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0. Sarrera

Aholkularitza estrategikorako maila altuko talde independentea da Sozioekonomia Gaietarako 
Lehendakariaren Aholkularitza Batzordea; horren xedea da EAEko garapen ekonomiko iraunkorrean 
eta garapen sozial jarraituan funtsezko diren politika ekonomikoak eta sozialak aztertzea.
Batzordearen asmoa da aholkuak ematea Lehendakariari gai sozioekonomiko estrategikoen gainean, 
eta, horretarako, gogoeta estrategikoko arlo batzuk ezarri ditugu, estatuko estrategia ekonomikoa 
zuzentzeko balioko dutenak.
Aholkularitza-batzordearen bigarren bileran, 2010eko ekainaren 2an egindakoan, EAEko ekonomiaren 
etorkizunerako funtsezko diren honako bi gai hauek aztertu ziren:
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• EAEren etorkizun lehiakorra
• EAEko sektore estrategikoak eta horien 

etorkizuna

EAEren etorkizun lehiakorrari buruzko txostenak 
zehaztuko du aholkularitza-batzordearen esparrua; 
Talentuaren metropoli izendatu zuen horrek 2030eko 
EAE, eta aholkularitza-batzordeak landuko dituen 
gaietan zer ikuspegi landu behar den zehaztu zuen.



0. Sarrera
Era berean, EAE 2030, talentuaren metropoli txostenaren esparruan betiere, aholkularitza batzordeak 
adierazi zuen EAEk 2030. urtera bitarte aurre egin beharreko hamar lehiakortasun-erronken artean 
aurkitzen dela piramide demografikoa modu aktiboan kudeatzeko erronka. Jarduera-arlo hori 
funtsezkoa da euskal iraunkortasun sozioekonomikoa bermatzeko datozen hamarkadetan.
Aholku-batzordeak joan den ekainean egindako gogoeta horien ildotik, erabaki genuen honako gai honi 
aurre egin beharko diola batzorde horrek: demografia, enplegua eta prestakuntza etorkizunean, EAE 
2030.
Azterketarako eta politika publikoetarako esparru handi bat zabaltzen du gai horrek, elkarrekin 
lotutako hainbat arazo biltzen dituelako, eta, beraz, bi fasetan landuko da gai hori.
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Zentzu horretan, lan-batzorde bat sortu da demografia, hazkunde ekonomikoa eta kontu publikoen 
iraunkortasuna arloarekin lotutako gaiak aztertzeko, eta gai horri buruzko ondorioak helarazten dizkio 
horrek aholkularitza-batzordeari. 
Lan-batzordeak bilera ugari egin ditu ideia eta gogoeta horiek lantzeko. Lehendakariaren bulego 
ekonomikoak eta BMASI aholkularitza-enpresak egin eta aurkeztu dituzte bileretarako aurretiko 
txostenak.

• Demografia, hazkunde ekonomikoa eta kontu publikoen iraunkortasuna
• Enplegua eta prestakuntza



1. Demografia
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1. Demografia
Proiekzio demografikoak

Herrialdeen parte-hartzea munduko guztirako populazioan (%)
1950 – 2000 – 2050

Nazio Batuen proiekzioei jarraiki, 2000. eta 2050. urteen artean, %33 haziko da munduko populazioa;
6.100 milioi biztanle izatetik, 9.100 milioi biztanle izatera pasako da.
XXI. mendearen lehenengo erdian zehar, Afrikak eta Indiak bakarrik handiagotuko dute beren parte-
hartzearen kuota munduko populazioan; aldiz, Txinak eta Europak galduko dute pisu erlatibo gehien.

Mundua eta Europa

Iturria: Europako Batzordea (“2009 Ageing Report”, zahartzeari buruzko txostena), NBEren proiekzioen arabera.

* Oharra: NBEren definizioaren arabera, Europa zabalagoa da 27en EB baino. NBEk Europan sartzen ditu honako hauek ere: 
Bielorrusia, Moldavia, Errusiar Federazioa, Ukraina, Islandia, Norvegia, Albania, Bosnia-Herzegovina, Kroazia, Montenegro, San 
Marino, Serbia, Mazedonia, Liechtenstein, Monako eta Suitza.

Oceaní
a

Ozeania Japonia Errusiar fed. AEB Ipar 
Amerika

27en EB Europa* Latinoamerika Txina India Afrika Asia
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Mendekotasun ekonomikoaren ratioaren proiekzioak gune geografikoaren 
arabera

Jarraian ikus dezakegun eran, populazioa zahartzen joango da mundu osoan zehar, iparraldetik 
hegoaldera, eta ekialdetik mendebaldera. Datozen hamarkadetarako erronka global bat sorraraziko 
du horrek, eragin sakona izango baitu ia herrialde guztietako egitura sozioekonomikoan.
Europari dagokionez, munduko gainerako tokietan baina neurri handiagoan haziko dira kontinente 
horretako mendekotasun-ratioak; Japonia da salbuespen bakarra. Zehazki, 2000. urtean, lan egiteko 
adinean dauden pertsonen Europako ratioa 5 pertsonakoa da 65 urteko edo gehiagoko pertsona 
bakoitzeko; 2050. urtean, berriz, 2 pertsonakoa izango da.

1. Demografia
Proiekzio demografikoak

Mundua eta Europa

Iturria: Europako Batzordea (“2009 
Ageing Report”, zahartzeari 
buruzko txostena), NBEren 
proiekzioen arabera.

65 urte ≤ pertsonen % 15 urtetik 64ra bitarteko populazioarekin alderatuta

80 urte ≤ pertsonen % 15 urtetik 64ra bitarteko populazioarekin alderatuta

JaponiaErrusiar 
Fed.

AEB Ipar 
Amerika

27en EBEuropaLatinoam. TxinaIndiaAfrika Asia Ozeania

JaponiaErrusiar 
Fed.

Ipar 
Amerika

27en EB EuropaTxinaIndiaAfrika MunduaAsia Ozeania

Mundua

Latinoam. AEB
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Europako populazioa bere maximora helduko 
da 2035ean; Espainian, berriz, 2022 inguruan 
gertatuko da hori.

Lan egiteko adinean dagoen populazioa 
aztertzen badugu, ikus dezakegu EBko herrialde 
gehienetan murrizten ari dela populazio hori.

1. Demografia
Proiekzio demografikoak

Europa eta Espainia

27en EBren populazioaren aldakuntza

Iturria: Ageing characterises the demographic 
perspectives of the European societies (Eurostat, 2008)

* 100 oinarria = 2008 urtea

Estimazioen arabera, zer urtetan geldituko den guztirako 
populazioaren eta lan egiteko adinean dagoen populazioaren 

hazkundea, eta hasiko den horren beherakada
(Herrialdekako azterketa)

Iturria: “Confronting demographic change: a new solidarity between the 
generations” (Eurostat, 2005) liburu berdea

Guztirako 
populazioa

Lan egiteko adinean
dagoen populazioa
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INEren arabera, Espainiako populazioaren hazkunde-
erritmoa murrizten joango da etengabe datozen berrogei 
urteetan. 2045. urtearen inguruan hasiko da 
populazio hori murrizten zenbaki absolutuetan. Lau 
hamarkada horietan zehar, populazio-piramidea 
zanpatzen joango da, eta bistakoa izango da 
Espainiako gizartea zahartzen ari dela.

1. Demografia
Proiekzio demografikoak

Europa eta Espainia

Iturria: INE 2010 (Espainiako populazioaren proiekzioa epe luzera, 2009-2049).
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Populazioa zahartzen ari denez, datozen hamarkadetan gora egingo dute mendekotasun-ratioek –bai 
ekonomikoak, bai eta gazteenak ere– 27en EB osoan eta Espainian.
Europako mendekotasun ekonomikoaren ratioari dagokionez, nabarmentzekoa da hori bikoiztu 
egingo dela 2010. eta 2050. urteen artean. Espainian are larriagoa izango da joera hori, 2030. eta 
2050. urteen artean bereziki, eta 2040. urtean Europako ratioa gaindituko da.

Mendekotasun ekonomikoaren ratioa: 65 urte ≤ populazioa 15-64 urte bitarteko populazioarekin alderatuta.

Gazteen mendekotasunaren ratioa: 0-14 urte bitarteko populazioa 15-64 urte bitarteko populazioarekin alderatuta.

Iturria: Ageing characterises the demographic perspectives of the European societies (Eurostat, 2008)

Mendekotasun-ratioen proiekzioak

2010 2020 2030 2050 2060
25,9% 31,1% 38,0% 50,0% 53,5%
23,2% 23,8% 23,5% 24,6% 25,1%
24,4% 27,4% 34,3% 58,7% 59,1%
22,0% 23,4% 20,1% 24,1% 23,6%

Ratio de Depen. Econ. (UE 27)
Ratio de Depen. Joven (UE 27)
Ratio de Depen. Econ. (Esp)
Ratio de Depen. Joven (Esp)

0%
10%

20%
30%
40%
50%

60%
70%

2010 2020 2030 2050 2060

Ratio de dependencia económica (UE 27)

Ratio de dependencia joven (UE 27)

Ratio de dependencia económica (Esp)

Ratio de dependencia joven (Esp)

1. Demografia
Proiekzio demografikoak

Europa eta Espainia
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Guztirako populazioa eta mailakakoa – EAE 2030
Populazioaren aldakuntza adin-tarteka - EAE

EAErako eginda dauden proiekzio demografikoen batez besteko zuzenduaren arabera, EAEko 
populazioa %0,4 murriztuko da gaurtik 2030era bitarte.
Populazio-geldialdi horrez gainera, EAEko populazioa zahartzen joango da pixkanaka; 2030ean, 
%11,4 murriztuko da 16 eta 64 urte bitarteko pertsonen kopurua, eta 64 urtetik gorakoena, berriz, %38,5 
haziko da. Era berean, nabarmentzekoa da 80 urteko edo gehiagoko pertsonen kopurua ere %48,9 
haziko dela 2030ean, 2010ekin alderatuta. EAEren 2050. urteko egoeraren gaineko aurreikuspenik ez 
badago ere, Europako eta Espainiako joera demografikoek erakusten dute zahartze-dinamikak larritu 
egingo direla 2030. urtearen ondoren.

1. Demografia
Proiekzio demografikoak

EAE

Iturria: Eurostat, INE, Eustat, Bulego Ekonomikoa

Oharra: 2020ra arte (Eustat, INE eta Eurostat) eta 2030era arte (Eurostat eta Bulego 
Ekonomikoa) eskuragarri dauden proiekzioen batez besteko batean oinarritzen da 
EAErako aurkezten den proiekzioa. Era berean, erabili diren proiekzio guztiak 
zuzendu ditugu INEren 2010eko erroldako balioak kontuan hartuta.

4,7%

17,5%

38,5%

48,9%

26,4%

-0,02%

-6,1%

-0,4%

-11,4%-1,1%

-20%

-10%
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50%

60%

0-15 16-64 ≥ 65 Total ≥ 80 

Variación 2010 - 2020 Variación 2010 - 2030

Populazioaren aldakuntza adin-tarteka
EB / Espainia - 2050

Fuente: INE
UE España España

0-14 -6,7% 0,2% 0,5%
15-64 -12,1% -8,7% -18,0%
≥ 65 71,1% 119,4% 97,9%
Total 3,2% 14,0% 4,2%
≥ 80 143,6% 168,1% 152,4%

Var. 2010/2050
Fuente: Eurostat

2010 2020 2030
0-15 307.374 321.962 303.974

16-64 1.452.993 1.364.142 1.287.355
≥ 65 417.694 490.622 578.412
Total 2.178.061 2.177.694 2.169.899
≥ 80 122.345 154.678 182.113

Var. 2010/2020 Var. 2010/2030
0-15 4,7% -1,1%
16-64 -6,1% -11,4%
≥ 65 17,5% 38,5%
Total -0,02% -0,4%
≥ 80 26,4% 48,9%
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Populazioaren egitura – EAE

1. Demografia
Proiekzio demografikoak

2010 2020 2030
0-14 14,11% 14,78% 14,01%
16-64 66,71% 62,64% 59,33%
≥ 65 19,18% 22,53% 26,66%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
≥ 80 5,62% 7,10% 8,39%

Mendekotasun-tasak – EAE

Populazioaren zahartze hori agerikoa da 
populazio-egituran ere. 65 urteko edo 
gehiagoko pertsonek pisu gehiago 
hartuko dute 16 eta 64 urte bitarteko 
tartearen kaltetan; 2010ean 
populazioaren %19,2 izatetik, 2030ean 
%26,7 izatera pasako dira.

Horren guztiaren ondorioz, 
mendekotasun ekonomikoaren tasa hazi 
egingo da %28,75etik %44,93ra.

Beste hitz batzuetan esanda, 2010ean, 
lan egiteko adinean dauden 3,5 
pertsona daude 65 urteko edo 
gehiagoko pertsona bakoitzeko; 
2030ean, berriz, 2,2 bakarrik egongo 
dira.
Joera hori indartu egingo da hurrengo 
hamarkadetan, izan ere, EAErako 
proiekziorik ez badago ere, 
Espainiarentzat eta EBrentzat
egindakoek diote %60 ingurukoa 
izango dela mendekotasun-ratioa 
2050. urtean.

EAE

19,18%
22,53%

26,66%
28,75%

35,97%

44,93%
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Población ≥  65 / Total Población ≥  65 / 16-64

Iturria: Eurostat, 
INE, Eustat, Bulego 
Ekonomikoa

Mendekotasun-tasak – EB / Espainia

2010 2020 2030
Población ≥  65 / Total 19,18% 22,53% 26,66%
Población ≥  65 / 16-64 
(Dependencia Econ) 28,75% 35,97% 44,93%

Fuente: INE
UE España España

Población ≥ 65 / 15-64
(Dependencia Econ) 50,4% 58,7% 59,5%

Fuente: Eurostat
2050

Mendekotasun-tasak – EAE
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Iturria:  Eustat – Proiekzio demografikoak 2020. Emaitza-analisia

Seme-alaben kopurua eta amaren adina 1. semea 
edo alaba edukitzean - EAE

Datu historikoak eta proiekzioak 1976-2020
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1. Demografia
Aldagai demografikoak

Bi grafikoetan ikus daitekeen eran, etorkizunean gora egingo du pixka bat emakume bakoitzeko seme-
alaben kopuruak, bai Espainian, bai eta EAEn ere. Halere, bi toki horietan oso urrun geldituko da 
emakume bakoitzeko 2,1 umetik, hori hartzen baita, hain zuzen ere, demografia berritzeko tasatzat.
EAEn, lehenengo haurra izaterakoan, emakumeek 32,3 urte dituzte batez beste 2009tik 2019ra.
Espainia osoan berriz, lehenengo aldiz ama diren emakumeen batez besteko adina 1,2 urte gutxiagokoa 
da, eta 31 urte inguruan mantentzen da aztertutako denbora-tarte osoan.

Iturria:  INE – Populazio-proiekzioak epe luzera

Ugalkortasun-tasa eta amatasuneko batez besteko adina -
Espainia

Proiekzioak 2009-2049
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Iturria: Eustat. Proiekzio demografikoak. 2020

Bizi-itxaropena EAEn – Datu historikoak eta proiekzioak 2020

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres

1976 69,77 77,00 13,43 16,97 1999 75,67 83,09 16,17 21,04
1977 70,09 77,45 13,47 17,27 2000 75,85 83,41 16,52 21,32
1978 70,41 77,90 13,89 17,89 2001 76,38 83,95 16,71 21,59
1979 70,89 78,35 14,12 18,20 2002 76,54 83,76 16,75 21,63
1980 71,07 78,92 14,21 18,39 2003 76,70 83,76 16,85 21,46
1981 71,33 79,06 14,19 18,30 2004 77,24 84,24 17,37 21,94
1982 72,26 79,86 14,48 18,77 2005 77,14 84,58 17,13 22,04
1983 72,33 79,77 14,28 18,63 2006 77,94 85,08 17,73 22,61
1984 72,13 80,12 14,59 19,04 2007 78,13 85,18 17,77 22,56
1985 72,38 79,93 14,43 18,75 2008 78,42 85,37 17,97 22,70
1986 72,90 80,43 14,92 19,12 2009 78,70 85,56 18,17 22,84
1987 73,00 81,01 14,96 19,63 2010 78,98 85,74 18,37 22,98
1988 73,03 80,70 14,90 19,57 2011 79,24 85,92 18,54 23,11
1989 73,40 81,56 15,30 20,02 2012 79,50 86,09 18,73 23,25
1990 73,05 81,02 15,15 19,67 2013 79,75 86,25 18,91 23,37
1991 72,77 81,39 15,26 19,87 2014 79,99 86,41 19,08 23,50
1992 73,40 81,88 15,64 20,18 2015 80,22 86,56 19,25 23,61
1993 73,75 82,31 15,61 20,34 2016 80,44 86,71 19,41 23,73
1994 74,17 82,55 15,87 20,86 2017 80,65 86,85 19,56 23,84
1995 74,10 82,28 15,90 20,63 2018 80,86 86,99 19,71 23,94
1996 74,23 82,27 15,95 20,62 2019 81,05 87,12 19,86 24,05
1997 75,14 83,01 16,09 21,07 2020 81,23 87,25 19,99 24,15
1998 75,33 82,70 16,21 20,80

Al nacer A los 65 añosAl nacer A los 65 años

1. Demografia
Aldagai demografikoak

Eustaten datuak oinarri hartzen baditugu, aztertu ahal izango dugu zer bilakaera izango duen 
etorkizunean EAEko bizi-itxaropenak jaiotzean eta 65 urterekin 2020an, gizon eta emakumetan 
banatuta.
2006 eta 2020 arteko aldian, jaiotzean gizonek duten bizi-itxaropena 3,3 urtetan luzatuko da, eta 
emakumeena, berriz, 2,2 urtetan. Aldiz, 65 urtetik aurrerako bizi-itxaropena 2,2 urtetan luzatuko 
da gizonezkoentzat, eta 1,5 urtetan emakumezkoentzat.
2050. urterako, EAErentzako epe luzerako proiekziorik ez dagoenez, Espainiarentzako proiekzioak 
aztertuko ditugu: jaiotzeko bizi-itxaropena 6,9 urtetan luzatuko da gizonentzat 2006rekin alderatuta, 
eta emakumeentzat, berriz, 6,2 urtetan. 65 urtetik aurrerako bizi-itxaropenari dagokionez, 4,4 urtetan 
luzatuko da gizonentzat, eta 4,6 urtetan emakumeentzat.

Oharra: 2005. urtera arte, datu errealetatik eskuratu ditugu bizi-itxaropenak. 
2005. urtetik aurrera, berriz, proiekzioak dira.

Bizi-itxaropena
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1. Demografia
Migrazio-aldagaiak

27en EBko migrazio garbiaren 
joerak aztertuz gero, ikus 
dezakegu Europak jasoko dituen 
migrazio-fluxuak beheranzko 
joera izango dutela 2030. eta 
2060. urteen artean. 

Gainera, fluxu horiek positiboak 
badira ere aztertutako tartean, 
2035etik aurrera aldakuntza 
demografiko negatiboa egongo da 
27en EB osoan, hazkunde 
begetatibo negatiboaren ondorioz.

Era berean, ikus dezakegu 
populazio atzerritarraren %27 
jasoko duela Espainiak (horrek 
2008an zuen populazioarekin 
alderatuta) 2008-2060 tartean;
27en EBren batez bestekoa, 
berriz, %12 ingurukoa izango da.

2008-2060 aldian Europako zenbait herrialdek jasoko duten 
migrazio garbiaren proiekzioa

(2008ko horien populazioaren % gisa neurtuta)

27en EBko joera demografikoa: hazkunde begetatiboa eta migrazio garbia

Migrazio garbia Hazkunde begetatiboa Aldakuntza demografikoa

Zifrak milakotan adierazita
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Iturria: Eurostat (2050erako aurreikuspenak), eta guk jasotakoak.

Migrazio atzerritar garbiaren 
aurreikuspenak Espainian eta EAEn

España Euskadi
2010 540.207 11.344
2011 502.561 10.554
2012 467.409 9.816
2013 434.638 9.127
2014 404.138 8.487
2015 375.804 7.892
2016 349.529 7.340
2017 325.215 6.830
2018 302.762 6.358
2019 282.077 5.924
2020 263.065 5.524
2021 245.639 5.158
2022 229.712 4.824
2023 215.199 4.519
2024 202.021 4.242
2025 190.448 3.999
2026 182.032 3.823
2027 175.482 3.685
2028 169.551 3.561
2029 164.731 3.459
2030 160.787 3.377
2040 150.488 3.160
2050 135.175 2.839

Euskal Autonomia Erkidegoko populazio 
atzerritarraren hazkundeari buruzko aurreikuspenak 
egiteko, Europar Batasuneko estatistika-bulegoak 
EBko herrialde guztientzat egindako aurreikuspenak 
hartu ditugu oinarri.

Estimazio horien arabera, behera egingo du urteko 
migrazio atzerritar garbiak Europar Batasun 
osoan, eta are nabarmenagoa izango da 
beherakada hori Espainian, datorren hamarkadan 
bereziki, %50 baino gehiagoko beherakada izango 
baitu.

Aurreikuspen horiei jarraiki, EAErako migrazio 
atzerritarra ebaluatu dugu; EAEko migrazio 
garbiak 2001-2010 aldian Espainia osoari 
dagokionez ordezkatzen duen batez bestekoa 
aplikatu dugu horretarako.

1. Demografia
Migrazio-aldagaiak

UE 27 España
2010-2020 -19,9% -51,3%
2010-2030 -30,1% -70,2%
2010-2050 -40,9% -75,0%
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• NBEk proiekzio demografikoak egin ditu munduko geografia-guneka, eta, horien arabera, mundu-mailako 
erronka bihurtuko da zahartzea datozen hamarkadetan.

• Ildo horretatik, Europako zahartzearen arazoak eragin handia izango du kontinentean datozen 20 urteetan, 
baina, 2035. urtetik aurrera etorriko dira eragin sakonenak, orduan hasiko baita populazioaren 
beherakada.

• Populazio-zahartzearen ondorioz, mendekotasun-ratioak –bai ekonomikoa, bai eta gazteena ere– hazi 
egingo dira 27en EBn eta Espainian 2030. eta 2060. urteetarako (Espainiako mendekotasun 
ekonomikoaren ratioa* bikoiztu egingo da, hau da, 2010ean %25,9koa izatetik, 2030ean %31,1ekoa eta 
2060an %53,5ekoa izatera pasako da).

Estimazioen arabera, 2010etik 2030era, EAEko populazioa %0,4 inguru murriztuko da.
EAEko populazioa zahartzen joango da pixkanaka; 2030ean, %11,4 murriztuko da 16 eta 64 urte bitarteko 
pertsonen kopurua, eta 64 urtetik gorakoena, berriz, %38,5 haziko da. Era berean, nabarmentzekoa da 80 urteko 
edo gehiagoko pertsonen kopurua ere %48,9 haziko dela 2030ean, 2010ekin alderatuta.
EAEko populazioa zahartzeak mendekotasun ekonomikoaren ratioa* handiagotzea ekarriko du (%28,75ekoa 
izatetik %44,93koa izatera pasako da 2010 eta 2030 artean). Beste hitz batzuetan esanda, 2010ean lan egiteko 
adinean dauden 3,5 pertsona daude 65 urteko edo gehiagoko pertsona bakoitzeko, eta 2030ean, berriz, 2,2 
soilik egongo dira.
Joera horiek larriagotu egingo dira hurrengo bi hamarkadetan, Europarako eta Espainiarako epe luzera 
eskuragarri dauden proiekzioen arabera.
27en EBko migrazio garbiaren joerak aztertuz gero, ikus dezakegu Europak jasoko dituen migrazio-fluxuek 
beheranzko joera izango dutela 2030. eta 2060. urteen artean. Horrek esan nahi du migrazioak ekarpen 
txikiagoa egingo diola populazioaren hazkundeari eta gaztetzeari, EBn oro har, eta EAEn bereziki.

Ikuspegi orokorra

* Mendekotasun ekonomikoaren ratioa: 65 urte ≤
populazioa 15-64 urte bitarteko populazioarekin 

alderatuta.

1. Demografia
Ondorioak

EAEri dagokionez:



2. Hazkunde ekonomikoa eta kontu publikoen 
iraunkortasuna
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Adinarekin lotutako gastua Zorraren interesak Beste gastu publiko batzuk

Gastu publikoaren bilakaera tipologiaren* arabera (BPGd %)

Iturria: Standard & Poor´s “Global Aging 2010: An Irreversible Truth” (2010 urria). Oinarrizko egoera.

*Oharra: 49 herrialdez (garatuak eta garatzeko bidean daudenak) osatzen da 
Standard & Poor’s-en txostenean erabilitako lagina, eta, gutxi gorabehera,  
munduko populazioaren bi heren osatzen dute horiek.

Standard & Poor’s-ek egin berri duen azterketa baten arabera, adinarekin lotutako gastu publikoa 
hazi egingo da datozen lau hamarkadetan. Horren ondorioz, munduko ekonomiek –aurreratuenek 
batez ere–, ez badituzte beharrezko neurriak hartzen, zor publiko handiagoak jaulki beharko dituzte, eta 
horrek interes-zenbatekoa handiagotuko du era berean.

Gainera, S&P-k aurreikusten du BPGdren %11,7 haziko dela zahartzearekin lotutako gastu publikoa
Espainian 2010 eta 2050 urteen artean, honako banaketa honi jarraiki: pentsioak (+%6,6) eta osasuna 
(+%5), mendekotasuna (+%0,6) eta langabezia (-%0,5).

Pentsioak Osasuna

Mendekotasunaren arreta Langabezia-laguntzak

Zahartzearekin lotutako gastu publikoaren aldakuntzaren 
deskonposizioa herrialdeka

(2010-2050; BPGd %)

2. Hazkunde ekonomikoa eta kontu publikoen iraunkortasuna
Adinarekin lotutako gastu publikoa
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S&P-k zor publikoaren gainean egiten dituen proiekzioen arabera, 
modu jasanezinean haziko da hori ekonomia aurreratuetan, 
zahartzeak eragingo duen gastu publikoaren kontrolik gabeko 
hazkundea bideratzen ez bada behintzat.
S&P-ren aurreikuspenei jarraiki, adinarekin lotutako gastuen presioaren 
eta zorpetze publikoaren hazkunde altuaren ondorioz, rating 
subiranoek okerrera egingo dute mundu osoan.
Oinarrizko egoeran, gobernuek aurrekontuak doitzeko neurri 
espezifikorik hartzen ez badute, espekulazio-mailaren (Speculative 
Grade) ratinga guztirakoaren %50era helduko da 2050ean. AAA 
ratinga, berriz, 2010ean guztirakoaren %30ekoa izatetik 2050ean %2-
3koa izatera pasako da.

Rating subiranoen tipologiaren bilakaera
Oinarrizko egoera

Rating subiranoen tipologiaren bilakaera
Aurrekontu-doitzeak dituen egoera

AA A BBBAAA Speculative Grade

Zor publikoaren proiekzioak
(Oinarrizko egoera, BPGd %)

Iturria: Standard & Poor´s “Global 
Aging 2010: An Irreversible Truth”

(2010 eko urria).

2010 2030 2050
España 55,3% 179,9% 544,7%

Alemania 75,2% 154,6% 400,4%
Reino Unido 71,6% 192,0% 431,5%

Francia 77,9% 184,4% 403,8%
EEUU 68,9% 180,4% 415,1%
India 76,5% 59,9% 63,1%
China 17,1% 35,5% 93,0%

G-7 75,2% 180,4% 403,8%

2. Hazkunde ekonomikoa eta kontu publikoen iraunkortasuna 
Adinarekin lotutako gastu publikoa
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Adinarekin lotutako gastu publikoa Espainian eta 15en EBn
(2007-2030; ehuneko-puntuak BPGdren gainean)

Adinarekin lotutako gastu publikoa Espainian eta 15en EBn
(2007-2030; ehuneko-puntuak BPGdren gainean)

Espainia

Iturria: Europako Batzordea (“2009 Ageing Report”)

15en EB

+3,2

+2,2

Era berean, Europako Batzordearen proiekzioek erakusten dute hazkunde nabarmena egongo 
dela adinarekin lotutako gastu publikoan.
Zahartzeak presio handia egingo du gastu publikoan, pentsio-gastuetan eta gastu soziosanitarioetan 
bereziki. Aurreikuspenen arabera, Espainian haziko da gehien gastu hori; 2007an BPGdren %19,3 
izatetik, %22,5era pasako da 2030ean.

2. Hazkunde ekonomikoa eta kontu publikoen iraunkortasuna
Adinarekin lotutako gastu publikoa

Jarraian datozen orrialdeetan ikus daitezke 2030eko EAEko espazio soziosanitarioaren gastuaren 
proiekzio-ereduaren emaitzak. Zentzu horretan, nabarmentzekoa da azterketa honetan ez dela kontuan 
hartu zahartzeak pentsio-gastuan, hezkuntzan eta langabezia-laguntzetan izango duen eragina; izan ere, 
euskal administrazioek ez dute kudeatzen pentsio-sistema, eta zahartzeak hezkuntzan eta langabezian eragin 
txikia izatea espero da.

2,4%

0,8%
0,5%

3,2%

-0,4% -0,1%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

Pensiones Sanidad Atención
Dependencia

Prestación
Desempleo

Educación Total
Incremento

1,3%

0,8%

0,5%

2,2%

-0,3%-0,1%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

Pensiones Sanidad Atención
Dependencia

Prestación
Desempleo

Educación Total
Incremento

Hezkuntza

Langabezia-laguntza
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2. Hazkunde ekonomikoa eta kontu publikoen iraunkortasuna 
Gastu soziosanitarioaren bilakaera kuantifikatzea eta aztertzea
Erabilitako kalkulu-ereduaren arabera, eta beharrezko neurriak hartzen ez badira*, estimatzen da, 
EAEn, osasunarekin eta gizarte-zerbitzuekin lotutako gastu publikoa 2010ean BPGdren %8,4koa 
izatetik, %15ekoa izatera pasako dela 2030ean.
2010. urtearekin alderatuta, 6 eta 9 puntu artekoa izango da goranzko joera hori –aztertutako 
egoeraren arabera–. Hazkunde horrek, S&P-k eta Europako Batzordeak azaldutako estimazioek ez 
bezala, barne hartzen ditu faktore demografikoak eta beste faktore batzuk (zerbitzu soziosanitarioen 
hedadura, estaldura eta kalitatea hobetzea).

Osasunaren eta gizarte-zerbitzuen alorreko gastu publikoa EAEn egoeren arabera
(2010-2030; BPGd %) *

Osasunaren eta gizarte-zerbitzuen alorreko gastu publikoa EAEn egoeren arabera
(2010-2030; BPGd %) *

Iturria: guk egin dugu ereduan oinarrituta.

11,60%

15,70%

11,20%

14,40%12,10%

8,4%

17,10%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2010 2020 2030

1. egoera – 15en EBren mailako produktibitate-
hazkundeak
2. egoera – 15en EBk baino produktibitate-
hazkunde handiagoak
3. egoera – 15en EBk baino produktibitate-
hazkunde baxuagoak

Erabilitako ereduaren gaineko oharrak: ereduaren estimazioa lehenbiziko hurbilketa bat da, eta beharrezkotzat jo diren egoerak eta sinplifikatzeak erabili ditugu Aholkularitza Batzordeari erraztasunak emateko 
gogoeta egiteko. Gastu soziosanitarioak datozen bi hamarkadetan izango dituen joera orokorrak adierazi ditugu (ereduan erabili ditugun aldagaiak eta hipotesiak ikusi nahi izanez gero, ikus eranskina).

*

p.p

p.

p.

2010 
%PIB

2020 
%PIB

2030 
%PIB

 ∆ 2010 - 
2030 p.p

Escenario 1 - Product. 
UE 15 8,4% 11,6% 15,7%  ∆ 7,3%

Escenario 2 - Más 
Produc. UE 15 8,4% 11,2% 14,4% ∆ 6 %

Escenario 3 - Menos 
Produc. UE 15 8,4% 12,1% 17,1% ∆ 8,7%

* Azaldutako gastu soziosanitarioaren hazkundea teorikoa da, hau da, neurri egokiak hartzen ez badira soilik gertatuko da. Ildo horretatik, nabarmendu nahi dugu gaur egun hasi garela 
neurri egokiak hartzen gastu soziosanitarioaren hazkundearen eragina murrizteko; adibidez, kronikoen estrategia bat aplikatzen ari da Osasun Saila.
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2. Hazkunde ekonomikoa eta kontu publikoen iraunkortasuna 
Gastu soziosanitarioaren bilakaera kuantifikatzea eta aztertzea

Esan dugun eran, zahartze-faktoreak eta beste faktore batzuek eragin dute euskal espazio 
soziosanitarioaren gastuen hazkundea. Honako hauek dira beste faktore horietako batzuk: lege-esparru 
berria, estaldura soziosanitarioa handiagotu izatea, edo osasunaren alorreko “kontsumismoa”. 

Ildo horretatik, uste da, 2030ean, BPGdren %2,5 eta %2,9 artean igoko dela zahartzearekin lotutako 
espazio soziosanitarioaren gastua.

Osasunaren eta gizarte-zerbitzuen alorreko gastu publikoa EAEn egoeren arabera
Gastuaren segmentazioa faktoreen arabera

(2030; BPGd %)

Osasunaren eta gizarte-zerbitzuen alorreko gastu publikoa EAEn egoeren arabera
Gastuaren segmentazioa faktoreen arabera

(2030; BPGd %)

Iturria: guk egin dugu ereduan oinarrituta.

Zahartzeari egotz dakiokeen BPGdren gaineko gastua.

Beste faktore batzuei egotz dakiekeen BPGdren gaineko gastua.
Espazio soziosanitarioaren gastua 2010 (2030eko BPGdren % gisa).
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Egindako proiekzioen arabera, zahartzeak eragingo du espazio soziosanitarioaren gastuan 2030ean 
gertatuko den hazkundearen %27 inguru, aldiz, beste faktore batzuek eragingo dute gainerako %77.
Beste alde batetik, gizarte-zerbitzuek eragingo dute gastu soziosanitarioan proiektatutako 
hazkundearen %38, eta osasun-arloak eragingo du hazkunde horren gainerako %62.

Osasunaren eta gizarte-zerbitzuen alorreko gastu publikoaren hazkundea EAEn 2030ean 
Gastuaren hazkundearen segmentazioa faktoreen arabera – 1. egoera *

(2030; BPGd %)

Osasunaren eta gizarte-zerbitzuen alorreko gastu publikoaren hazkundea EAEn 2030ean 
Gastuaren hazkundearen segmentazioa faktoreen arabera – 1. egoera *

(2030; BPGd %)

Iturria: guk egin dugu ereduan oinarrituta

∆
%7,3/ 
BPGd

Gastu 
soziosanit
arioaren 
guztirako 

hazkundea 
2010ekin 
alderatuta

%27

%73

Zahartzeak 
eragindako 
gastuaren 
hazkundea

Beste faktore 
batzuek eragindako 

gastuaren 
hazkundea

Gizarte-zerbitzuek
eragindako gastuaren 

hazkundea

Osasunak eragindako 
gastuaren hazkundea

%38

%62

Zahartzeak eragiten du %10

Zahartzeak eragiten du %17

LEHENENGO EGOERA
Produktibitatearen hazkundea 2010-

2030 15en EB ren mailakoa

* Azaltzen diren segmentazio-ratioak 
mantentzen dira aztertutako hiru 
egoeretan.

2. Hazkunde ekonomikoa eta kontu publikoen iraunkortasuna 
Gastu soziosanitarioaren bilakaera kuantifikatzea eta aztertzea
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2010. urteko egoera eta 2030erako proiektatutako lehenengo egoera alderatzen baditugu (EAEko 
produktibitateen hazkundeak 15en EBko batez bestekoari dagokionez), ikus dezakegu 2030erako 
proiektatutako espazio soziosanitarioaren gastua 7 ehuneko-puntutan igotzeak murriztu egiten 
dituela beste gastu publiko batzuetarako erabilgarri dauden baliabideak.
Zentzu horretan, 2030. urterako guztirako gastu publikoaren balioa (BPGdren %23,5) mantentzea 
erabaki dugu alderaketa egiteko.

Gastuak eta sarrerak
2010 eta 2030 urteen arteko alderaketa (1. egoera)  

(2030 ; BPGd %)

Gastuak eta sarrerak
2010 eta 2030 urteen arteko alderaketa (1. egoera)  

(2030 ; BPGd %)

Iturria: guk egin dugu ereduan oinarrituta.

Guztirako gastu publikoa EAEn*

Espazio soziosanitarioko gastuak 

Beste gastu-arlo batzuetarako 
erabilgarri dagoen gastu publikoa

* Guztirako gastu publikoa: Eusko Jaurlaritzaren eta foru 
aldundien 2009ko gastu publiko finkatua hartu dugu 
erreferentzia gisa, finantza-eragiketan izan ezik (Iturriak: 
2009 urteko txostena. Ekonomia eta Ogasun Sailaren 
azterketa ekonomikoa eta Eustat, 2009ko urteko BPGd).

LEHENENGO EGOERA
2010-2030 produktibitate-hazkundea 

15en EBren mailakoa

2. Kontu publikoen hazkunde ekonomikoa eta iraunkortasuna 
Gastu soziosanitarioaren bilakaera kuantifikatzea eta aztertzea
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Espazio soziosanitarioaren gastua EAEn 2030ean

• Europako Batzordearen eta Standard & Poor’s-en proiekzioek agerian uzten dute adinarekin 
lotutako gastu publikoa nabarmen haziko dela 2030. eta 2060. urteetan. Pentsioen, 
osasunaren eta gizarte-zerbitzuen arloek eragingo dute hazkunde horren zatirik handiena.

• Euskal administrazioei dagokienez, zahartzeak ekarriko duen erronka nagusia izango da 
osasun-gastuaren eta gastu sozialaren arteko oreka aurkitzea. Erabilitako proiekzio-ereduaren 
arabera, eta gastu soziosanitarioaren eragina murrizteko beharrezko neurriak hartzen ez badira,
estimatzen da, EAEn, osasunarekin eta gizarte-zerbitzuekin lotutako gastu publikoa 2010ean 
BPGdren %8,4koa izatetik, %14 eta %17 artekoa izatera pasako dela 2030ean.

• Uste dugu, 2030ean, BPGdren %2,5 eta %2,9 artean igoko dela zahartzearekin lotutako 
espazio soziosanitarioaren gastua.

• Zahartzearen eraginez igoko da 2030eko gastu soziosanitarioaren hazkundeko 4 eurotik bat.
Aldiz, beste faktore batzuek eragingo dute gainerako igoera (lege-esparru berria, estaldura 
soziosanitarioa zabaltzea edo osasunaren arloko "kontsumismoa").

• Beste alde batetik, estimazioen arabera, gizarte-zerbitzuek eragingo dituzte gastu 
soziosanitarioaren aurreikusitako hazkundearen bi bosten, eta gainerako hiru bostenak, 
berriz, osasun-gastuaren hazkundearen eraginez sortuko dira.

2. Hazkunde ekonomikoa eta kontu publikoen iraunkortasuna 
Ondorioak



3. Zahartzeari aurre egiteko politika 
publikoak
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Zahartze demografikoa arazo larria da, eta zahartze hori eragiten duten arrazoien eta horrek sortzen 
dituen ondorioen gainean jardun behar dugu.
Lau politika mota nagusi daude zahartzearen ondorioei aurre egiteko hazkunde ekonomiko 
potentzialean eta horrek sarrera eta gastu publikoetan izango duen eraginean: politika demografikoak, 
enplegu- eta lehiakortasun-politikak, gastu publikoa kudeatzea eta sistema finantzatzea.

2. Enplegu- eta 
lehiakortasun-

politikak

3. Gastu publikoa 
kudeatzea

4. Zerga-politika

3. Zahartzeari aurre egiteko politika publikoak 
Politika-esparrua

Populazioa 
zahartzea

Lan egiteko 
adinean dagoen 

populazio 
potentzialaren ∇

Defizit 
publikoaren 

∆

Osasun-
beharren eta 

gizarte-
zerbitzuen ∆ (1)

Ekoizpen-ahalmen 
potentzialaren ∇ (BPGd), lan 

egiteko adinean dagoen 
populazioaren ∇-rekin lotuta (2)

Sarrera fiskal itunduen ∇, lan 
egiteko adinean dagoen 

populazioaren ∇-rekin lotuta (2)

Gastu 
publikoaren ∆

1. Politika 
demografikoak

(1) Gizarte-zerbitzuek barne hartzen dituzte EAEko mendekotasunaren arreta eta bazterketa-arriskuan dauden kolektiboen, emakumeen eta haurren arreta. Aurreko orrialdeetan 
Espainiari eta 15en EBri buruz azaldutako datuek, mendekotasunaren arreta soilik barne hartzen dute.
(2) Populazioaren zahartzeak ez dakar BPGdren ∇ automatikoa, ez eta horrekin lotutako bilketarena ere, produktibitatearen eraginak kontuan hartu behar baitira etorkizuneko 

BPGdan.
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3. Zahartzeari aurre egiteko politika publikoak 
Politika-esparrua
Eraginkortasun-mailek eta zeharkako eraginek zehazten dute politika multzoa, eta ez dago modu 
isolatuan optimo den politikarik.

PolitikaPolitika DeskribapenaDeskribapena EraginkortasunaEraginkortasuna ErabileraErabilera

• Familiei laguntzea: laguntzak jaiotza berriengatik; ardurapean ditugun seme-alabengatik; lan egiten 
duten amentzat; beharrak dituzten familientzako eta familia ugarientzako etxebizitzetarako, etab.

• Lana eta familia-bizitza uztartzea: amatasun- eta aitatasun-baimenak; eszedentziak ematea edo 
lanaldia murriztea haurrak eta mendeko helduak zaintzeko; eszedentzian edo lanaldia murriztuta 
dauden langileak ordezkatzeko jendea kontratatzea; diru-laguntzak dituzten ikastetxeak, eta diru-
laguntzak 2-3 urte baino gutxiagoko haurrentzat, etab.

• Ertaina: familiak osatzen 
laguntzen dute, horien neurria 
asko handiagotzen ez dela 
badirudi ere. Urteak behar dira 
horien eraginak bistakoak izateko.

• Altua: herrialde garatuek gero eta 
gehiago erabiltzen dituzte horiek, 
familia gehiago sor daitezen, gizarte-
ongizateko xede osagarriekin.

• Atzerritarrak erakartzea eta mantentzea lehiakortasun-ereduari jarraiki, denbora baterako 
edo betirako: immigranteak nazionalizatzea; familiak biltzea; emigranteak aberriratzea; 
langile kualifikatuak erakartzea; ikasle atzerritarrak bertan mantentzea; iheslariak 
erakartzea, etab.

• Ertain-altua: zahartzea moteltzen 
du (populazio-egitura haztea eta 
aldatzea), hori geldiarazten ez 
badu ere.

• Ertain-altua: gero eta gehiago 
erabiltzen dira, baina mugak dituzte, 
migrazioaren eragin soziala dela eta.

• Populazio aktiboa: legezko erretirorako adina atzeratzea; erretiro aurreratuak mugatzea; 
erretiro aurreratuei pizgarririk ez ematea (batez besteko pentsio-soldata erlazioa); 
emakumeak lan-merkatuan sartzea; lanik egiten ez dutenak motibatzea, etab.

• Enplegua: hezkuntza eta prestakuntza, bitartekotza, mugikortasuna, kontratatzeko 
laguntzak, etab., lan-harremanak, flexisegurtasuna.

• Ertaina: enplegua sortzeko 
aukera gutxi duten kolektiboen 
artean enplegua banatzeko 
ahalmena dute.

• Ertaina: ongizateko eta justizia 
sozialeko xede gisa erabiltzen dira, 
eta ez daude zahartzeari aurre 
egitera zuzenduta espezifikoki.

• Industria-politika, produktibitatea, azpiegiturak, berrikuntza eta ekintzailetza, inbertsioak 
erakartzea, I+G, nazioartekotzea, negozio-eredu berriak, lankidetza-klusterizazioa, 
enpresa motorrak, familia-enpresak, enpresa-dimentsioa, finantzatzea, etab.

• Zerbitzuan eragina duten neurriak: estaldura-maila (onuradun den populazioa); sistemaren 
eskuzabaltasuna, zerbitzuak publiko edo pribatu izatea; kalitate-maila, etab.

• Zerbitzuan eraginik ez duten neurriak: gastuaren eraginkortasuna; kudeatzeko beste modu batzuk 
(lankidetza publiko-pribatua); iruzurraren aurkako borroka; administrazioen arteko koordinazioa.

• Ertaina: gastuaren hazkundeari 
eusteko ahalmena dute, baina ez 
hori murriztekoa. Eraginak oso 
epe motzean.

• Ertaina: gaur arte horien erabilera 
mugatua izan bada ere, gau egun 
gero eta gehiago aplikatzen dira.

• Ordainketa partekatua; ondare higiezina aktibatzea; laguntzak jasotzen dituztenak 
aktibatzea; pentsio pribatu osagarriak sustatzea, etab.

• Gizarte Segurantzara egindako kotizazioen bilketa, gastu sozialari aplikatutako zergak; 
zerga orokorrak; Gizarte Segurantzaren Erreserba Funtsa; gastu publikoko beste partida 
batzuk kentzea; zerga-iruzurraren aurka borroka egitea, etab.

• Ertain-altua: epe motzean 
eragiten du finantzazio-
ahalmenean, baina eragin 
negatiboa dauka aberastasunaren 
sorreran.

• Ertaina: eztabaida politikoaren 
garaietan, oparoaldi-garai baten 
ondoren; garai horretan ez zen zerga-
presioa areagotu nahi zahartzeari 
aurre egiteko.

Demografia

Jaiotza-
politikak

Migrazio-
politikak

Enplegua eta 
lehiakortasuna

Enplegu-
politikak

Lehiakortasun-
politikak

Gastu publikoa 
kudeatzea

Gastuari eustea 
edo hori 

murriztea

Erabiltzailearen 
parte-hartze 
ekonomikoa

Zerga-politika

• Altua: aberastasuna sortzeko, 
sistema finantzatzeko eta behar 
sozialak murrizteko garrantzitsu 
diren faktoreetan eragiten dute.

• Ertaina: ongizateko eta garapen 
ekonomikoko xede gisa erabiltzen 
dira, eta ez daude zahartzeari aurre 
egitera zuzenduta espezifikoki.

• Ertain-altua: gastu publikoa murrizteko 
ahalmena du, baina eragin negatiboa 
izan dezake familia-aberastasunean 
eta kontsumoan.

• Ertaina: modu mugatuan erabili izan 
dira orain arte, duten eragin 
sozialagatik eta horiek aplikatzearen 
kontrako jarrerak ugari daudelako.

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 lan-batzordeak («Enplegua eta prestakuntza 
etorkizunean, EAE 2030»).
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Jaiotzaren alorreko jarduerak, nazioartean aplikatutakoakJaiotzaren alorreko jarduerak, nazioartean aplikatutakoak

Iturria: Eurostat, ELGA, Nazio Batuak, Eustat.

Ugalkortasun-indizea 20 herrialde aurreratutan eta EAEn 
(1990-2009; seme-alaba 15-49 bitarteko emakumeko)

Ugalkortasun-indizea 20 herrialde aurreratutan eta EAEn 
(1990-2009; seme-alaba 15-49 bitarteko emakumeko)

• Familiei laguntzea: 
• Laguntzak jaiotza berriengatik
• Laguntzak ardurapean ditugun seme-alabengatik
• Laguntzak lan egiten duten amei
• Beharrak dituzten familientzako eta familia ugarientzako 

etxebizitzetarako laguntzak
• …

• Lana eta familia-bizitza uztartzea: 
• Amatasun- eta aitatasun-baimenak 
• Eszedentzia ematea edo lanaldia murriztea haurrak eta 

mendeko helduak zaintzeko
• Eszedentzian edo lanaldia murriztuta dauden langileen 

ordezkoak kontratatzea
• Diru-laguntzak jasotzen dituzten ikastetxeak, eta 2-3 urte 

baino gutxiagoko haurrentzako diru-laguntzak
• …

Askotan erabiltzen dira jaiotza-politikak, baina eragin mugatua dute demografia-egituran, eta 
neurri osagarriak behar dituzte epe luzean emaitzak lortzeko.

berritze-tasa 
(2,1)

1990 2009

3. Zahartzeari aurre egiteko politika publikoak 
Demografia: jaiotza-politikak

• EAEko jaiotza-tasak oso baxuak dira, herrialde 
nagusietakoak baino baxuagoak.
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Migrazioaren alorreko jarduera-ildoak, nazioartean 
aplikatutakoak

Migrazioaren alorreko jarduera-ildoak, nazioartean 
aplikatutakoak

Iturria: Eurostat, ELGA, Nazio Batuak.

Atzerrian jaiotako populazioa, 20 herrialde aurreratu eta EAE 
(1995-2009; atzerrian jaiotako pop. %)

Atzerrian jaiotako populazioa, 20 herrialde aurreratu eta EAE 
(1995-2009; atzerrian jaiotako pop. %)

• Atzerritarrak erakartzea eta bertan mantentzea lehiakortasun-
ereduari jarraiki, denbora baterako edo betirako:

• Immigranteak nazionalizatzea

• Familiak biltzea

• Langile kualifikatuak erakartzea

• Atzerriko ikasleak bertan mantentzea

• Iheslariak erakartzea

• Emigranteak aberriratzea

• …

Immigrazio-politikak eraginkorrak dira epe luzean eta ertainean, baina horiek aplikatzeko aukera 
mugatua da populazio immigrantea harrera-gizartean integratzen den erritmoaren arabera. 
Immigratzaile kualifikatuak erakartzearen aldeko apustua egiten dute herrialde aurreratuek gero eta neurri 
handiagoan.

1995 2009

3. Zahartzeari aurre egiteko politika publikoak 
Demografia: migrazioaren gaineko politikak

• Populazio immigranteak EAEko guztirako populazioan duen 
pisua txikia da garatutako herrialde gehienekin alderatuta.
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Enpleguaren gaineko jarduera-ildoak, 
nazioartean aplikatzen direnak

Enpleguaren gaineko jarduera-ildoak, 
nazioartean aplikatzen direnak

Jarduera- eta langabezia-tasak EAEn, sexuaren eta adinaren arabera
(2010eko 2. hiruhilekoa)

Jarduera- eta langabezia-tasak EAEn, sexuaren eta adinaren arabera
(2010eko 2. hiruhilekoa)

• Populazio aktiboa
• Legezko erretirorako adina atzeratzea
• Erretiro aurreratuak mugatzea
• Erretiro aurreratuentzako pizgarriak 

kentzea (pentsio-batez besteko 
soldata erlazioa)

• Emakumeak lan-merkatuan sartzea
• Lan egiten ez dutenentzako 

motibazioa
• …

• Enplegua
• Hezkuntza eta prestakuntza
• Bitartekotza
• Mugikortasuna
• Kontratatzeko laguntzak
• Lan-harremanak
• Flexisegurtasuna
• ...

Jarduera-tasa

Langabezia-tasa

Enplegu-politikek laguntzak ematen dituzte helduak, emakumeak eta gazteak lan-merkatuan sartzeko, 
eta langabeziaren arazoari aurre egiteko aukera ematen dute.

3. Zahartzeari aurre egiteko politika publikoak 
Enplegua eta lehiakortasuna: enplegu-politikak

70,5%

73,1%
74,0%

72,5%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

2000 2003 2006 2009

País Vasco (Eustat) País Vasco (INE)

España (INE) EU15 (Eurostat)

º

Iturria: Eustat, INE, Eurostat

• Jarduera-tasa handiagotzeko aukera dago, batez ere 
emakumeen eta 55 urtetik gorakoen kolektiboetan, eta 
langabezia-tasa murritz daiteke (gazteen artean bereziki 
larria da arazo hori).
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Lehiakortasunaren alorreko jarduera-ildoak, nazioartean 
aplikatutakoak

Lehiakortasunaren alorreko jarduera-ildoak, nazioartean 
aplikatutakoak EAEren lehiakortasun-maila, per capita BPGdren araberaEAEren lehiakortasun-maila, per capita BPGdren arabera

• Industria-politika
• Produktibitatea
• Azpiegiturak
• Berrikuntza eta ekintzailetza
• Inbertsioak erakartzea
• I+G
• Nazioartekotzea
• Negozio-eredu berriak
• Lankidetza-klusterizazioa
• Enpresa motorrak
• Familia-enpresak
• Enpresa-dimentsioa
• Finantzaketa
• …

2000 20092000 2009 2000 2009

23.200
27.500

15.700

22.900
20.030

29.683
15en EB Espainia Euskadi

Per capita BPGd – Espainiarekiko eta 15en EBrekiko alderaketa
(2000-2009, € korronte)

Per capita BPGd – Alderaketa Europako eskualdeekin
(2007, € korronte)

Lehiakortasun-politiken xedea da langile bakoitzak sortutako balio erantsia areagotzea.

… …

3. Zahartzeari aurre egiteko politika publikoak 
Enplegua eta lehiakortasuna: lehiakortasun-politikak

Iturria: Eustat, INE, Europako Batzordea eta guk egindakoa

• EAEk aurrerapauso nabarmenak eman ditu azken 
hamarkadan lehiakortasunari dagokionez, eta 15en EBren
batez bestekoa gainditu du. Etorkizunerako erronka nagusia 
izango da hazkunde-maila mantentzea, eta puntako beste 
eskualde batzuen mailara iristea.
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Gastuari eusteko edo hori murrizteko jarduera-ildoak, 
nazioartean aplikatzen direnak

Gastuari eusteko edo hori murrizteko jarduera-ildoak, 
nazioartean aplikatzen direnak

• Zerbitzuan eragina duten neurriak
• Estaldura-maila (onuradun den populazioa)
• Sistemaren eskuzabaltasuna
• Zerbitzuak publiko edo pribatu izatea
• Kalitate-maila
• …

• Zerbitzuan eraginik ez duten neurriak
• Gastuaren eraginkortasuna
• Kudeatzeko beste modu batzuk (lankidetza publiko-

pribatua)
• Iruzurraren aurkako borroka
• Administrazioen arteko koordinazioa
• …

Parte-hartze ekonomikoarekin lotutako jarduera-ildoak, 
nazioartean aplikatzen direnak

Parte-hartze ekonomikoarekin lotutako jarduera-ildoak, 
nazioartean aplikatzen direnak

• Ordainketa partekatua
• Ondare higiezina aktibatzea
• Laguntzak jasotzen dituzten pertsonak laneratzea
• Pentsio pribatu osagarriak sustatzea
• …

Euskal administrazioen guztirako per capita gastua, osasunaren eta 
gizarte-zerbitzuen alorrean (2000-2008; € per capita)

Euskal administrazioen guztirako per capita gastua, osasunaren eta 
gizarte-zerbitzuen alorrean (2000-2008; € per capita)

Zahartzeak eta beste faktore batzuek gastu publikoan izango duten eragina kudeatu behar dugu 
derrigorrez.

EAEko BPGdren ∆ ‘00-‘08 6,3% ∆
‘00-’08

+7,8

+7,7

+13,4

3. Zahartzeari aurre egiteko politika publikoak 
Gastu publikoa kudeatzea

Euskal administrazioen per capita gastu publikoa(1)
EAEko per capita gastu publikoa zerbitzu sozialetan
EAEko per capita gastu publikoa osasunean

(1) Euskal administrazioen gastu arrunta eta kapital-eragiketetako gastua. 
Ez ditugu kontuan hartu finantza-gastuak.

Iturria: Eustat.

• EAEko gastu publikoaren berritzeak aurreratuta badaude ere, 
lanean jarraitu behar dugu zerbitzu publikoaren sistema 
eraginkorrak eta iraunkorrak sortzeko.
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Zergen alorreko jarduera-ildoak, nazioartean 
aplikatutakoak

Zergen alorreko jarduera-ildoak, nazioartean 
aplikatutakoak

Iturria: Eustat, Eurostat.

Zerga itunduek eragindako presio fiskalaren bilakaera EAEn 
(BPGdren gaineko %)

Zerga itunduek eragindako presio fiskalaren bilakaera EAEn 
(BPGdren gaineko %)

Sistema publikoa modu iraunkorrean finantzatzen dela bermatu behar du zerga-politikak. Gainera, 
modu aktiboan kudeatu behar da fiskalitatea, bai jarduera ekonomikoa sustatzeko, bai eta funts 
publikoetarako behar adinako sarrerak bermatzeko, iruzurraren aurka borroka egiteko eta 
etorkizuneko beste erronka batzuei aurre egiteko ere. Hori guztia zuzentasun-testuinguru batean, 
zerga-sistemaren sinesgarritasun soziala bermatuko duen testuinguruan.

• Gizarte Segurantzara egindako kotizazioen 
bilketa

• Gastu sozialarekin lotutako zergak

• Zerga orokorrak

• Gizarte Segurantzako Erreserba Funtsa

• Gastu publikoko beste partida batzuk kentzea

• Zerga-iruzurraren aurkako borroka

• …
Erreferentziazko herrialdeetako guztirako zerga-presioa, Gizarte 
Segurantzara egindako kotizazioak barne (BPGdren gaineko %)
Erreferentziazko herrialdeetako guztirako zerga-presioa, Gizarte 
Segurantzara egindako kotizazioak barne (BPGdren gaineko %)

3. Zahartzeari aurre egiteko politika publikoak 
Gastu publikoa kudeatzea



Zerga-politika
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EAEn politika guzti horiek aplika badaitezke ere, dirudienez, jarduteko aukera gehiago ditugu 
gastu publikoaren kudeaketaren eta zerga-politikaren alorrean. Bestalde, enplegu- eta 
lehiakortasun-politikak dira erabilgarrienak EAErako gaur egun.

KONTU PUBLIKOEN IRAUNKORTASUNEAN 
DUTEN ERAGINA 

BESTE XEDE BATZUETAN 
DUTEN ERAGINA

Eragin 
potentziala

Emaitzak 
lortzeko epea

Eragin 
negatiboak 

izateko arriskua
Gizarte-kohesioa Gobernuen 

irudia

Jaiotza-politikak Ertaina Luzea Ertain-txikia Positiboa Positiboa

Migrazio-politikak Ertain-altua Ertain-luzea Ertain-txikia

Neutroa gaur 
egungo 

immigrazio-
mailan

Egoera 
ekonomiko-

sozialen
araberakoa

Enplegu-politikak Ertain-altua Ertaina Ertain-txikia Positiboa Positiboa

Lehiakortasun-
politikak Altua Ertain-luzea Txikia Positiboa Positiboa

Gastuari eustea 
edo hori 

murriztea
Ertain-altua Laburra Ertain-txikia Neutroa Positiboa

Erabiltzailearen 
parte-hartze 
ekonomikoa

Ertaina Ertain-laburra Ertaina Neutro-
negatiboa Negatiboa

Política fiscal Altua Ertain-laburra Ertain-handia Neutroa Neutro-
negatiboa

Zahartzearen gaineko politikek EAEn duten eragina
(Lan-batzordearen emaitzak)

Zahartzearen gaineko politikek EAEn duten eragina
(Lan-batzordearen emaitzak)

Politiken sailkapena, horien erabilgarritasunaren arabera, eta euskal 
administrazioen jarduteko aukera (lan-batzordearen emaitzak)

Politiken sailkapena, horien erabilgarritasunaren arabera, eta euskal 
administrazioen jarduteko aukera (lan-batzordearen emaitzak)
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3. Zahartzeari aurre egiteko politika publikoak 
Ondorioak



Eranskinak



Batzordeko presidentea: Jon Larrinaga – Aholkularitza Batzordeko kidea (Ekonomia, Plangintza eta Ingurumen Saileko sailburu ohia) 

-Kideak:
• Alberto García Erauskin –Euskalteleko zuzendari nagusia (Jose Antonio Ardanzaren ordezkaria)
• José Luis Lafuente – Mondragon Corporation – Korporazioko kudeaketa-ereduaren arduraduna (Jose Mª Aldekoaren ordezkaria)
• Iñaki Peña –Orkestrako Entrepreneurship arloaren arduraduna (Jose Luis Larrearen ordezkaria)
• Susana Rodríguez Vidarte – Aholkularitza Batzordeko kidea (Deustuko Merkataritza Unibertsitateko dekano ohia)
• Juan Miguel Sans –Alium Consultingeko presidentea (Luis Atienzaren ordezkaria)
• Felipe Serrano – Aholkularitza Batzordeko kidea (UPV-EHUko Ekonomia Aplikatuko katedraduna)  
• Carlos Trevilla – Aholkularitza Batzordeko kidea (Euskadiko UGTko idazkari nagusi ohia)
• Luís Maria Ullibarri –Innobasqueko Berrikuntza Sozialeko zuzendari nagusia (Guillermo Ulaciaren ordezkaria)
• Roberto Velasco – Aholkularitza Batzordeko kidea (UPV-EHUko Ekonomia Aplikatuko katedraduna) 
• Alicia Vivanco –Bbk-ko zuzendari nagusia (Mario Fernandezen ordezkaria)
• Kepa Zubieta –Iberdrolako Prestakuntza eta Garapena saileko zuzendaria (Ignacio Sanchez – Galanen ordezkaria)
• Ignacio Zubiri – Aholkularitza Batzordeko kidea (UPV-EHUko Ogasun Publikoko katedraduna) 

- Gobernua:
• Andrés Araujo – Ekonomia, Aurrekontu eta Kontrol Ekonomikoko sailburuodea
• Patricia Arratibel – Osasun eta Kontsumo Saileko Aseguramenduko eta Osasun Kontratazioko zuzendaria
• Fernando Fantova – Gizarte Gaietako sailburuordea
• María Soledad Esteban – Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordea
• Jesús Fernández Diaz – Osasuneko sailburuordea 
• Javier Forcada –Eustateko zuzendari nagusia
• Olga Rivera –Kalitate, Ikerkuntza eta Berrikuntza Sanitarioko sailburuordea
• Javier Ruiz Fernandez – Enplegu eta Gizarte Gaietako Saileko Enplegu, Prestakuntza eta Gizarteratzeko sailburuodea

- Aholkulariza-enpresa: BMASI
• Sabin Azua
• Maria Astigarraga
• Mikel Achotegui
• Igor Revilla
• Kerman Gabiola

- Lehendakariaren Bulego Ekonomikoa
• Josu Fernández
• Iñigo Calvo

Eranskina 
Lan-batzordearen eraketa



Eranskina 
Erabilitako informazio- eta dokumentazio-iturriak
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Zenbait informazio-iturritatik eskuratu ditugu dokumentu honetan erabilitako datuak. Jarraian 
adieraziko ditugu garrantzitsuenak:

−Datu-baseak
Eustat
Estatistikako Institutu Nazionala
EuroStat
OECDstats
Nazio Batuak

−Txostenak
2009 Ageing Report - Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States 2008-2060 (Europako Batzordea, 
2009)
Green Paper “Confronting demographic change: a new solidarity between the generations” (Eurostat, 2005)
Ageing characterises the demographic perspectives of the European societies (Eurostat, 2008)
Sustainability Report 2009 (Europako Batzordea, 2010)
Demographic Report 2008 (Europako Batzordea, 2009)
Taxation trends in the European Union (Eurostat, 2010)
Low fertility and population ageing - Causes, consequences and policy options (RAND, 2004)
UN World Population Policies 2009 (Nazio Batuak, 2010)
Trends and determinants of fertility rates (ELGA, 2005)
International Migration Outlook 2010 (ELGA, 2010)
Estimación del gasto en servicios sociales en Gipuzkoa en el horizonte de 2020 (SIIS, 2009)
Orientaciones básicas para garantizar la sostenibilidad económica del sistema de Servicios Sociales en la CAPV (SIIS 2009)
Informe sociolaboral 2009 (Consejo de Relaciones Laborales 2010)
EAEko zerga-bilketak (zerga itunduak) 1982/2009” (Ekonomia eta Ogasun Saila, 2010)
Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo Sailak eta Enplegu eta Gizarte Gaietako sailak azterketa honetarako egindako 
lanak
Global Aging 2010: An Inconvenient Truth (Standard&Poor´s, 2010ko urria)

Erabilitako dokumentazioa

- Lan-batzordeak egindako azterketarako, eta dagozkien txostenak lantzeko, honakoek landutako dokumentazioa erabili dugu: BMASIk, Osasun eta 
Kontsumo Sailak, Orkestra – Lehiakortasunerako Euskal Institutuak eta UPV/EHUk.




