
  

Pedagogia Pentsioetan 

JARDUNBIDE EGOKIAK 

DEMOGRAFIA 

Prestazioak  

Gizarte Aurreikuspeneko Sistemak 

Kontingentziak 

Bazkideak 

 Erakundeak  

Txostenak eta azterlanak  

Inbertsioak 

Rankingak 

 

Euskal Autonomia 

Erkidegoko  

gizarte-aurreikuspen 

osagarriaren 

behatokia  

01 

2022ko uztaila 

 



2 

 

 Euskal Autonomia 
Erkidegoko  
Gizarte-Aurreikuspen 

Osagarriaren Behatokia 
1. BULETINA – 2022KO UZTAILA 

  
 

 

Abian jarri da Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarte Aurreikuspen Osagarriaren 
Behatokia 

 
Ekonomia eta Ogasun Sailak eta, zehatzago, Eusko Jaurlaritzako Finantza Politikako 
Zuzendaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarte Aurreikuspen Osagarriaren Behatokia abian 
jarri dute. Helburua gaurkotasunaren jarraipena egitea da gizarte-aurreikuspen osagarriaren 
lehentasunezko eremuan, baina baita pentsioen jarraipena egitea ere, oro har, eta ikuspegi 
globalarekin. Behatokiak, jakintzan laguntzeaz gain, sistema osagarriak sustatzeko balioko du, 
Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen bidez, pentsio osagarrien 
beharrari buruzko gogoeta egiteko, eta inplikatutako eragileei aukera emango die beren jardun-
eremuan sartzen diren izaera desberdineko aldaketen aurrean ondorioak eta erreakzioak 
aurreikusteko. 

 
Informazio gehiago 

  
 

 

Dekretu-zirriborroa egin da, BGAEen arau-esparrua eguneratzen duena 
 
Dekretuak lehentasunezko BGAE modalitatea bultzatu nahi du, enpleguaren eremuan 
borondatezko gizarte-aurreikuspena bideratzeko formularik egokiena den aldetik. 
Gainera, inbertitu daitezkeen aktiboen panela handitzen du (inbertsio kolektiboko erakunde 
gehiago). 
Gizartearekiko arduratsua den inbertsio-politikari dagokionez, dekretuak zehaztu eta areagotu 
egiten ditu bazkideen eta onuradunen eskura hari buruzko informazioa jartzeko eskakizunak, edo, 
hala badagokio, informazio hori ez egotearen arrazoiak. 

 
Informazio gehiago 

  
 

 

BGAEen ondarea Euskadiko BPGaren % 37,3 izan zen 2021ean 
 
2021ean, bazkideen eta onuradunen kopurua (bikoiztasunik gabe) 841.173 eta 16.692 izan zen, 
eta ekarpenen bolumena ordaindutako prestazioena baino % 34 handiagoa izan zen. Arreta 
enplegu-sistemetan jarrita, Euskadiko biztanleria landunaren % 27 enplegu-aurreikuspeneko 
planen bati atxikita dago, baina aldeak daude lurralde historikoaren arabera, eta Gipuzkoak du 
ehuneko altuena. Enplegu-sistema horietara egindako ekarpenen bolumena prestazioena baino 
txikiagoa da (399,8 eta 446,3 milioi euro, hurrenez hurren). 

 
Informazio gehiago 

 

 
 

 

Europako erreferentziazko herrialdeetako pentsio-sistemen erretratu sintetikoa 
eta Euskadik funtsezko adierazle batzuekiko duen posizio konparatua 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarte Aurreikuspen Osagarriaren Behatokiak berak egindako 
txostena da, eta zenbait fitxa sintetiko jasotzen ditu herrialdeka (Alemania, Frantzia, Herbehereak, 
Erresuma Batua, Suedia eta Espainia). Fitxa horietan, labur deskribatzen dira pentsioen sistema 
publikoa eta dauden pentsio-sistema pribatuak (banakakoak eta enplegukoak). Era berean, 
herrialde horiei buruzko funtsezko adierazleen panel bat jasotzen da, eta Euskadik pentsioekin 
eta erretiroarekin lotutako hainbat alderditan duen posizio konparatua aztertzen da. 

 
Informazio gehiago 

 

 
 

 

Testuinguru aldakorra eta hainbat planteamendu pentsio-sistemei aplikatutako 
fiskalitatean, herrialdeka 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarte Aurreikuspen Osagarriaren Behatokiak berak egindako 
txostena, pentsio-sistema pribatuen fiskalitatea eta erretirorako aurrezki pribatua sustatzeko 
dauden pizgarri fiskalak aztertzen dituena. Euskadirentzat erreferentzia diren herrialdeen panel 
batean zentratzen da, eta fitxa sintetikoetan jasotzen du ekarpenei, inbertsioen etekinei eta 
prestazioei aplikatutako tratamendu fiskala, baita pizgarriak ere, enpresariek pentsio-plan pribatu 
bat eskaini eta/edo ekarpenak egin ditzaten. 

 
Informazio gehiago 

  

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/finantza-aseguruak/euskal-autonomia-erkidegoko-gizarte-aurreikuspen-osagarriaren-behatokia/
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/borradordecreto_epsv_eusk/eu_def/DECRETOEPSV2022-euskaraz.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/boletin_junio_2022/eu_def/Infografia-2021eko-balantzea.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/caracterizacion_pensiones_infp/eu_def/Euskaraz-Informe-Caracterizacion-sistemas-pensiones-V003_EU.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/fiscalidad_infp/eu_def/Euskaraz-Informe-Fiscalidad-de-los-sistemas-privados-de-pensiones-v003_EU.pdf
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Indarrean sartu da enpleguko pentsio-planak bultzatzeko Legea 
 
Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren sartu da indarrean 12/2022 Legea, ekainaren 
30ekoa, Enpleguko Pentsio Planak bultzatzeko arautzeari buruzkoa. Arau honen helburua da 
pentsio-plan kolektiboen estaldura handitzea, sustapen publikoko enpleguko pentsio-funtsak 
sortuz. Lortu nahi dena komisio baxuko aurrezki-mekanismoetarako sarbidea erraztea da errenta 
ertain eta baxuko eta enpresa txiki eta ertainetako langileei, bai eta langile autonomo eta gazteei 
ere. Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren mugarrietako bat da (2022ko lehen 
seihilekoan bete beharreko konpromisoak), eta Toledoko Itunaren 16. gomendioari erantzuten dio. 

 
Informazio gehiago 

  

 

 

Zerga-erreformak gizarte-aurreikuspenera bideratutako aurrezkiari dagokionez 
 

Erretirora bideratutako aurrezkiaren tratamendu fiskalaren bilakaera eta azken urteotan Espainian 
egin diren erreforma guztiak aztertzen dituen azterlana. Era berean, berrikuspen kritiko bat 
jasotzen du, adieraziz zergatik den beharrezkoa gizarte-aurreikuspen fiskalki sustatzea eta 
indarrean dauden arauetan txertatutako zerga-pizgarriek zer-nolako arrakasta izan duten. 
Emandako ebidentziak erakusten du aurrezteko pizgarri fiskalen erabilera legez ezarritako 
gehienekoak baino partzialagoa eta txikiagoa izan dela. 

 
Informazio gehiago 

  

 

Pentsioen sistema publikoaren erreforma berria eta 2022rako berrikuntza 
nagusien gida 
 
Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazioetako Ministerioak pentsioei buruzko berrikuntza 
guztiak jasotzen dituen gida argitaratu du 2022an. Gida honek, 21/2021 Legeak, abenduaren 
28koa, pentsioen erosteko ahalmena bermatzeko eta pentsio-sistema publikoaren finantza- eta 
gizarte-iraunkortasuna (belaunaldien arteko ekitate-mekanismoa) indartzeko beste neurri batzuei 
buruzkoa, jasotzen dituen berritasunak biltzen ditu. “Ohiko galderen” formatuan egituratzen da, 
eta herritarrentzako tresna erabilgarria da pentsioen arloan hartutako neurri berriei dagokienez.  

 
Informazio gehiago ; 21/2021 Legea, abenduaren 28koa 

  

 

 

ELGAren gomendioak Ekarpen Definituko pentsio-planak modu egokian 
diseinatzeko 
 
Pentsio-plan pribatuak eta ekarpen definituko planak gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari dira 
mundu osoko pentsio-sistemetan. Herrialde batzuetan, erretiro-osteko diru-sarreren sistemaren 
osagai nagusia dira, eta beste herrialde batzuetan, berriz, presentzia oraindik txikia dute, diru-
sarrera gehienak pentsio publikotik eratortzen baitira, Euskadin eta Espainian bezala, baina 
hauetan ere nabarmenduz doa. Gero eta garrantzi handiagoa duenez, ELGAk ibilbide-orri bat 
landu du herrialdeei pentsio pribatuen ereduak sortzen edo indartzen laguntzeko, eta plan horiek 
ondo diseinatzeko elementuak identifikatu ditu gomendio batzuen bidez. 

 
Informazio gehiago 

 

 

 

Europako Batzordeak "Final Report on Social Taxonomy" argitaratu du; bertan,  
taxonomia sozial baterako egitura proposatzen da 
 

Inbertsio jasangarriak errazteko esparru bat ezartzeari buruzko erregelamendua, edo “EBko 
taxonomia-erregelamendua”, 2020ko ekainean onartu zen. Erregelamendu hori, “Taxonomia 
Berdea” ere esaten zaiona, ingurumen-jardueretan eta -helburuetan zentratzen da bereziki, 
gizarte-iraunkortasunari erreferentzia gutxi eginez. Hori dela eta, gaur egun eztabaida bizia dago 
Europan alderdi sozialak Erregelamendu horretan sartzeko beharrari buruz. Taxonomia gizarte-
helburuetara zabaltzeko aukera aztertzeko eskatu zion EBk Finantza Iraunkorren Plataformari. 
2022ko otsailean, erakunde horrek "Final Report on Social Taxonomy" argitaratu zuen, taxonomia 
sozial baterako egitura proposatuz. 
 

Informazio gehiago 

  

https://boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10852.pdf
https://www.ieaf.es/images/Publicaciones-FEF/Libro_DdT27_6.pdf
https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/mundo/consejerias/italia_archivos/GUIA-SOBRE-NOVEDADES-DE-PENSIONES-2022.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-21652-consolidado.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0467
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/280222-sustainable-finance-platform-finance-report-social-taxonomy.pdf
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Nazioarteko Diru Funtsak pentsio sistemaren iraunkortasunaz ohartarazi du 
 
Nazioarteko Diru Funtsak (NDF) Espainiako ekonomiari buruzko txostena argitaratu du, erakunde 
horrek aldizka egiten dituen gainbegiratze- eta zaintza-lanen esparruan, eta Espainiako pentsio-
sisteman jartzen du fokua. NDFk adierazi du neurri gehigarriak hartu behar direla pentsio-
sistemaren iraunkortasuna bermatzeko, kontuan hartuta biztanleriaren zahartzearekin eta hartu 
berri diren neurriekin, besteak beste, pentsioak KPIarekin lotzea, pentsio-gastua gero eta 
handiagoa baita, zorpetze publikoaren maila handiko testuinguru batean. 

 
Informazio gehiago 

  

 

Europako pentsio plan berriak indarrean sartu dira 
 
2022ko martxoaren 22an sartu dira indarrean Europako banakako pentsio-planak (PEPP). 
Finantza-produktu berri hori borondatezkoa da, eta pentsio publikoen eta enplegu-pentsioen 
sistemen eta plan pribatuen osagarri da. EBko kide diren herrialde guztiak hartzen ditu, eta 
banakako pentsioen barne-merkatua sortzen du, pertsonek erretiroa hartzeko epe luzera duten 
aurrezkia bideratzeko. Helburu nagusia da produktu horien sarbidea eta baldintzak hobetzea eta, 
batez ere, horien segurtasuna eta gardentasuna hobetzea. 

 
Informazio gehiago 

  

  

 
 

Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarte Aurreikuspen Osagarriaren Behatokia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2022/English/1ESPEA2022001.ashx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1238&from=EN
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/finantza-aseguruak/euskal-autonomia-erkidegoko-gizarte-aurreikuspen-osagarriaren-behatokia/

