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Diagnostikoaren laburpen gisa, bi ondorio mota atera dira: 

 

Euskal lan-merkatuak eta lan-merkatu horretan nabarmen eragiten duten sistemek (ekonomia sustatzeko sistema, hezkuntza-sistema eta gizartea 

babesteko sistema) gaur egun duten barne-egoerari buruzko ondorioak. 

Prospektiba-elementuekin lotutako ondorioak, barne-elementuak zein nazioarteko joerak barne. 

 

Egungo egoerari buruzko ondorioetan, hiru mailatan sailkatu dira elementuak: 

 

 Egoera positiboa. 

 Tarteko egoera. 

 Egoera negatiboa. 

 

Prospektiba-elementuekin lotutako ondorioetan ere, hiru mailatan sailkatu dira elementuak: 

 

 Aukera garbia. 

 Zalantzazko prospektiba-elementua. 

 Arrisku edo mehatxu garbia. 

 

Horrez gain, aurretik, enpleguari buruzko Euskadirako Europa 2020 helburuak zenbateraino bete diren aztertzen da. 

Euskadiko enpleguari buruzko diagnostikoaren laburpena 
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Hona hemen enpleguarekin lotura zuzenena duten Europa 2020 helburuak betetzeari buruzko datuak: 

Enpleguari buruzko Europa 2020 helburuen betetze-maila 

EUROPA 2020 

HELBURUA 

GAUR EGUNGO EGOERA 

20 eta 64 urte arteko 

biztanleen enplegu-tasa ≥ 

% 74 

 

Euskadiren datua 2014 amaieran % 67,4 zen. 

 

Gaur egun dugun egoeraren eta Europa 2020k ezartzen duen helburuaren arteko aldea bi faktoreren batuketaren emaitza da: 

langabezia-tasa (lanik gabe dauden pertsonen eta aktibo dauden pertsonen arteko harremana neurtzen duen adierazlea) eta 

jarduera-tasa (lan egin nahi duten pertsonen eta lan egiteko adina duten pertsonen arteko harremana neurtzen duen adierazlea). 

Azken bi urteotan, jaitsi egin da langabezia Euskadin, eta badirudi enplegu garbia sortzen ari dela; hori dela eta, baikor egon 

gaitezke langabezia-tasa murrizteari dagokionez. Alabaina, jarduera-tasa baxu batetik abiatzen garenez (bereziki, adin-tarte 

altuenetan) eta badirudienez jarduera gutxiago izango dela, zaila izango da 2020rako ezarritako helburua betetzea, nahiz eta 

izan berri dugun krisian galdutako enpleguaren zati handi bat berreskuratu. 

Inbertsioa I+Gn ≥ 

BPGaren % 3 

 

2014. urte amaieran, Euskadirako datua % 1,93 zen Eustaten arabera, eta % 2,03 EINen arabera. Azken horrek bat egiten du 

EB-28ren batez bestekoarekin. 

Oro har, % 3ren helburua lortzeak oso zaila dirudi Europako herrialde gehienentzat, honako hauentzat izan ezik: Finlandia, 

Suedia eta Danimarka (herrialde hauek urteak daramatzate helburua gainditzen), eta Austria eta Alemania (gaur egun % 3 baino 

zifra apalagoa dute, baina hortik gertu daude). Errazagoa eta bideragarriagoa dirudi % 3 baino tasa handiagoa lortzea I+Gren 

inbertsioan Euskadiko RIS3n definitutako aukeren arlo estrategikoetan, inbertsio hori arlo bakoitzak sortutako BPGarekin 

konparatuta. 

Eskola behar baino 

lehenago uztearen 

ehunekoa ≤ % 15 

 

Eskola behar baino lehenago uzten zuen 18-24 urte bitarteko biztanle-taldearen tasa % 7,2 zen 2014. urte amaieran. Horrek 

esan nahi du erdia baino gehiago jaitsi dela Europak 2020rako ezarri duen helburua (% 15).  

Emakumeen kasuan, tasa baxuagoa da oraindik: % 6,6. 

Goi-mailako ikasketak 

amaituak dituzten 30 eta 

34 urte bitartekoen 

ehunekoa ≥ % 44 

Euskadirako adierazlea % 48,9an zegoen 2014 amaieran, Europa 2020k ezarritako helburuaren gainetik. 

Horrek esan nahi du Euskadi EB-28ren batez bestekoa baino 11 puntu gorago dagoela. Azken 10 urteotan 15 puntu egin du 

gora. 
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EGOERA POSITIBOA TARTEKO EGOERA EGOERA NEGATIBOA 

 Gure industria-sektorearen sendotasuna. 

 Ekonomia sustatzeko politika sendoa eta 

denboran irauten duena. 

 Gure lanbide-prestakuntzaren kalitatea.  

 Langabeziaren ondorioak hein handi batean 

arintzen dituen gizarte-babeserako sistema 

propioa izatea. 

 Ekonomia sozialaren garrantzia gure ekoizpen-

egituran. 

 Langabeziaren kopuru orokorrak. 

 Gure biztanleria aktiboaren kualifikazioa. 

 Gure hezkuntza-sistema gure ekoizpen-

sistemaren errealitatearen arabera egokitzea.  

 Gure I+G+b sistema.  

 Desberdintasunak aukera-berdintasunean 

emakumeen eta gizonen enpleguari dagokionez.  

 Ekintzailetzarako laguntza-maila eta zerbitzuak.  

 Lan-harremanen giroa.  

 Eskumen-maila. 

 Jarduera-tasa txikia. 

 Behin-behinekotasun handia eta enplegu 

finkoaren zein aldi baterako enpleguaren arteko 

dualtasun-maila handia. 

 Nahi ez den partzialtasuna.  

 Langabezia-tasa altua gazteen artean.   

 Epe luzeko eta oso luzeko langabeziaren 

kronifikazioa. 

 Desgaitasuna duten pertsonen egoera. 

 Laneratzen laguntzeko banakako zerbitzuetan 

eta enpresekiko harremanetan eta zerbitzuetan 

gabeziak dituen Euskal Enplegu Zerbitzua. 

 Gabeziak etengabeko ikaskuntzaren kopuruan 

eta kalitatean.  

Euskal lan-merkatuak eta lan-merkatu horretan nabarmen eragiten duten sistemek gaur egun 

duten barne-egoerari buruzko ondorioak 
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EGOERA POSITIBOA 

 Gure industria-sektorearen sendotasuna. Gure industriak pisu handia du oraindik BPGan. Sektore tradizionalenetako batzuek izan berri dugun krisiaren 

ondorioak jasan dituzte, baina beste batzuk onik atera dira, I+G+Bn oinarritzen direnez eta nazioartera bideratuta daudenez lehiakorragoak direlako. Alabaina, 

ezin dugu ahaztu krisian zehar industrian ere enplegua galdu dela eta enpleguaren kalitatea galdu izanak industria-arloari ere eragin diola. Horrez gain, 

kontuan hartu behar da fenomeno bat sortzen ari dela: industriaren “tertziarizazioa”. Fenomeno horretan, lehen enpresen barruan barneratuta zeuden balio-

kateko jardueretako batzuk kanporatu eta zerbitzuen sektorera igarotzen dira. 

 Ekonomia sustatzeko politika sendoa eta denboran irauten duena. Herrialdeak industrializazioaren, berritasunaren, nazioartekotzearen eta gure garapen 

ekonomiko eta sozialerako azpiegiturak egitera bideratutako inbertsio publikoaren alde egin du apustu betidanik. Baita “kluster-ereduaren” eta inbertsioak 

erakartzearen alde ere, beste garapen-ildo batzuen artean. Bada, orain, Espezializazio Inteligentearen Estrategia berri batekin indartu da hori guztia. 

Autogobernurako dugun maila altuari esker, denbora luzez eutsi izan diogu industriaren eta garapen ekonomikoaren politikari, eta ikusi da asmatu egin dela 

horrekin. 

 Gure lanbide-prestakuntzaren kalitatea. Beste indar batzuez gain, lanbide-heziketaren sistemak harreman pribilegiatua du helburu duen enpresa-

sarearekin, hala enpresen benetako beharrei erantzuten dien plangintza baten ikuspegitik nola enpresen eta ikasleen zubi gisa. Gainera, eragile ekonomiko 

eta sozialek eta bertan parte hartu dutenek (enpresek, ikasleek eta ikastetxeek) arrakastatsutzat jo dituzte prestakuntza dualaren arloan garatutako 

esperientziak. 

 Langabeziaren ondorioak hein handi batean arintzen dituen gizarte-babeserako sistema propioa izatea. Bereziki aipatu behar da Diru Sarrerak 

Bermatzeko Errenta (DSBE). Errentak transferitzeko sistema horrek enplegurik gabeko pertsonei ematen die euskal gizartearen elkartasuna. Gizarte-

kohesiorako elementu bat da. 

 Ekonomia sozialaren garrantzia gure ekoizpen-egituran. 10 enplegutatik bat ia-ia ekonomia sozialetik dator, hainbat forma kontuan hartuta. Ekonomia 

sozialak errealitate bereizgarri bat osatzen du gure ekoizpen-egituran. 
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TARTEKO EGOERA 

 Langabeziaren kopuru orokorrak. Estatuan langabezia-tasa txikiena duen autonomia-erkidegoa izan arren, gure langabezia-tasa Europako Batasunaren 

batez bestekoa baino lau puntu gorago dago. 

 Gure biztanleria aktiboaren kualifikazioa. Europa 2020 helburuen gainetik gaude nabarmen biztanleen hezkuntza-mailari dagokionez, baina hezkuntza-

maila hori ez dago behar bezala banatuta (pertsona gehiegik dute unibertsitate-titulua, bereziki giza zientziei lotutako espezialitatekoa) eta pertsona gutxik 

dituzte lanbide-heziketako ikasketak. Halaber, hutsune handiak ditugu atzerriko hizkuntzen ezagutzari eta enpresek eskatzen dituzten beste gaitasun batzuei 

dagokienez (ekimena, taldean lan egiteko gaitasuna, merkataritza-funtziorako orientazioa...). Gainera, gaitasun horiek gero eta garrantzitsuagoak izango dira 

datozen urteetan. Langabezian dauden biztanleek kualifikazio baxua dute, eta lanean dabiltzan pertsonetako askok, berriz, kualifikazio altuegia dute. 

 Gure hezkuntza-sistema gure ekoizpen-sistemaren errealitatearen arabera egokitzea. Gure hezkuntza-sistemaren emaitzak nahiko onak dira, eta eskola 

behar baino lehen uzten dutenen tasa baxua da. Hala ere, emaitza horiek ez dira iristen behar den mailara hala gure aberastasun-mailari dagokionez nola 

gure aurrekontu publikoetan hezkuntzan egiten den inbertsio ekonomikoari dagokionez. Gure unibertsitateak ez du lortu nahi adina harreman eta elkarlan 

enpresekin, eta ez da modurik aurreikusten horien beharretara egokitzeko. Lanbide-heziketa da salbuespena; izan ere, haren egoera positiboa da argi eta 

garbi. Gure hezkuntza-orientaziorako sistemaren egoera ere hobetzeko modukoa da, ez baitu erabat lortzen gure gazteek lanbide-arloan behar adinako 

orientazioa izatea, enplegua eta lanbide-garapena lortzeko ikuspegi zabalagoa izateko. Hobetu egin behar da hezkuntzatik enplegurako trantsizioa. 

 Gure I+G+b sistema. Zientzia-, teknologia- eta berrikuntza-sistema sendoa dugu; kalitatezko eragile teknologikoak ditugu eta enpresa-inbertsio handia dugu 

I+G+B sisteman. Hala ere, inbertsio hori murriztu egin da azken urteotan. Oraindik urrun gaude 2020rako ezarritako % 3ko helburutik, eta lortutako emaitzak 

(patenteak, enpresentzako teknologia-transferentzia) ez dira nahikoa egindako inbertsio-ahaleginari dagokionez. 

 Desberdintasunak aukera-berdintasunean emakumeen eta gizonen enpleguari dagokionez. Ez dago alde handirik emakumeen eta gizonen langabezia-

tasa globalen artean, baina aldea nabarmena da jarduera-tasan (bereziki 45 urtetik gorako emakumeengan) eta kontratuen denborazkotasunean eta 

partzialtasunean, bai eta soldatetan eta lanean mailaz igotzeko aukeretan ere, besteak beste.  

  Ekintzailetzako laguntza-maila eta zerbitzuak. Ekintzailetzan laguntzeko sistemen artean gure inguruan gehien garatutakoetako bat den arren, gure 

ekintzailetza-jardueraren tasa baxua da oraindik ere. Enpresak sortzeko eta garatzeko izapide gehiegi egoteak eta horiek konplexuak izateak (hein handi 

batean araudia konplexua delako) ez dio mesederik egiten ekintzailetzari.  Horrez gain, gure gizartean ez da lortu pertsona ekintzaileei eta enpresariei balioa 

ematea, eta, oro har, ez dira gure gazteen erreferentzia. 

  Lan-harremanen giroa. Negoziazio kolektiboaren blokeo nabarmena gorabehera, lan-gatazkak nabarmen egin du behera azken urteotan, eta gutxiengo 

historikoetan gelditu da. Hori dela eta, berreskuratzen hasi da. Eragile batzuek nabarmentzen dute murrizketei eta eteteei dagozkien enplegua erregulatzeko 

espedienteak ondo erabili izanak lanpostuei eusteko balio izan duela, enpresetan lana gehiago ekoitzi denean pertsona gehiago sartzeko aukera eman 

duelako. 

 Eskumen-maila. Eskumena dugu enplegu-politika aktiboetan, baina ez enplegua sortzeko oinarrizko alderdietan; esaterako, lan-harremanak arautzean edo 

langabezia babesteko sisteman. 
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EGOERA NEGATIBOA 

 Jarduera-tasa txikia (estatuko batez bestekoaren azpitik dago). Jarduera-tasa bereziki apala da 55 eta 64 urte arteko adin-tartean: 10 pertsonatik 6 bakarrik 

dabiltza lanean. 

 Behin-behinekotasun handia eta enplegu finkoaren zein aldi baterako enpleguaren arteko dualtasun-maila handia. Ia 4 soldatapekotik 1ek behin-

behineko kontratua du. Gainera, lan finkoa eta behin-behinekoa dutenen artean dualtasun handia dago hainbat adierazletan (batez ere, lansariari dagokionez). 

 Nahi ez den partzialtasuna. Oraingo krisi ekonomikoaren ondorio nagusietako bat da hau, eta Europar Batasuneko tasarik handienetakoa eragin du. 

Partzialtasuna izan daiteke, hain zuzen, Lanbiden enplegu-eskatzaile gisa izena emanda dauden baina langabeak ez diren pertsona gehiago egotea 

justifikatzen duen arrazoi nagusietako bat.  

 Langabezia-tasa altua gazteen artean. Azken urteotan hainbat neurri abiatu dira gazteei bermea emateko, eta, horiei esker, asko murriztu dira 30 urtetik 

beherakoen langabezia-tasak. Hala eta guztiz ere, tasa hau oraindik ere dezente handiagoa da gure lan-merkatu osoko batez bestekoarena baino; gainera, 

gazte talentudun ugarik atzerrira ihes egin dute lan bila. Egonkortasunaren, soldata mailaren eta halako baldintzen dualtasunak gehienbat gazteengan du 

eragin negatiboa; izan ere, oro har, aurreko belaunaldietakoena baino kalitate txarragoko enplegua izan ohi dute. 

 Epe luzeko eta oso luzeko langabeziaren kronifikazioa. Denbora luzez lanik gabe egoten direnek zaila izaten dute atzera enpleguaren trenera igotzeko. 

Horren ondorioz, halaber, jende gehiago dago langabeziagatiko laguntza sozialik jasotzen ez duena. 

 Desgaitasuna duten pertsonen egoera. Kolektibo honetan, oraindik ere jarduera-tasa txikia eta langabezia-tasa handia dago. Legezko betebeharrak eta 

egun dauden pizgarriak gorabehera, oro har ez dute lortu merkatu arruntean lana topatzerik. 

 Laneratzen laguntzeko banakako zerbitzuetan eta enpresekiko harremanetan eta zerbitzuetan gabeziak dituen Euskal Enplegu Zerbitzua. Honi 

dagokionez, gehiago sakondu beharko litzateke laneko orientazioan; horrez gain, bitartekotza-lana hobetu eta enplegu arloko prestakuntzaren sistema aldatu 

beharko litzateke, eta gehiago bideratu ekoizpen-sektoreen eskarira.  

 Gabeziak etengabeko ikaskuntzaren kopuruan eta kalitatean. Jendeak ez du kontzientzia nahikorik prestakuntza eta ikaskuntza etengabeak garapen 

profesionalean duten garrantziaren inguruan. Hala enpresak nola langileak ez dira behar beste ahalegintzen, eta, gainera, sarritan prestakuntza-eskaintza ez 

da batere berritzailea eta kalitate eskasekoa da, lantzen diren gaiei eta irakasleen esperientziari dagokienez. Horrez gain, prestakuntza etengabean 

laguntzeko sistemaren kalitateak (pizgarri ekonomikoek, eskaintzak eta ikastegiekin elkarlanean jarduteko aukerek) gero eta gehiago eragiten du enpresak 

lokalizatzeko erabakian. Sistema horri dagokionez, beste eskualde batzuek baino desabantaila handiagoak ditugu inbertsio etekintsuak erakartzeko. 
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AUKERA GARBIA ZALANTZAZKO ELEMENTUA ARRISKU EDO MEHATXU GARBIA 

 Belaunaldi-aldaketagatiko lan-aukerak. 

 Emakumeen eta adinez nagusiagoen lan-

ekarpenaren ahalmena erabat baliatzea. 

 Pertsonen elkarlana eta kudeaketa aurreratua 

enpresaren barruan. 

 Aukerak sor ditzaketen sektore eta arloak 

garatzea.  

 Inbertsio etekintsuak erakartzea.  

 Hezkuntza/prestakuntza-sistemaren eta 

enplegu-sistemaren arteko lotura handiagoa, 

ekoizpen-sareak dituen beharrei aurrea hartzeko 

eta hobeto bideratzeko behar horietara.  

 Talentua erakartzea.  

 Ekonomiaren susperraldiaren erritmoa.  

 Laugarren industria-iraultzaren eta ekonomia 

digitalaren sorreraren ondorioak. 

 Lan egiteko beste modu batzuk.  

 

 Demografia-defizita eta herritarren zahartzea.  

 Gorabidean diren herrialdeen lehia handiagoa. 

 Enplegagarritasuna murriztea eta kualifikazio 

apalagoko pertsonen langabezia-egoera kroniko 

bihurtzea.  

 

Prospektiba-elementuekin lotutako ondorioak 
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AUKERA GARBIA 

 Belaunaldi-aldaketagatiko lan-aukerak. Aurreikuspenen arabera, hurrengo 10 urteetan belaunaldi-aldaketa gertatuko da gaur egungo 3 lanetik batean. 

Dena dela, ez da gertatuko belaunaldi-aldaketa zurruna “lanpostuz lanpostu”. Alderantziz, kasu askotan, lanean hasten diren pertsonen profilek alde handia 

izango dute erretiratuko diren pertsonen profilarekin. Edonola ere, prozesu honek lanean hasteko aukera izugarria eskainiko die gazteei; gainera, askotan 

kualifikazio maila askoz ere handiago izan ohi dute ordeztuko dituzten belaunaldiena baino (adibidez, gaitasun digitalen esparruan). 

 Emakumeen eta adinez nagusiagoen lan-ekarpenaren ahalmena erabat baliatzea. Honek eragina izango du kuantitatiboki, bi kolektibo horiek jarduera-

tasa txikiagoak dituztelako; horrez gain, ordea, eragina izango du kualitatiboki ere, baldin eta enpresak gai badira aniztasunak ematen dituen aukerak 

baliatzeko. Gogoan izan behar da gero eta bizkorrago ari garela sartzen “hibridazio-ekonomia” batean; ekonomia horretan, berrikuntza funtsean sektoreen, 

merkatuen eta ezagutza arloen elkargunean sortzen da, eta orain arte bakartuta egon diren piezak nahasten dira irtenbide disruptiboak lortzeko. Gainera, 

egoera horretan, adinaren eta generoaren arloko aniztasun hori ere lehiakortasuna hobetzeko funtsezko elementua izan daiteke. 

 Pertsonen elkarlana eta kudeaketa aurreratua enpresaren barruan. Langileek enpresan gehiago parte hartzea eta enpresak modu gardenagoan 

kudeatzea helburu duten lan-ereduak arrakastatsuak izan ohi dira, enpresa-lehiakortasuna eta enpresaren kalitatea areagotzen dutelako. Esperimentatzen 

jarraitu behar da, jardunbide egokiak identifikatzen eta jardunbide horiek Euskadiko enpresa-egitura osoan aplikatzen. 

 Aukerak sor ditzaketen sektore eta arloak garatzea. RIS3 Euskadi estrategiak fabrikazio aurreratuarekin, energiarekin eta biozientziekin (alegia, giza 

osasuna ardatz duten zientziekin) loturiko espezializazio adimentsuko 3 lehentasun zehaztu zituen 2014-2020 aldirako, bai eta lurraldearekin loturiko hainbat 

heldutasun mailatako nitxo batzuk ere. Hala, kolektibo eta lurralde-esparru guztien enplegua nabarmen hobetzeko, nahitaezkoa da espezializazio horren alde 

egitea eta tokian tokiko enplegua sortzeko aukerak aprobetxatzea. 

 Inbertsio etekintsuak erakartzea. Tradizionalki, kanpo-inbertsio etekintsua erakartzea funtsezkoa izan da enplegua sortzeko. Zenbait lehiakortasun-faktore 

ditugu gure lurraldea kanpoko inbertsiogileentzat erakargarriago egiteko. Faktore erakargarri horiei eta inbertsioak erakartzeko merkataritza-estrategia 

proaktiboari esker, aukerak sortuko dira gure lan-merkatuan, dudarik gabe. 

 Hezkuntza/prestakuntza-sistemaren eta enplegu-sistemaren arteko lotura handiagoa, ekoizpen-sareak dituen beharrei aurrea hartzeko eta hobeto 

bideratzeko behar horietara. Datozen hamarkadetan funtsezkoa izango da hezkuntza/prestakuntza-sistemen eta enplegu-sistemen arteko lotura. Egungo 

langabe gehienek kualifikazio ertain-apala dute, eta, joeren arabera, sektore ekonomiko gehienetan kualifikazio ertain-handia eskatuko dute lanerako. Horren 

ondorioz, litekeena da lan-eskaintzaren eta -eskariaren arteko desoreka izugarri areagotzea. Horregatik, hezkuntza- eta prestakuntza-sistemek elkarlanean 

aritu beharko dute enpresa-sarearekin, behar besteko denboraz detektatzeko aldaketa horiek eta behar bezala erantzuteko kualifikazio-premiei. 

 Talentua erakartzea. Gure ikuspegi demografikoak kontuan harturik, talentua erakartzeak aukerak sortuko ditu dudarik gabe. Hauxe da erronka: talentua 

modu adimentsuan erakartzea 
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ZALANTZAZKO ELEMENTUA 

 Ekonomiaren susperraldiaren erritmoa. Badirudi denok bat gatozela ekonomia-susperraldiaren fasean gaudela. Alabaina, denok ez gaude ados susperraldi 

horren erritmoari dagokionez, ezta beste tentsio ekonomiko batzuk gertatzeko probabilitateari dagokionez ere. Izan ere, hainbat faktore egon daitezke 

oinarrian: adibidez, lehengaien prezioa eta suspertzen ari diren ekonomien bilakaera (Txinakoarena eta Brasilgoarena, esaterako). Elementuok eragin handia 

izan dezakete gure ekonomian, neurri handi batean baldintzatuko baitute enplegu-susperraldiaren erritmoa. Hala eta guztiz ere, azterlan gehienen arabera, 

jokalekua hobea izango da 2020an (baita 2025ean ere). 

 Laugarren industria-iraultzaren eta ekonomia digitalaren sorreraren ondorioak. Laugarren industria-iraultzak (4.0 industriak) eta ekonomia digitalak, 

dudarik gabe, profil profesional berriak sortzeko eta egungo profilak garatzeko aukerak ematen dituzte. Alabaina, arrisku nabaria dira tradizionalki kualifikazio 

maila apalagoa eskatzen zuten lanak egin izan dituzten pertsonentzat. Zaila da esatea aukera eta mehatxu horien arteko harremanak nolako eragina izango 

duen azkenean. Nolanahi ere den, egoera hau behar bezala kontrolatu beharko da, aukerak ahal bezainbeste aprobetxatzeko eta arriskuak erabat murrizteko. 

 Lan egiteko beste modu batzuk. Etorkizunari buruzko azterlan gehienen arabera, lan egiteko modu berriak sortuko dira ezinbestean; kasurako, malgutasun 

handiagoa egongo da denbora eta espazio aldetik (urrutiko lana, ordutegi malguagoa), eta horrek, zalantzarik gabe, mesede egingo dio laneko bizitza eta 

familiako bizitza uztartzeko prozesuari. Halaber, badirudi erakunde malguagoak izango ditugula etorkizunean (seguru asko, txikiagoak): beste enpresekin 

elkarlanean jardungo dute, batez ere talentuan oinarrituta. Dena dela, malgutasunak nolabaiteko “desarauketa” bat ere ekar lezake; ziur asko, horrek ez lieke 

eragingo talentu handia duten pertsonei, baina ondorio negatiboa izan lezake hainbesteko kualifikaziorik ez dutenengan. 
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ARRISKU EDO MEHATXU GARBIA 

 Demografia-defizita eta herritarren zahartzea. Garbi dago elementuok nolako joera izango duten. Lan-aukeretan eragin positiboa ere izan lezakete; izan 

ere, enplegurantz hurbilduko ditu egun enplegutik urrun dauden kolektiboak, eta aukerak eskainiko dizkie mendekotasunean laguntzeko sektoreei eta beste 

batzuei. Alabaina, kontuan hartu behar da aurrekontuetan arriskuak ekar ditzakeela enplegudunen kopuruaren ratioa pertsona ez-produktiboen kopuruari 

dagokionez murrizteak. Aurreikuspenen arabera, pentsioen, osasun arloaren eta gizarte-zerbitzuen kostuak gora egingo du, eta horrek sortuko ditu 

aurrekontu-arriskuak; arriskuok eragin negatiboa izan dezakete beste behar batzuetara bideratutako baliabideetan (adibidez, enplegu-politika aktiboetan). 

 Gorabidean diren herrialdeen lehia handiagoa. Agerikoa da gorabidean diren herrialdeek lehia handiagoa sortuko dutela; izan ere, herrialdeok gero eta 

gazte gehiago eta kualifikatuagoak dituzte, eta lan egiteko gogoz daude, herrialde garatuetan baditugun ongizate mailak lortze aldera. Guk, gure 

lehiakortasunari eusteko, I+G+b-ren alde egin behar dugu, baina, bistakoa denez, zailagoa izango da sektorerik tradizionalenei eustea, lehiakortasun-mixean 

pisu handiagoa duten zenbait faktore daudelako horietan (baliabide naturalak, energiaren prezioa, lan-kostuak…). 

 Enplegagarritasuna murriztea eta kualifikazio apalagoko pertsonen langabezia-egoera kroniko bihurtzea. Enpresek kualifikazio handiagoko jendea 

eskatzen dute, eta horrek arriskuan jartzen ditu prestakuntza-aukerarik (“bigarren aukerarik”) eskaini ezin zaien pertsonak edo ikaskuntza etengabea behar-

beharrezkotzat jotzen ez dutenentzat. 
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Euskadin enplegua hobetzeko erronkak 
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Aurreko diagnostikotik ondorioztatzen denez, erronka hauei heldu behar zaie Euskadin enplegua hobetzeko: 

Erronkak 

AKTIBAZIOA 

 

Jarduera-tasa txikia dugu, Europa 2020ren helburuetatik oso urrun dagoena, eta aurreikuspen ofizialen arabera, gainera, baliteke tasa horrek are 

beherago egitea. 

 

Erronka honek ez dio soilik enpleguaren arloari eragiten. Hala jarduera nola enplegua areagozu baino ez dugu lortuko gure ongizate-estatuari eustea.  

KUALIFIKAZIOA ETA GAITASUNAK 

 

Belaunaldi berriek, oro har, hezkuntza maila ona dute, baina horrek ez du esan nahi nahitaez ekoizpen-sarearen beharrizanetara egokitutako kualifikazioa 

dutenik. Izan ere, gero eta enpresa gehiagok eskatzen dituzte gaitasun berriak, eta gaitasunok beti ez daude ezagutza teknikoekin lotuak; gaitasun 

sozialekin, hizkuntzak jakitearekin eta halako alderdiekin lotuta egoten dira. Ekonomia benetan suspertzen hasten den heinean, baliteke eskatutako 

kualifikazioen eta kualifikazio errealen arteko tarteak kronifikazio handiagoa sortzea kualifikazio apalagoa duten pertsonen langabezian; horrek, aldi 

berean, gure enpresen garapena mugatuko luke. Hori dela eta, herrialdeak apustu egin behar du ikaskuntza etengabearen eta gaitasunak aitortzearen 

alde. 

AUKERAK SORTZEA 

 

Erabat aprobetxatu behar dugu gure ekonomiak enplegua sortzeko duen ahalmena; gure RIS3-n zehaztutako sektore estrategikoak garatu behar ditugu 

(adibidez, bioteknologiaren sektorea), eta garrantzia eman behar diegu tokiko sektoreei, betiere enplegua sortzen eta gizarteko premia handiak asetzen 

lagun badezakete (adibidez, mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako laguntza). 

1 

2 

3 
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AUKERA BERDINTASUNA 

 

Gure lan-merkatua, askotan, ez da gai zenbait kolektibo eta talderi beren gaitasunak erakusteko aukerak eskaintzeko. Sarri, epe laburregiko ikuspegia 

izan ohi dugu, gazteekin adibidez; ikuspegi horren ondorioz, ez da behar beste garatzen pertsonen ahalmena, funtsean epe laburreko emaitzak eta 

etekina eskuratu nahi baitira. Beste batzuetan, berriz, “aurreiritzi” faltsua izan ohi dugu pertsona nagusiagoen gainean: uste dugu ez dutela gogo handirik 

lan-munduan ekarpena egiten jarraitzeko. Emakumeen kasuan, berriz, ez dugu behar beste sustatzen haien lana ekitatea lortzeari begira. 

KALITATEZKO ENPLEGUA 

 

Gizarte kohesionatua izateko, kalitate handiagoko enplegua eskainiko duen lan-merkatua behar dugu.  

 

Kalitate handiagoko enplegua izan dezagun, behin-behineko lan gutxiago eta nahi gabeko partzialtasun gutxiago sortu behar ditugu, eta gehiago egin 

behar dugu aurrera laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan, gizartearekin erantzukizuna duten eta giza baliabideak hobeto kudeatzen dituzten 

enpresetan, kontzertazioaren printzipio orokorra oinarri izango duten lan-harremanetan… 

BALIOZKO ZERBITZUAK EMANGO DITUEN EUSKAL ENPLEGU SISTEMA ERAGINKORRA 

 
Pertsonentzako zerbitzu pertsonalagoak sortu behar ditugu. Informazioa eta orientazioa gakotzat hartu behar ditugu “ibilbidearen” kontzeptuan; ibilbide 
horretan, sisteman esku hartzen duten eragileek ematen dituzten zerbitzuek balioa eman behar diete pertsonei, “enplegagarritasuna” hobetze aldera. 
 
Enpresentzako zerbitzuak ere indartu egin behar dira, eskaintza eta eskaria elkarri hobeto egokitzeko, eta enpresak “enplegu-politiken eta -zerbitzuen 
arloko bezero nagusiak” balira bezala ikusi eta tratatu behar ditugu. 
 
Era berean, ezinbestekoa da aurrera egitea sustapen ekonomikoaren politika eta hezkuntza-politikak aintzat hartuko dituen enplegu-politika bat 
diseinatzeko lanean. 
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