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EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO 2011KO AURREKONTU 

OROKORRAK EGITEKO JARRAIBIDE EKONOMIKOAK 
 

 

 

Aurrekontu-araubideari buruzko legearen Testu Bateginak bere 58. artikuluan 

zehazten du Jaurlaritzak hurrengo ekitaldiko aurrekontuak egiteko jarraibide 

ekonomikoak onartu eta jakinaraziko dizkiela Sailei, horiek zentro kudeatzaileei 

eta beren mendeko diren erakundeei helaraz diezazkieten. Jarraibideen helburua 

Jaurlaritzaren kezken eta lehentasunen ikuspegi argia eskaintzea da, sailek beren 

oroitidazkiak eta aurrekontu-aurreproiektuak lantzen dituztenean aintzat har 

ditzaten.   

 

Testuinguru ekonomikoa eta 2011rako aurreikuspenak 
 

2008. urteko azken hiruhilekoan finantza- eta ekonomia-krisia hasi zen; krisi hura 

hainbat fasetatik igaro da, eta 2011n, apalago bada ere, iraungo du. Bada, krisi-

egoera horretatik eratortzen dira Jaurlaritzaren kezkak. Krisi horrek herri-kontuen 

desoreka iraunkor eta jasanezina sorrarazi du, eta beharrezkoa egin du berroreka 

xede duen ekonomia- eta aurrekontu-politika bat, kontuan hartuko dituena 

Jaurlaritzak egoera kritiko honetan burutu behar duen gizarte-babesaren egitekoa, 

bai eta produktibitatean oinarritzen den hazkundea dinamizatzekoa ere, horixe 

baita, azken batean, aurreko biei konponbidea eman diezaiekeena. 2011ko 

aurrekontuetarako ekonomia-jarraibideek ekonomia- eta aurrekontu-politika hori 

islatzen dute.  

 

Urterik kritikoena 2009a izan da; urte horretan, izan ere, barne-eskaera, BPG eta 

enplegua behera etorri ziren, eta diru-sarreren eta gastu publikoen arteko leizea 

ireki zen. Zenbait arlotan hartu diren finantza-politikoko neurri garrantzitsuek eta 
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orobat sektore pribatuarentzako estimulu fiskalek depresioa saihestu dute, eta 

ekonomiaren susperraldi arin bat eragin dute; susperraldi hori 2010eko lehen 

hiruhilekoan hasi da nabarmentzen Euskadin, BPGk hiruhileko arteko %0,1eko 

hazkundea izan baitu, eta jaitsiera -%0,6 gutxiagotu baita urte arteko tasan, urte 

arteko hazkunde positiboak laster itzuliko direla iragarriz. 

 

Hileko bilakaera gero eta positiboagoa izan da urteko lehen hilabeteetan zehar, 

baina 2010eko udaberri honetan Europan garatu den finantza-krisiaren fase 

berriak ziurgabetasun-dosi berriak eragin dizkie eragile ekonomikoei, eta 

ziurgabetasun horrek ekonomiaren suspertze-erritmoari kalte eragin liezaioke. 

Horri guztiari estimulu fiskalak eta EBko herrialdeetan sendotze fiskalerako 

politikak ezeztatzea gaineratu behar zaio. Ezeztatze hori herrialdeotako gehienek 

beren banku-sistemak eta ekonomia oro har sostengatzeko eragin dituzten defizit 

publiko handien ondorio da; defizit publikoak, gainera, Batasun osoaren barne-

eskaeraren hazkunde-erritmoa mantsotuko du. Kanpo-testuinguru murriztaile horri 

gaineratu behar zaio, halaber, herri-administrazio espainolek eta euskaldunek —

horiek ere aurrekontu-defizit garrantzitsuak baitituzte— sendotze fiskalerako 

hartutako neurrien efektu negatiboa. Horrela gauzak, ekonomia- eta enplegu-

hazkundearen arian ariko suspertzearena da lortzen den paisaia 

makroekonomikoa, erritmo mantsokoa eta martxoan aurreikusi zirenak baino 

erritmo baxuagokoa, nolanahi ere: BPGren %0,5eko hazkundea 2010ean, eta 

%1,6koa 2011n.  

 

Krisi ekonomikoak herri-kontuetan duen eragina 
 

Ekonomiaren bilakaera negatibo horrek herri-kontuen okerragotzea eragingo du. 

Diru-sarrerek, jarduera ekonomikoaren mendeko direnek, behera egin dute; 

gizarte-gastuak, aldiz, gora egin du krisiaren ondorioz, atzerapen-fasean 

egonkortzaile automatikoen funtzionamendu askeari dagokion moduan; horretaz 

gain, jarduerari eusteko hartutako estimulu fiskalek leizea handitu dute. Defizita, 

finantziazio-beharrari dagokionez, arian-arian handituz joan da 2008tik aurrera. 

BPGren defizita hasieran -%0,87koa izan zen, eta -%3,79ko maximora iritsi zen 

2009an, Euskal Autonomia Erkidegoan inoiz iritsi den mailarik altuenera hain 
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zuzen; Estatuko Administrazio Orokorrak erabakitako egonkortasun-xedeak 

nabarmen gainditu dira horrela. 

 

Aurrekontu-orekaren okerragotze larri horri aurre egiteko, gastu publikoa doitzeko 

lehen neurriak hartu ziren 2009ko uztailean. Gastua aurreikusitako diru-sarrerei 

egokitzeko ahalegin horrek segida izan zuen 2010eko Aurrekontu Orokorretan, 

aurreko urtekoak baino txikiagoak izan baitziren. Hala ere, ekitaldi honetan zehar, 

egoera okerra irauten ari dela-eta, eta aurrekontu-egonkortasunaren arloko 

Estatuko Administrazio Orokorrarekiko aldebiko lankidetzaren testuinguruan, 

egonkortasun-xedeak errespetatzen ez direnean berroreka-planak erabakitzeko 

betebeharra ezartzen baitu, Euskal Autonomia Erkidegoko Berroreka Plana 

onartu da (2010eko apirilaren 23a), hasierako aurrekontua beherantz zuzendu eta 

ekitaldi honetarako aurreikusitako defizita hamarren batean jaisten duena. 

 

Nolanahi ere dela, 2010eko udaberrian lehen aipatu den krisi fiskalaren fase 

berria gertatu da, arrazoi berri bategatik oraingoan: finantza-merkatuek konfiantza 

galdu dute herri-kontuen jasangarritasunean eta, ondorioz, zorpetutako Estatu 

kideek beren betebeharrei aurre egiteko duten gaitasunean. Horrek defizit eta zor 

maila altuena duten estatuak beren sendotze fiskalerako planak bizkortzera 

bultzatu ditu. Horixe da, hain zuzen, Espainiak erabaki duena, eta horretarako 

neurri berriak hartu ditu, 8/2010 Errege Lege Dekretuaren bitartez, autonomia-

erkidegoei ere eragiten dietenak. Guri dagokigunez, Eusko Jaurlaritzak doitze-

neurri berriak erabaki ditu; nagusiki, herri-administrazioaren zerbitzurako 

langileen lansariak, 2010eko Aurrekontu orokorretan ezarritakoak, zuzentzen 

dituzte neurri horiek (soldata-masaren %5eko murrizketa), eta murrizketa 

garrantzitsuak egiten dituzte orobat II. eta IV. kapituluetan (30 milioi euro) eta 

farmazia-gastuan (34 milioi euro). Hartutako neurri horiek guztiek defizit publikoa 

160 milioi euro inguru beheratzea ahalbidetuko dute eta, ondorioz, zorpetze-

premia txikiagoa ekarriko dute ekitaldi honetarako. Neurriok laster Estatuko 

Administrazio Orokorrarekin batera Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoan 

adostuko den Euskal Autonomia Erkidegorako Berroreka Planaren berrikusketan 

jasoko dira. Neurri horiek 2 hamarrenetan murriztuko dute aurreikusitako defizita, 

eta BPGren %2,3an utziko dute beraz. 
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Aurrekontu-politikaren lehentasunak 
 

2011n zehar egokitze-ahalegin horrek aurrera jarraitu behar du, Berroreka 

Planean adierazten denez. Estatuko Administrazio Orokorrarekiko eta Europar 

Batasuneko Egonkortasunerako eta Hazkunderako Itunarekiko egonkortasun-

konpromisoez gain, aurrekontu-desoreka iraunkorrak berekin dakartza zorraren 

hazkunde garrantzitsua eta haren zerbitzuaren igoera —

interesak+amortizazioa—, zeinak aurrezki publikoari eragiten baitio eta baliabide 

horiek gizarte- edo ekoizpen-xedeetara bideratzeko aukerak urritzen baititu.  

 

Egoerarekin eta deskribatutako paisaia makroekonomikoarekin bat eginik, eta 

aipatutako herri-kontuen berrorekarako aurrekontu-politikarekin bat eginik, 

honako aurrekontu-jarraibide hauek ezartzen dira 2011ko aurrekontu orokorrak 

egiteko. 

 

Aurrekontu-jarraibideak 
 
2011ko aurrekontua aurrekontu-planifikazio eta –programazio esparru batean 

kokatzen da, eta hainbat urtetarako testuinguruan ulertu behar da; testuinguru 

horrek indarreko Planen, Programen eta Jardueren Egutegian zehar gauzatzen 

diren politika sektorialak batu, eta trinkotasuna eta koherentzia ematen die. 

 

2011ko aurrekontuko diru-sarrerak eta gastuak honako irizpide hauen arabera 

kalkulatuko dira: 

 
 
LEHENENGOA: Langileen gastuen murrizketa 

 

2011ko aurrekontuetarako langileen gastua Ekonomia eta Ogasun Sailak 

kalkulatuko du, defizit publikoa murrizteko ezohiko neurriak ezarri dituen 

maiatzaren 20ko 8/2010 Errege Lege Dekretuari eta EAEren 2010eko Aurrekontu 

Orokorren Legea aldatzeko 1/2010 Legea izango denari jarraituz. 

 
 
BIGARRENA: Gastu arruntaren murrizketa 
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II. eta IV. kapituluetako gastuak %3 murriztuko dira, beti ere gastu horien azken 

xedea ez badago defizit publikoa murrizteko ezohiko neurriak ezarri dituen 

maiatzaren 20ko 8/2010 Errege Lege Dekretuaren eraginpean, ezta EAEren 

2010eko Aurrekontu Orokorren Legea aldatzeko 1/2010 Legea izango denaren 

eraginpean ere. Erreferentzia-kredituak, bestalde, Jaurlaritzaren Kontseiluak 

ekainaren 1ean onartutako 2010eko ekitaldirako gastuen doiketa eginda sortzen 

direnak izango dira. 

 

Murrizketa hori lortzeko, Sailek beherantz birnegoziatu beharko dituzte beren 

kontratazioak. Era beran, hezkuntza-zentroekin lotutako diruzaintza-gerakinak 

erabili ahal izango dira. Azkenik, diru-laguntza arrunten aurrekontua egiteko, 

2006an kontzeptu berberetarako eginiko aurrekontuak erreferentzia gisa 

erabiltzea gomendatzen da. 

 
 
HIRUGARRENA: Gizarte-gastuaren mantentzea 

 

2008ko abenduan, gaur egungo krisiaren larria inork aurreikusten ez zuenean, 

gizarte-eskubideak aitortzen zituzten lege garrantzitsuak onartu ziren, 

Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Legea, Familiei Laguntzeko Legea 

eta Gizarte Zerbitzuen Legea. Lege horietan aitortutako eskubideak ez dira 

murriztuko, baina kontzeptuengatiko prestazioen zenbatekoak eta orobat 

garapenerako lankidetzarako funtsek 2010eko maila berean jarraituko dute. 

 
 
LAUGARRENA: Inbertsio publikoa, egokitze-kapitulua 

 

Irizpide orokor gisa, VI., VII. eta VIII. kapituluen egikaritzea 2010eko 

aurrekontuetan aurreikusitako erritmoekin eta hainbat urtetako programazioarekin 

bat mantenduko da, baina kapitulu horietan konpromiso berriak hartzea 

murriztuko da. Nolanahi ere dela, aurrekontuaren azken egokitzea eta bat-

etortzea egiteko, kapital-gastuak baliatuko dira; azken egokitze hori aurrekontu-

egonkortasun arloko gure konpromisoetatik eratortzen diren azken defizit-

aurreikuspenek zehaztuko dute. 
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BOSGARRENA: Finantza-gastuak eta Finantza-pasiboen txikiagotzea 

 

Zor Publikoaren interesen eta amortizazioaren aurrekontua zenbatetsitako kostu 

errealaren arabera egingo da. 

 

SEIGARRENA: Gastu publiko produktiboa lehenestea 

 

Behin Berroreka Planean erabakitako egonkortasunaren xedearen konpromisoa 

beteta, egokitze-neurri horietatik lor litekeen aurrekontu-aldea enplegua eta 

produktibitatea sustatzera bideratuko da.  Helburu hauekin zehazki: 

 

a) Langabezian dauden pertsonen kontratazioa bultzatzeko programak, bereziki 

prestaziorik jasotzen ez dutenena edo Diru Sarrerak Bermatzeko Errentako 

laguntzak hartzen dituztenena. 

b) I+G+b arloko inbertsioa bultzatzeko neurriak, bereziki enpresen berrikuntza eta 

nazioartekotzea xede dutenak. 

c) Ezagutzaren gizartea hobetzeko neurriak eta inbertsioak, bereziki hezkuntza-

sistema eta ikerketa-azpiegiturak hobetzekoak. 

d) Euskal ekonomiaren lehiakortasuna hobetzeko neurriak. 

 

 


