko testuingurura egin beharreko 

egokitzapen sakonengatik. 

 

Hazkuntza ekonomikoaren itzulera errealitatea da. Hiru urte 

daramatzagu hazten, azken atzeraldiaren ondoren, eta badirudi 

munduko ekonomia eta Europakoa leheneratze sendoa izaten 

ari direla.  

 

Esan dudan bezala, 2016an krisi aurreko BPGd mailara iritsi 

gara; egungo hazkuntza-erritmoa altua da, % 2,8, eta, horrela, 

enplegu ugari sortzen ari da eta produktibitateak aurrera 

egiteko marjina ematen du.  

 

Baina, bere garaian langabezia-tasan lortu genuen 

konbergentzia hura berriz ere bilakatu da dibergentzia, Europari 

dagokionez, eta berehalako helburuak izan behar du hura 

ahalik eta lasterren murriztea.  

 

Gobernuak legegintzaldian % 10etik behera jaisteko helburua 

ezarri du, baina hori lehen urratsa baino ez da izango; ondoren 

beste batzuk ere izango dira. Milioi 1 okupatu izan genituen, 

eta zifra horretara iritsi beharko ginateke, berriro; gainera, 
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langabezia-mailak gaurko mailen erdia ziren, eta horietara itzuli 

beharko ginateke.  

 

Gainera, enpleguaren kalitatearen erronka badugu, bai eta 

ekoizpen-egitura erresilienteagoa eratzekoa ere, langabezia 

masibora bueltatzeko gertakari horiek berriro ez izateko.  

 

Nire ustez, gure hazkuntza potentziala % 2koa da, 

Eurogunekoa baino nabarmen handiagoa, eta horrek aukera 

eman behar digu termino erlatiboetan aurrera egiten.  

 

Munduko eskualdeko eta herrialde aurreratuetatik ikasi 

behar dugu. 

Biztanleko BPGd-a 119 izanik, 28ko Europar Batasunaren 

ehunen aldean, gaur egun, errenta altuko herrialdea gara 

Europako eta mundu garatuko testuinguruan. Esan daiteke ez 

gaudela Alemania, Austria, Belgika, Herbehereak eta 

Eskandinaviako beste herrialde batzuetatik, besteak beste 

Suedia eta Danimarkatik urrun, baina bai Luxenburgotik, 

Irlandatik eta Estatu Batuetatik urrun, tamainaz handiak izanik 

ere, munduko liderren artean baitaude. 

 

Krisian posizio erlatiboak galdu ditugu, baina kontua ez da hori 

bakarrik, erkaketak beste eskualde batzuekin ere egin behar 
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dira, tamaina, kasu honetan, bada eta erabakigarria. Guk 

biztanleko dugun BPGd-a 119 da, eta horrek esan nahi du 

Europar Batasuneko 270 eskualdetik gorako rankingaren 

goialdean gaudela, baina baita bizi-maila handiagoa duten 

berrogeita hamar baino gehiago badaudela ere.  

 

Are gehiago, nahiz eta Europa nabarmenen garatutako 

kontinentea izan, ez da hori guztia, eta mundu garatuari 

globalki begiratzen badiogu, ELGEren bidez, herrialde 

aurreratuen kluba denaren bidez, alegia, Japonia, Suitza, 

Australia eta beste batzuk kontuan hartzen baditugu eta, batik 

bat, Estatu Batuak, 81. postuan gaude, 328 eskualdetatik.  

 

Metropolietako eskualdeak alde batera uzten baditugu eta 

industria-izaerakoak bakarrik kontuan hartzen baditugu, 

posizioa hobetu egiten da, 36. postuan baikaude, eta pixka bat 

gorago produktibitateaz ari bagara.  

 

Ez dago zalantzarik, munduko industria-eskualde aurreratuenak 

ispilu egokia dira begiratzeko, eta hala egiten dugunean, 

aurretik bide luzea dugula ikusten dugu, nahiz eta nabarmen 

izan alderdi esanguratsu batzuetan.  

 

Berrikuntza dela eta, duela hilabete jakin genuen berrikuntza-

adierazleen Europako Panelak Euskadi “berrikuntza altu”ko 
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herrialdeen artean kokatzen duela. Europan, “berrikuntzan 

lider” diren herrialdeen artean egotea da gure helburua, eta 

erronka hori elkarrekin lan eginez lor dezakegu. Eusko 

Jaurlaritzan, ibilbide-orria zehaztu dugu, 3 erronkarekin: 

 

-Lehenengo erronka: prozesu honetan enpresa guztiak 

txertatzea, bat ere atzean gera ez dadin, eta, horretarako, 

arreta berezia eskaintzea enpresa txiki eta ertainei. 

-Bigarren erronka: prestakuntza sustatzea. Euskadi ahaldundu 

egin behar da ezagutza eta trebetasun digitaletan.   

-Hirugarren erronka: teknologia berriak garatu eta Euskadi 

munduan 4.0 Industriaren abangoardian egoteko lan egitea. 

  

4.0 industria Fabrikazio Aurreratuko estrategiaren zubi-burua 

da, eta lehiakortasuna hobetzeko eta kalitateko enplegua 

sendotzeko espezializazio adimentsuaren eragileetako bat. Gure 

etorkizuneko apustua da.  

 

Euskadik oso gauza positiboa du: erakunde-sendotasun 

nabarmena dugu. 

Erakundeak sendoak dira, eta hala erakusten dute autonomia-

mailak eta politika publikoen inguruan esku hartzeko 

gaitasunak. Gaur egun, Euskadik, gainera, egonkortasun 

politikoko eta ekonomikoko maila inbidiagarria du. 
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Epe ertainean, indarra gehiago sendotuko duen erakunde-

esparrua berrikustea izan dezakegu eta dugu helburu. Jakina, 

esku-hartze horretatik kanpo geratzen da autogobernu berri 

horren gakoak aztertzea.  

 

Batzuetan esaten da foru-jatorriko autonomia inork imajina 

dezakeen handiena dela, eta hori zati batean hala da, oinarriko 

zerga-gaitasunari dagokion neurrian. Baina esan behar da, 

halaber, azaldu dudana gorabehera, Euskadik asko ikas 

dezakeela sendo deszentralizatutako herrialde federal 

batzuetatik, gastu publikoaren pisuaren eta dagozkien politiken 

inguruan, Gizarte Segurantzaren inguruan ere, besteak beste. 

Suitzari eta Kanadari, Quebecen kasu bereziarekin, aurrez 

begira dakieke, erakunde-ereduan bilakatzeko. 

 

Amaitzeko, Euskadirako etorkizuneko erronkei buruz 

mintzatuko naiz. 

Azalpenean esandakoarekin, uste dut asmatu daitezkeela 

etorkizun hurbilean ditugun erronka nagusiak.  

 

Bigarren eraldaketaz hitz egitean, eztabaida berrikuntzan eta 

ezagutzaren gizartean oinarritzen ari zen, eta, ez dago 

zalantzarik, horrek jarraitzen du ekonomia- eta gizarte-

garapenaren inguruko politika publikoen ekintzaren ardatz 

nagusia izaten.  
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Gurekin erkatzeko baliatu ditugun gizarte eta eskualde horiek 

nabarmenak dira giza kapitalaren eta ezagutzaren maila 

altuagoak dituztelako, ondasun eta zerbitzuen ekoizpenaren 

barruan. Gure berrikuntza-mailak bilakaera handiak egin ditu, 

baina aurrera egiten jarraitu behar da.   

 

Horretarako, ezinbesteko kontua da, ahalegin ekonomikoaz 

gainera, berrikuntza-sistemaren beraren nazioartekotzea, eta 

iraultza ekonomiko berrienari lotutako eremuen garapena 

(nanozientziak, biozientziak eta IKTak). 

 

Euskadi ezagutza- eta teknologia-zentro bilakatu behar 

da, eta, horrekin, ekoizpen-egiturak dagokion bezala egitea 

aurrera.  

 

Baina erronka ekonomiko hori garrantzitsua izanik, 

demografiari eta giza kapitalari dagokiona oso garrantzitsua da. 

Demografia erantzun zaileko erronka da, jaiotza-tasaren 

funtsezko igoerari dagokionez. Euskadi eskualde aurreratuenen 

artean gehieneko zahartzeko poloaren barruan dago, 

Alemaniako, Lonbardiako eta Suediako iparraldeko gune 

batzuekin batera. Familia-politika berriak jarri ditugu martxan, 

baina erakunde- eta gaitasun-zatiketa zailtzen ari da neurri 
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sendoagoak hartzea, gizarte-segurantzaren eremuan, 

esaterako. 

 

Gure giza kapitalaren egitura desorekatuta dago; izan ere, 

hirugarren hezkuntza-maila altuak ditugu, baina bigarreneko 

baxuak, herrialde liderren aldean. Atzeraldi Handiaren ondorioz, 

oso langabezia-maila altuak ditugu berriro, eta gastua batez 

ere babes pasiboan oinarritu da, eta ez aktibazioan. Urterik 

urtera, egoerari buelta emateko lan egiten dugu. 

 

Aurretik azaldu dudan guztia sekulako erronka bada ere, 

bilakaera teknologikoaren azelerazioak eta ekoizpen-sektoreen 

eraldaketak eta, zehazki, industriarenak, kualifikazio-maila 

berriak eta altuak eskatuko ditu. Guztion ahalegina 

ezinbestekoa izango da, baina enpresek eta administrazioak 

profil berrien eskariak eta giza kapitalaren prestakuntza 

planifikatu eta koordinatu behar ditugu. 

 

Zaila da esatea familian eta giza kapitalean zenbat inbertitu 

daitekeen eta zenbat inbertitu behar den, gizarte kohesionatua 

eta ezagutzaren gizartea lortzeko. Baina gero eta gehiago ari 

gara konturatzen giza kapitala ugaritzeko inbertsioa, haurtzaro 

samurretik, bizitza guztirako ikaskuntzara arte, elementu 

funtsezkoa izango dela edozein gizarte aurreraturentzat.  
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Giza aktiboetan pentsatu behar da, eta ez bakarrik aktibo 

fisikoetan, eta kontuan izan behar da gizarte-inbertsioa, 

zeina oso lotuta baitago haurtzaroarekin, emakumeekin eta 

berdintasun-politikarekin. 

 

Aurrekoaz gainera, biztanleria zaharkitua eta prozesu 

teknologiko azkarra direla eta, osasunaren eskaria gastu 

publikoaren tentsio-iturri nagusia da. Horrek nabarmena izaten 

jarraituko du, eta komenigarria izango litzateke kontuan izatea, 

kalitateko osasunerako eskubidearen eredu unibertsalari eutsi 

nahi badiogu, non gizarte-desberdintasunik ez baitago. 

 

Bada, ziurrenik zenbait kontu ez ditut aipatu, baina hemen 

amaituko dut, nahikoa hitz egin dut eta, dagoeneko. 

Amaitzeko, entzuleei mundu guztiak Ogasuneko arduradunei 

egiten dien galdera egingo diet. Nola egin jasangarri eta 

lehiakor ongizate-sistema hau? Benetan uste dut Euskadin 

taldean lan egin behar dugula. Badakigu egiten, urteetan zehar 

egin behar izan dugulako. Ongizate-sistema enpresa-egitura 

sendo eta lehiakorraren bidez bermatzen da, ingurunearekin 

eta herrialdearekin konprometitzeko gai denarekin, Euskadin 

kalitateko enplegua sortzeko gai denarekin.  

 

Tresna egokia dugu hala egiteko, Kontzertu Ekonomikoa, baldin 

eta sistema “ekozentrikoa” diseinatzeko eta horretan sinesteko 
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gai bagara, non guztiok, enpresa, erakunde eta herritarrok, 

dugun onena ematen baitugu. 

 

Eskerrik asko 


