
Hego Euskal Herriko gizarte babesaren ehunekoa,
Europar Batasunaren oso azpitik

Gizartea babesteko sistema arau jakin batzuen multzoa da, erakunde baten edo
batzuen laguntzaz, gizarte-prestazioak eta haien finantzaketa kudeatzen duena1.
Aberastasunaren banaketa zuzen baterako erabat beharrezkoa da politika publikoen
erabilera egokia izatea. Sistemak eragiten dituen desberdintasunak murrizteko tresna
garrantzitsua da beraz gizarte babesa. Horregatik bideratzen diren baliabide
ekonomikoak aztertzea nahitaezkoa iruditzen zaigu.

 EAE

Eustatek, Euskal Estatistika Institutuak, 2019ko otsailean argitaratu ditu Gizarte
Babesaren gastuaren datuak; dokumentu honetan EAEko 2017. urteko zifrak jasotzen
dira. 2017an gizarte babesera zuzendutako baliabide ekonomikoak 17.870 milioi izan
ziren, hau da, BPGren %24,2:

• Grafikoan ikusi daiteke gizarte-babesera bideratutako aberastasunaren zatiak
beheranzko joera izan duela azken bost urteetan. Bideratu den BPGren zatia
gutxitu egin da 2016etik %0,2 eta are gehiago 2013tik, %25,8tik %24,2ra igaro
da, hain zuzen. Hala bada, bistan dago instituzioek gero eta garrantzi gutxiago
ematen diotela gizarte babesari, eta hortaz, behar izan handienak dituzten
pertsonei.

1 Eustat



EAEn bideratutako aberastasunaren zatia 2013-2017

Iturria: Eustat

 Nafarroa

Nastatek (Nafarroako Estatistika Erakundeak) ematen dituen Gizarte Babesaren
gastuaren azken zifrak 2015ekoak dira. 2015ean gizarte babesera bideratutako
baliabide ekonomikoak 3.955 milioi euro izan ziren, hau da, BPGren %21 besterik ez.

• 2013 eta 2015 artean bideratutako zenbatekoak beherakada izan zuen. 2013
urtean gizarte babesera bideratzen zen pisua BPGarekiko %21,5ekoa zen,
2014an %20,9ra murriztu zelarik. 2015eko portzentajea %0,1 bakarrik aldatu
zen aurreko urtekoarekin alderatuz.

Nafarroan bideratutako aberastasunaren zatia 2013-2015

Iturria: Nastat
 Europa

Atal honetan, Eustatek eta Nastatek argitaratutako datuak Europar Batasuneko
herrialdeekin alderatuko ditugu, horretarako Eurostatek ematen dituen zifrak erabili
ditugu. Honela perspektiba zabalago bat dugu bideratzen den diru kopurua txikia ala
handia den jakiteko.



Asko dira ahotsak diotenak, Europako herrialde garatuenekin lehian gaudela, herrialde
horien mailan gaudela esaten dutenak ere egon badaude. Hala ere, hain garrantzitsua
den babes sozialera bideratzen den ehunekoari erreparatzen badiogu, ikusi dezakegu,
herrialde horiek urrun geratzen zaizkigula, hortaz, saltzen diguten diskurtsoa eta
errealitatea erabat desberdinak direla hauteman dezakegu. EAEn eta Nafarroan
gizarte-babesera bideratutako aberastasunaren zatia Europako azken postuetan egon
ziren, EBeko batez bestekoaren oso azpitik:

• Gizarte babesera bideratzen zen batez besteko maila Europan BPGren
%28,1ekoa izan zen 2016an, EAEn baino 3,7 puntu gehiago eta Nafarroan2 baino
7,1 puntu gainetik. Gainera, aipatu beharra dago, EAEn ez bezala, Europan azken
urteetan ehuneko horri eutsi egin diotela. 2011 urtean EBean BPGren %28,3
bideratzen zen gizarte babesera.

• Europar Batasuneko beste herrialde batzuekin alderatzen bagara
desberdintasunak oraindik handiagoak dira. Grafikoan ikusi daitekeen moduan,
herrialde asko dira EAErekiko alde handia izan zutenak eta oraindik handiagoa
Nafarroarekiko. Adibidez, Estatu Frantsesean %34,3 bideratu zen, eta Finlandian
%31,8. 

2 Nafarroako alderaketa egitean 2015eko datuak hartu ditugu.



Gizarte-babes maila. EAE Nafarroa eta Europar Batasuna. 2016 (%BPG)

 Iturria:Eurostat, Eustat

Bai EAEk zein Nafarroak Europako herrialde askotan inbertitzen denaren mailara
heltzeko, ahalegin handiak egin beharko lituzkete:

• 2016 urtean EB-28ko batez besteko mailara iristeko EAEn bideratutako gizarte
babeserako baliabideak %16 edo 2.758 milioi euro handitu beharko lirateke.

• Nafarroan, aldiz kopuru hori 2015eko datuekin alderatzean, %33,7 gehiago
bideratu beharko lirateke edo beste modu batera esanda 1.334 milioi euro.

• Europako beste herrialdeekin alderaketa egiten bada, herrialde horien mailara
heltzeko inbertitu beharko liratekeena bai ehunekoan bai diru kopuruaren mailan
asko handitu beharko zen. Nafarroaren kasuan, orain bideratzen dena baino
%63,2 edo 2.501 milioi gehiago bideratu beharko zen Estatu Frantsesaren
mailara heltzeko eta EAEn %41,6 edo  7.175 milioi. Ondorengo grafikoan ikusi
daiteke, herrialde horien mailara heltzeko inbertitu behar luketena bai ehuneko
eta milioi eurotan. 



Europako herrialdeen mailan egoteko inbertitu beharko litzatekeena EAEn eta
Nafarroan gizarte babesean. Milioi euro urtean.

Iturria: Eurostat, Eustat

Informe honetan eskeinitako datuak eta hemen saltzen diguten diskurtsoa ez datoz
bat. Hego Euskal Herriko gizarte babesera eskeinitako BPGren ehunekoa Europako
herrialdeena baino askoz baxuagoa da. Horretaz gain, bideratzen den aberastasunaren
zatiaren bilakaera aztertzean, ikusi dugu gero eta txikiagoa dela kopuru hau. 


