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Demografia, enplegua eta prestakuntza etorkizunean EAE 2030
Demografia, hazkunde ekonomikoa, eta iraunkortasuna kontu publikoetan

Gogoeta eta ondorio nagusiak
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Geldialdi demografikoa 1970. urteaz geroztik
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• Defizita gure pentsio-sisteman 
2002az geroztik
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Mendekotasun-ratioa:

Eragina gastu publikoan

2010 2020 2030 2060

EAE %28,8 %36 %45 --

Espainia %24,4 %27,4 %34,3 %59,1

Europa 27 %28,9 %31,1 %38 %53,5

hamarkada bat aurreratuta goaz zahartzean.
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• Gastu publiko optimoaren hazkundea osasunean eta gizarte-zerbitzuetan, BPGdren 6/9 puntu artean, 
2030. urterako.

• Jaiotzeei laguntzeko politikak aplikatzeko, BPGdko bi puntu gehiago beharko lirateke urteko.
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1. EAEko zahartze 
demografikoa

• EAEn, datozen hamarkadetan, 
populazioak geldialdia biziko du, 
eta horren piramide demografikoa 
zahartu egingo da.

3. Sostenibilidad de los Gastos
Públicos

• Datozen hamarkadetan, gizarte-
zerbitzuek eta osasun-zerbitzuek 
izango dute presiorik handiena, bai 
EAEn, bai eta EB osoan ere. 
Populazioaren zahartzeak eragiten du 
zuzenean presio hori, bai eta beste 
faktore batzuek ere (estaldura 
handiagoak, osasun-alorrean 
teknologia gehiago erabiltzea, etab.).

2. Alarmismorik gabeko 
kontaketa demografiko 
bat eraikitzea

• Joera horrek erronka sozioekonomiko
ugari dakartza, baina ez dugu jarrera 
alarmista bat hartu behar horri 
aurre egiteko, izan ere, EAEk azken 
urteotan bizi izan duen bilakaera 
sozialaren eta ekonomikoaren 
ondorioz sortu da hori.

4. Espektro zabaleko politikak 
aplikatu behar dira

• Euskal erronka demografikoak eta 
kontu publikoen iraunkortasunak 
eragina dute arlo sozioekonomiko
askotan; horregatik, ez da nahikoa 
demografiarekin lotutako neurriak 
hartzea, espektro zabaleko politika 
ugari aplikatu behar dira.

Erronka 
demografikoa eta 
iraunkortasuna 
EAEko kontu 
publikoetan
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EAE lehiakorra, kohesioduna eta 
iraunkorra

• Aurrerapauso bat eman behar da 
ekoizpen-ereduan, euskal 
ekonomiaren etengabeko 
lehiakortasuna sustatuko duena 
etorkizunerako; horrela, 
globalizazioak exijitzen duen balio 
erantsia izango duten enpleguak 
sortuko direla bermatuko dugu. Hori 
guztia herritar askeak izango dituen, 
kohesio sozialean oinarrituta garatuko 
den eta energiaren eta finantzen 
ikuspegitik iraunkorra izango den 
gizarte batean.

Erantzunkizunkidetasuna

• Euskal erronka demografikoari aurre 
egiteko, euskal gizarte osoak 
inplikatu behar du; belaunaldi-arteko 
konpromisoa behar da, eta 
norbanakoek erantzukizuna hartu 
behar dute zerbitzu publikoak 
arrazoizko moduan erabiltzeko eta 
sistema finantzatzen laguntzeko. 
EAEko herritarren, gizarte-ordezkarien 
eta erakundeen banakako 
erantzukizunean eta erantzukizun 
kolektiboan oinarrituko da gure 
etorkizun kolektiboaren ingurunea edo 
bizi-eszenatokia.

Honako bi alderdi hauen inguruko gogoeta egin behar da datozen hamarkadetan, euskal piramide 
demografikoaren zahartzea modu aktiboan kudeatzeko aplikatu behar diren politikak eta neurriak 
aztertu baino lehen; izan ere, bi alderdi horiek izango dira aurrerapen sozialaren eta ekonomikoaren 
oinarri:

Gogoeta eta ondorio nagusiak
Azterketa-esparrua
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PolitikaPolitika

Demografia

Jaiotza-politikak

Immigrazio-
politikak

Enplegua eta 
lehiakortasuna

Enplegu-
politikak

Lehiakortasun-
politikak

Gastu 
publikoa 

kudeatzea

Gastuari eustea 
edo hori 
murriztea

Erabiltzailearen 
parte-hartze 
ekonomikoa

Zerga-politika

Proposatutako neurri nagusiakProposatutako neurri nagusiak

1. neurria - Jaiotza-politika integral bat sustatzea

2. neurria – Atzerriko enpleguaren eskaintza handiagotzea
3. neurria – Kanpoko talentua erakartzea eta mantentzea

4. neurria – Euskal enpleguaren bolumena handiagotzea lortzea
5. neurria – Gazteen enplegurako politika espezifiko bat lantzea

6. neurria – Erantzunkizunkidetasunean oinarritutako lan-harremanen eredu 
bat sustatzea

7. neurria – Lanaldiaren barne-malgutasunaren gaineko gogoeta gauzatzea

8. neurria – Gogoeta egitea EAEko lurralde- eta eskumen-ereduaren gainean
9. neurria – Euskal herri-administrazioaren funtzionamendua berritzea eta 

hobetzea
10. neurria – Erretiro kontzeptuaren beste ikuspegi bat izatea lortzea

11. neurria – Zuzentasuna bermatzea aplikatuko diren ordainketa 
partekatuko formuletan

12. neurria – Zerga-politikaren gaineko eztabaida lasaia eta sakona hastea
13. neurria – Zerga-iruzurraren aurkako borroka indartzea

Hezkuntza- eta 
prestakuntza-politikak

Hezkuntza- eta prestakuntza-politikak funtsezkoak dira enplegua eta lehiakortasuna sustatzeko, eta zeharkakoak izan behar dute, aztertzen ari garen beste arlo batzuetan lortu nahi 
ditugun jokaerak susta ditzaketelako. Halere, horiek ez ditugu azterketa honetan jaso, politika horiek aztertuko baititu espezifikoki hurrengo Aholkularitza Batzordeak (“Enplegua 
eta prestakuntza etorkizunean, EAE 2030”).

Gogoeta eta ondorio nagusiak
Euskal erronka demografikoari aurre egiteko politikak eta neurriak
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Proposatutako neurri nagusiakProposatutako neurri nagusiak

1. neurria -
Jaiotza-politika 

integral bat 
sustatzea

2. neurria –
Atzerriko 

enpleguaren 
eskaintza 

handiagotzea

3. neurria –
Kanpoko 
talentua 

erakartzea eta 
mantentzea

Eusko Jaurlaritzak, aldundiekin batera, familia-politika integral 
bat sustatu behar du, familia-bizitza eta lana uztartzeko neurriak 
eta jaiotzari laguntzeko neurriak barne hartuko dituena beste 
batzuen artean. Ez dugu emaitzarik ikusiko bi hamarkada barru arte, 
baina, halere, politika hori lantzen hasi behar dugu orain nahitaez 
ikuspegi estrategiko batekin, euskal gizarteko piramide demografikoa 
itxuraldatzen laguntzeko.

Lana faktorearen erabilgarritasunak eragina izango du datozen 
hamarkadetan euskal ekonomiaren hazkunde potentzialean. Hori dela 
eta, bai eta Europako immigrazio-bolumen orokorrak behera egin 
duelako ere, euskal ekonomiak immigrazio-fluxu positiboak behar ditu, 
gure lan-eskariaren ezaugarrietara eta baldintzetara egokitutakoak.
Ildo horretatik, komenigarria da laguntza sozioekonomikoko
programak gauzatzea, lan-profil egokia duen lan-immigrazioa 
erakartzeko EAEra.

Nazioarteko eragile aktibo gisa jardun behar du EAEk garatutako 
ekonomien artean datozen hamarkadetan sortuko den lehian, 
kanpoko talentua eta immigrazio kualifikatua erakartzeko. Euskal 
ekonomiaren ekoizpena handiagotzea ekarriko du mota horretako 
immigrazioak, hau da, “talentuaren kanpoko plusa”, eta 
etorkizuneko EAEren oinarriteako bat izango da, Talentuaren 
metropoli izango den EAEren oinarri.

Gogoeta eta ondorio nagusiak
Euskal erronka demografikoari aurre egiteko politikak eta neurriak
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Proposatutako neurri nagusiakProposatutako neurri nagusiak

4. neurria -
Euskal 

enpleguaren 
bolumena 

handiagotzea 
lortzea

5. neurria -
Gazteen 

enplegurako 
politika 

espezifiko bat 
lantzea

Euskal ekonomiaren jokaera-eredu historikoa aldatu behar da 
nahitaez, eta horrek sortzen duen lanpostu-bolumena handiagotu.
Zentzu horretan, euskal ekonomiak aukera handiak dauzka epe 
ertainean eta luzean lanpostuak sortzeko sektore jakin batzuetan. 
Lehendakariaren Gizarte Gaietarako Aholkularitza Batzordeak 
egindako “Euskal sektore estrategikoak eta horien etorkizuna”
txostenean aipatzen dira sektore horiek.

EAEn, euskal ekonomiaren langabezia-tasa orokorraren bikoitza 
baino handiagoa da gazteen langabezia-tasa. Egoera hori oso 
kezkagarria da, eta EAEn prestakuntza hoberena duen 
belaunaldietako bat belaunaldi galdu bihurtzeko arriskua dakar.
Horregatik, gazteen enplegurako politika espezifiko bat lantzea 
proposatzen da, Eusko Jaurlaritzak zuzenduko duena, eta EAEko 
herri-administrazioak eta eragile sozioekonomikoak bilduko dituena 
gazteen enpleguaren egungo egoera bideratzeko.

Gogoeta eta ondorio nagusiak
Euskal erronka demografikoari aurre egiteko politikak eta neurriak

* Proposatutako lau jarduera-arloak kontuan hartu behar badira ere (demografia, gastu publikoa kudeatzea, etab.), enpleguarekin eta lehiakortasunarekin lotutako arloak zuzenduko ditu 
zahartzearen ondorioei aurre egiteko ezarri beharreko politika guztiak.
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Proposatutako neurri nagusiakProposatutako neurri nagusiak

6. neurria -
Erantzunkizunki

detasunean
oinarritutako 

lan-harremanen 
eredu bat 
sustatzea

7. neurria -
Lanaldiaren 

barne-
malgutasunaren 
gaineko gogoeta 

gauzatzea

Enpresako elkarrizketa, lankidetza eta informazioa falta dira lan-
harremanen egungo ereduan. Europako gizarte-ereduaren aldeko 
apustuari eutsi behar diogu, eredu horretan sartzen baita EAE, 
bai eta euskal enpresen lehiakortasunaren aldeko apustuari ere.
Informazio gehiago trukatu behar da, eta eragile sozialen arteko
elkarrizketa eta negoziazioa sustatu enpresa-esparruan; faktore horiek 
funtsezkoak dira enpresaren lehiakortasunaren oinarri izango den 
erantzunkizunkidetasuna sustatuko duen lan-harremanen ingurune 
bat sortzeko.

Lanaldia faktore garrantzitsua da ekonomia baten eraginkortasunean 
eragiteko orduan. Ildo horretatik, proposatzen da euskal lanaldiaren 
barne-malgutasunari buruzko eztabaida bat hastea, euskal 
ekonomiaren lehiakortasun- eta ekoizpen-tasa hobetzen jarraitu 
ahal izateko; lanaldi horrek euskal langileen gizarte- eta lan-
eskubideak errespetatu behar ditu.

Gogoeta eta ondorio nagusiak
Euskal erronka demografikoari aurre egiteko politikak eta neurriak



- 10 -

PolitikaPolitika
G

as
tu

 p
ub

lik
oa

 k
ud

ea
tz

ea

G
as

tu
ar

i e
us

te
a 

ed
o 

ho
ri 

m
ur

riz
te

a

Proposatutako neurri nagusiakProposatutako neurri nagusiak

8. neurria -
Gogoeta egitea 
EAEko lurralde-

eta eskumen-
ereduaren 
gainean

9. neurria -
Euskal herri-

administrazioare
n 

funtzionamendu
a berritzea eta 

hobetzea

Eraginkortasun-kota handiagoak eskatu behar dizkiogu EAEko 
egungo erakunde-ereduari eta -sareari. Honako jarduera-ardatz 
hauetan oinarritu behar dira EAEko herri-erakundeak: erakundeen 
arteko koordinazioa eta lankidetza sustatu behar dituzte, zerbitzu 
publikoen ekoizpena handiagotu eta funtzionamendua hobetu behar 
dute eta subsidiariotasun-printzipioa eta maila anitzeko ikuspegia 
aplikatu behar dituzte. Eusko Jaurlaritzak zuzendu behar du euskal 
lurralde- eta lehiakortasun-ereduaren eztabaida eta hobekuntza, 
eta kontuan hartu behar du EAEko gainerako erakundeen iritzia.

Gastu publikoa eraginkorrago bihurtzeko, oso erabilgarria izan daiteke 
gastuaren plangintza estrategiko bat egitea, zero oinarriko 
aurrekontuak lantzea edo antzeko neurriak aplikatzea –sektoreka 
bada ere-. Era berean, gastu publikoari eusteko lanean jarraitzeko 
aukera dugu oraindik. Ildo horretatik, baliabide publikoak modu 
eraginkorragoan erabiltzen lagunduko digu euskal enpresa publikoen 
sarea arrazionalizatzeak. Azkenik, zaila bada ere, posible da gastu 
publikoari eustea eta/edo hori murriztea zerbitzuak murriztu gabe.

Gogoeta eta ondorio nagusiak
Euskal erronka demografikoari aurre egiteko politikak eta neurriak
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10. neurria -
Erretiro 

kontzeptuaren 
beste ikuspegi 

bat izatea 
lortzea

11. neurria -
Zuzentasuna 

bermatzea 
aplikatuko 

diren 
ordainketa 

partekatuko 
formuletan

Modu eraginkorrean aztertu behar dugu erretiro-adina aldatzeari 
buruzko eztabaida; ulertu behar dugu hirugarren sektoreak gero eta 
garrantzi handiagoa duela EAEko eta Espainiako ekonomian, eta 
bizi-itxaropena nabarmen handiagotu dela azken hamarkadetan. 
Gainera, erretiroari buruzko eztabaidaren esparruan, nabarmendu nahi 
dugu oso garrantzitsua dela "senior talentuari" balioa ematen hastea 
hau da, langileak bere lan-bizitzaren amaieran egin dezakeen jakintza-
ekarpenari. Aurrerapausoak eman behar ditugu, eta luzatu egin behar 
dugu lan-kategoria batzuen bizitza aktiboa, talentuaren gizartea 
sendotzeko jardueraren esparruan.
Gainera, oso garrantzitsuak dira, baita ere, fisikoki eta mentalki 
hirugarren eta laugarren adin osasungarriagoa bermatzera zuzendutako 
zahartze aktiboko politikak, bizitzaren amaieran osasuna hobetzeko, 
eta, horrela, zahartzeak eragindako minusbaliotasuna tratatzeko 
tratamenduen gastuak murrizteko.

Oraindik badaukagu denbora gastu publikoa eusteko lanean jarraitzeko, 
zerbitzu publiko batzuetan erabiltzaileen finantza-
erantzukizunkidetasunaren esparruan lanean hasi baino lehen; halere, 
uste dugu ordainketa partekatuko neurri batzuk tresna egoki izango 
direla kontu publikoen iraunkortasuna bermatzeko. Edonola ere, 
zuzentasuna bermatu behar da ordainketa partekatuko formulak 
aplikatzerakoan.
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12. neurria  –
Zerga-politikaren 

gaineko 
eztabaida lasaia 

eta sakona 
hastea

13. neurria -
Zerga-

iruzurraren 
aurkako borroka 

indartzea

Eztabaida lasai eta sakona hasi behar dugu euskal zerga-sistemaren 
gainean, sistema bidezkoago bat lortzeko, epe ertaineko eta luzeko 
nahikotasuna bermatuko duena euskal herritarrek nahi dituzten 
zerbitzu publikoei dagokienez, eta gure ekonomiaren 
eraginkortasuna sustatuko duena. Zuzentasunak, nahikotasunak eta 
zerga-sistemaren bidez jarduera ekonomikoa sustatzeak zehaztuko 
dute zer herrialde- eta gizarte-eredu nahi dugun.

Ez dugu pentsatu behar zergak igotzea negatiboa denik, eta jaistea, 
berriz positiboa; izan ere, ideia sinple hori ez da egokia zerga-
eztabaidarako.

Zerga-iruzurrak barrenak jaten dizkie sistema ekonomiko guztiei.
Zentzu horretan, honako neurri hauek nabarmendu nahi ditugu zerga-
iruzurrari aurre egiteko:

• Eusko Jaurlaritzak eta aldundiek autonomia-erkidego osorako 
ikuskatze-plan integral bat egin behar dute, aldundi bakoitzeko 
ikuskatze-plan espezifikoekin integratuko eta osatuko dena. 

• Foru-ogasunen zerga-datuak biltzen dituzten datu-baseak 
informatikoki konektatuta egon behar dute denbora 
errealean.

Gogoeta eta ondorio nagusiak
Euskal erronka demografikoari aurre egiteko politikak eta neurriak




