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Eskerrik asko, Batzordeburu Jauna, eskerrik asko eta egunon, jaun-andreok, 

legebiltzarkide jaun-andreok,  

Hau da Ogasuneko Batzordean egiten dudan lehen agerraldia, nahiz eta egia den 

beste ekimen bat izan dugula legealdiaren abiaburu, Aurrekontuen Legea aldatzea 

alegia, zuek guztiok dakizunez. Nahiko nuke -nire asmoa sendoa da eta espero dut 

zuena ere hala izatea- nire agerraldiak lagungarriak izatea gure lanerako eta gu 

guztion arteko harremanetarako, eta Euskadiren etorkizunerako erabakirik onenak 

hartzeko bidea zabaltzea.  

Esta es mi primera comparecencia ante la Comisión de Hacienda, aunque es cierto 

que hemos arrancado la Legislatura con otra iniciativa que fue la modificación de la 

Ley de Presupuestos, que todos ustedes ya conocen. Tengo la firme intención, 

espero que compartida con todos ustedes, de que mis comparecencias faciliten 

tanto nuestro trabajo  como las relaciones entre todos nosotros, y puedan derivar en 

la toma de las mejores decisiones para el futuro de Euskadi.  



 
 

2 
 

El objetivo de hoy no es otro que trasladarles los retos y compromisos que en mi 

condición de Consejero de Hacienda y Economía les planteo para la presente 

legislatura que se inscriben en el marco del Acuerdo de Coalición que sustenta el 

Gobierno.  

Legealdi honetarako dauzkagun erronkak eta konpromisoak azalduko dizkizuet, 

betiere gobernuari eusten dion koalizio-akordioaren barruan.  

Agerraldi honetan, batetik, lehendakariak azaldu eta konprometitutako gobernu-

ekintzaren zehaztapen sektorial handiagoa egingo dut eta, bestetik, gauzatu nahi 

ditugun ekimenak eta jarduerak deskribatuko ditut.  

En este marco, soy consciente de que tras la apertura de la presente legislatura la 

labor de este Parlamento debe situarse en un nuevo tiempo, un nuevo tiempo 

marcado por la responsabilidad de las diferentes fuerzas políticas y la oportunidad 

de asumir con valentía los futuros retos.  

Garai berri batean gaude, eta garai berri honetan garrantzitsuena alderdi politikoen 

erantzukizuna eta etorkizuneko erronkei beldurrik gabe erantzuteko aukera da. 

Badakit, gainera, zer den gehiengo osorik gabeko gobernu bat izatea; hots, 

negoziatu eta adostasunak bilatu behar izatea. Hori dela eta, une honetatik bertatik 

jakinarazten dizuet prest nagoela Legebiltzarreko talde guztiekin lan egiteko eta 

Legebiltzar honen babesa biltzeko aukera emango diguten formula guztiak 

arakatzeko; hartara, lehengo arazoak konpontzeko, bai eta etorkizunean sor 

daitezkeenak ere. 

Zehazki, Euskadiko Aurrekontuen babesa eta Eusko Jaurlaritzak, Ogasun eta 

Ekonomia Sailak proposatuta, aurkeztuko dituen gainerako legegintza-ekimenak. 

De esta forma, mi compromiso personal y político con esta Cámara estará presidido 

por la máxima colaboración, respeto y lealtad. 

Lankidetzarik handiena, errespetua eta leialtasuna izango dira nagusi 

Legebiltzarrarekiko dudan konpromiso pertsonalean eta politikoan.  

Uste dut hala egin behar dudala, demokrazia parlamentarioaren tradizio onenari 

erantzuten baitio eta hala bizi eta ikasi baitut nire esperientzian. Dakizuenez, 
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hamazazpi urte eman ditut Diputatuen Kongresuko Euskal Taldean sutsuki lanean, 

eta horrexegatik ezin hobeto ulertzen dut kontrol parlamentarioaren garrantzia.  

Zuen esanetara naukazue legegintzaldi honetan, eta espero dut harreman hau 

denon onurarako izatea.  

Mahaian nirekin batera dauden pertsonak aurkeztuko dizkizuet: 

Alberto Alberdi, Ekonomia eta Aurrekontuen sailburuordea. 

Juan Miguel Bilbao, Ogasun eta Finantza Politikako sailburuordea. 

Javier Losa, Kontrol Ekonomikoko Bulegoko zuzendaria. 

Joseba Alcalde, Ogasun eta Ekonomia Saileko aholkularia. 

Zenbait zati izango ditu nire agerraldiak, eta Ogasun eta Ekonomia Saila osatzen 

duten arloen jarduera-ildoak zerrendatuko ditut. Hiru politikatan laburbiltzen dira: 

Ekonomia- eta aurrekontu-politika 

Ogasun-politika  

Finantza-politika 

Eta, azkenik, Sailak esku hartzeko eremu horiek arautzeko egingo dituen 

legegintza-ekimenak. 

 

Beraz, iruditzen bazaizue, hasi egingo gara. 
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EKONOMIA- ETA AURREKONTU ARLOA: TESTUINGURUA ETA EKONOMIA 

ETA AURREKONTU POLITIKA: 

Ezinbestekoa da, hasteko, Euskadiren egungo inguru ekonomikoaren deskribapen 

bat egitea, azaletik bada ere; izan ere, hori ezagutu gabe ezinezkoa litzateke 

etorkizun hurbilerako ekonomia- eta aurrekontu-politika koherente bat proposatzea. 

2016ko ekitaldia amaitu berri den une honetan, esan genezake euskal ekonomiak 

krisiaren aurretik zuen barne-produktu gordinaren maila berreskuratu duela. 

Lanpostu baliokideei erreparatuta, ia 900.000 lanpostu genituen joan den urteko 

hirugarren hiruhilekoan, hots, 2008ko bigarren hiruhilekoan lortu zen serieko 

gehieneko historikoan lortu zirenak baino 90.000 gutxiago. Urte horretan egin zuen 

porrot Lehman Brothersek eta hasi zen Atzeraldi Handia. 

Zortzi urte eman behar dugu lanean; alegia, hori bezalako finantza-krisi handi batek 

hamarkada bat galtzea ekar dezakeelako ohartarazpena egia bilakatuko lukeen 

epea.  

Hori horrela, bada, berreskuratu egin dugu jarduera baina enpleguaren % 10 galdu 

dugu, eta, beraz, produktibitatea % 1,2ko tasan hazi da urtero. Horrek azaltzen du 

oraindik ere % 12,5eko langabezia-tasa izatea; enpleguak 2014ko lehen hiruhilekoan 

jo bazuen ere hondoa, okupazioak 35.000 lanpostu baliokidetan egin du gora. 

Gaur, askoz ere itxaropentsuagoak dira oraina eta etorkizuna, iragan hurbilarekin 

nolabaiteko antza duen egoera eta inguruabarrik ere badago ere oraindik, batik bat 

oraindik ere egin behar ditugun ahaleginei dagokienez. 

Dena dela, zailtasunak zailtasun, 12 hiruhilekotan hazkunde-tasa positiboak izan 

ondoren eta 10 hiruhilekotan enplegua hazi ondoren, asko jota esan dezakegu 

nolabaiteko normaltasuna berreskuratzen ari garela.  

Normaltasun berri bat, jakin badakigulako ez duela inolako zerikusirik izango 

oparotasun-aldi horrekin; paradoxa badirudi ere, Neurritasun Handia izendatu zuten 

ekonomialariek, baina, errealitatean, xahutze izugarria izan zen. 
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Merezi du iraganari buruz pixka bat hausnartzea, hortik ikasteko. Krisi izugarriko 

iraganak eman digun lehen irakaspena zera da: bere sakontasuna eta suspertzeko 

denbora ez dira uniformeak izan ekonomia guztien artean. 

Europa atzeratuta eta ipar eta hego artean bereizita gelditu da berriz ere, bere 

erakunde-diseinuak eta agintarien erabakiek eraginik gabeko politika 

makroekonomikoak ekarri dituztelako; horiek direla-eta, beste eremu ekonomiko 

batzuenak baino lorpen oker eta desberdinagoak izan ditugu, eta, gainera, eratu den 

egoera dela-eta, oso espazio ekonomiko zaurgarria da oraindik ere eurogunea, 

analista askoren aburuz.  

Zorionez, ikasi dugu zerbait esperientzia gogor horretatik eta atzeraldiaren lehen 

urteetako larritasunaren ondoren –2012ko udan, zor subiranoaren krisiak moneta-

bateratasunaren jarraitutasuna mehatxatzen zuzen zuzenean–, Europako Banku 

Zentralak norabidea aldatu zuen eta, krisia menderatzeaz gain, kanpoarekiko politika 

monetarioaren aldia ireki zuen eta, horri esker, hazkundeari eutsi zaio eta politika 

fiskal murriztailea konpentsatu da. 

Bigarren irakaspen garrantzitsuak «periferia» deitutakoaren lan-kostuen arloko 

portaerarekin zerikusia du; euskal ekonomia bertan sartu behar dugu, eta arlo 

honetan Espainiakoaren arrastoa jarraitu zuen. Bada, alde negatiboan, eskariaren 

eta hazkundearen erortzea handiagoa izan zen euskal ekonomian eta Espainiakoan 

EBren batez bestekoan baino –eta zer esanik ez AEBetan–; baina alde positiboan, 

lan-kostu nominal unitarioetako desadostasunak zuzendu dituzte bi ekonomiek –hori 

izan zen hedatze-aldiaren ezaugarria– eta, ondorioz, orain esan dezakegu 

Alemaniakoekin edo 15en Europar Batasunekoekin lerrokatuta gaudela. 

Arazoa da berreskuratutako lehiakortasunak Europako Batzordeak berak «hazkunde 

apala erronken garaian» gisa definitu duen agertoki bati egin behar diola aurre.  

Eurogunea % 1,7 haziko da 2016an, % 1,5 2017an eta berriz ere % 1,7 2018an. 

Zifra txikiak dira, eta horiek emango diren testuinguruan hainbat faktorek areagotuko 

dituzte arriskuak: Brexita eta Europako hainbat hauteskunde-prozesu, Txinaren 

hazkunde-eredua barne-eskaerarantz berrorekatzea, globalizazioaren atzerakada, 

AEBko gobernu berriaren mehatxu protekzionista, AEBko Erreserba Federalaren 

politika monetarioaren normalizazioa edo antza denez egingo duen bultzada fiskala. 
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Faktore horiek direla-eta, ziurgabetasun-garaiak bizi ditugu, eta horrek ez dio 

laguntzen garapen ekonomikoari.  

Nire agerraldiaren hasieran aurreratu dudan bezala, hiru urtez jarraian hazi da euskal 

ekonomia bigarren atzeraldiaren ondoren, eta % 1,4ko tasa lortu zuen 2014an, 

% 2,8koa 2015ean, eta % 3koarekin itxi du 2016a. Zalantzarik gabe, oso balantze 

ona da gure inguruarekin alderatuz gero. 

Askotan gehiegi alderatzen gara Espainiarekin –oraintxe aipatu ditudan zifra 

horietatik pixka bat gorago dago–, baina ez dugu aintzat hartzen bien hazkunde-

ereduak oso ezberdinak direla; izan ere, produktibitateak hondar-hazkundea izan du 

Espainiako ekonomian, baina % 1etik gora hazi da euskal ekonomian. 

Azken urteetako euskal hazkunde-ereduaren protagonistak industria eta zerbitzuak 

izan dira eta, barne-eskaeraren bultzadan oinarrituta egon bada ere (batez ere 

etxeetako kontsumoarena eta ekipo-ondasunetako inbertsioarena), orekari eusten 

dio kanpo-sektorearen egoeran, eta prezioak oso neurrian haztea dakar azpiko 

inflazioaren edo barne-produktu gordinaren deflatorearen arabera neurtzen bada. 

Gutxi ematen du, beharrak handiak baitira eta langabezia-bolumena oraindik ere 

esanguratsua baita, baina egia esan euskal ekonomiaren dinamika berria 

itxaropentsua da oro har.  

Are gehiago, arazoa da azken urteetan izan ditugun bizkar-haizeek (energiaren 

prezioen eta interes-tasen bat-bateko erorketa) eragin dutela hein batean hain 

portaera bikaina eta, hori dela-eta, etorkizunerako proiekzioen arabera, moteldu 

egingo dela hazkundea. 

2017rako aurreikuspenaren arabera, % 2,3koa izango da hazkunde-tasa; hori 

horrela, enplegu-sorreraren tasa handia izango da (% 1,7) eta jarraitutasuna izango 

dugu hazkunde-ereduaren ezaugarrietan, sektoreen ekarpenari eta kanpo-sektoreari 

dagokienez.  

Goiz da legegintzaldiaren gainerakorako epe ertaineko agertokiari buruz ezer 

gehiago zehazteko, baina nolabait antzeman dezakegu, Europaren, ELGEko 

herrialdeen eta Espainiako ekonomiaren beraren portaera ikusirik. Ikus 

dezakegunez, hazkunde-tasa errealak neurritsuagoak dira, baina ez dira hain 

ezberdinak izango balio nominaletan, dagoeneko bizkortzen ari baitira prezioen 
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indizeak. Izan ere, % 3,5era irits daiteke hazkunde-tasa nominala 2017rako, are 

2016kotik pixka bat gorago ere. 

Normaltasun berri honen bistan, zera galdetu behar diogu gure buruari orain: nola 

moldatuko dira finantza publikoak euskal ekonomian?  

Baina, zifrak zehaztu baino lehen, hausnarketa orokor bat aurreratu nahi dut; alegia, 

2017-2020 aldia zerga-baterakuntzako aldia ere izango da, horrek dakarren 

guztiarekin. Hau da, defizitaren arraila ixteko eta zorraren bolumena (barne-produktu 

gordinaren terminoetan) murrizteko denbora bat; hartara, progresiboki lanak egiteko 

aukera berriro irabazi ahal izateko etorkizuneko atzeraldietarako.  

Badakit indar politiko guztiek ez direla posizionamendu honekin ados egongo eta 

behin baino gehiagotan esan denez keynestar ospetsu bat naizela, oso argi utzi nahi 

dut zer esan nahi duen. Eta horretarako, betiko ekonomialari keynestar 

bikainenetako baten hitzak ekarriko ditut; alegia, Milango eta Cambridgeko irakasle 

Luigi Pasinettirenak. Horrela dio: «Teoria eta politika keynestarrek ez digute emango 

eman ezin digutena. Langabezia eskala handian saihestu ahal izatea lortu dugu 

haiengandik, eta hori lorpen nabarmena da. Baina hazkundea berriro lortzea beste 

kontu bat da. Hedatzeko modu egokiak ikastearen egitura-arazoak konpontzeko ditu 

oraindik sistema ekonomikoak.» 

Keynestarra izateak finantza publikoen rol egonkortzailea ulertzea dakar, baina baita 

zorra arazo ekonomikoak epe ertain eta luzera konpontzeko konponbide bat dela 

sinestea ere. 

Jakina denez, Atzeraldi Handiaren aurretik, zorra testigantzazkoa zen gure 

Gobernuaren kontuetan, beste arrazoi batzuen artean, aurretik egin zelako zerga-

baterakuntzako prozesu bat eta horri esker murriztu zirelako 1990eko hamarkadaren 

hasierako atzeraldi motz baino sakonaren ondorioz hartu genuen zorraren mailak. 

Gaur, gure zorraren maila % 14,6koa da barne-produktu gordinaren balioetan; beraz, 

ezberdintasun handia dago, zifra txikienak dituzten autonomia-erkidegoetako bat 

bada ere.  

Ez dut uste orain zehazterik dagoenik noiz bueltatu ahal izango dugun zor ia 

sinboliko horretara, ezta hori posible ote den ere; izan ere, gizartea bezala irekia den 

etorkizun ekonomiko baten mende dago dena.  
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Zorrei buruzko egia asko daude, batzuen zein besteen gustukoak: «ordaindu egin 

behar dira zorrak», «zenbait zor sine die birfinantzatu egiten dira» edo «ordaindu 

ezin diren zorrak ez dira ordainduko». Denek dute egiarik eta ez dute zertan 

bateraezinak izan, denak baitira eguneroko bizitzaren parte, Konstituzioaren 135. 

artikuluari eta Aurrekontu Egonkortasuneko Lege Organikoaren 14. artikuluari zer-

nola begiratzen zaien. 

Benetan garrantzitsua zera da: nola eta zertarako hartzen dugun zorra eta zer 

espero dezakegun horretatik. Are gehiago, hausnarketa osagarri bat egingo dut: 

zorretik libratzea, espazio fiskal handiago bat lortzea –ELGEk orain dela gutxi sortu 

duen kontzeptua erabiliz– autogobernurako gaitasuna irabaztea da, eta hori 

funtsezkoa da gure herrialderako, dituen ezaugarriak direla-eta. 

Gobernua sostengatzen duten bi alderdiek oso akordio argia dute finantza publikoen 

kudeaketa arduratsuari dagokionez, konpromiso hau zehazten baitu: «Euskadiri 

dagokion zor publikoaren helburuari eustea eta euskal zor publikoaren maila 

egonkortzea, Europar Batasunak zehaztu dituen eta Estatuko egonkortasun-planean 

bildu diren helburuekin bat; hori, bada, funtsezko gizarte-politikak eta zerbitzu 

publikoak kaltetu gabe garatuko da». 

2016rako eta 2017-2019 aldirako aurrekontu-egonkortasuneko helburuei buruz 

Estatuko Administrazioarekin egin dugun akordioak aurreikusten duenez, BPGd-ren -

% 0,7ko defizit-muga izango da 2016an, eta ekitaldiaren itxieran zintzo beteta 

egongo da. Hortik aurrera, -% 0,6ko zifra zehazten da 2017rako, -% 0,3koa 2018rako 

eta % 0koa 2019rako.  

Agertoki horretan, % 13,8raino jaitsi beharko litzateke zorra eta, beraz, % 13ko 

atalaserako bidean egongo litzateke, egonkortasun-araudiak autonomia-

erkidegoetarako zehazten duen bezala. 

Lorpen kolektibo handia litzateke finantza publikoak kontsolidazio-bide horretatik 

bideratu ahal izatea, 2016an genituen zerbitzu publikoen mailari eutsita. Uste dugu 

denon laguntza eta lankidetzarekin posible dela hori lortzea, eta horixe da Gobernua 

eusten duten alderdien konpromisoa.  

Ez da momentua horrek aurrekontuetan zer suposatzen duen zehazteko, hemendik 

hilabetera onartuko baititu aurrekontuak Gobernuak, eta Legebiltzar honi igorri; 
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baina, aurrera diezazueket joan den urteko bilketa-ezbeharraren ondoren ez dagoela 

hazteko marjina handirik eta, defizita murrizteko bidearen beraren ondorioz, 

2018rako eta 2019rako marjina bereziki doia izango dela.  

Dena dela, esan nahi dizuet halaber bide hori arrakastaz igaroz gero, inflexio-puntu 

txiki bat izango genukeela 2020rako; beraz, egonkortasun-araudiak oraindik ere 

mugatu egingo luke hazkundea, baina garai berri baten atarian egongo ginateke. 

Garai berri horretan, sektore publikoa aurretik deskribatu dudan normaltasun 

ekonomiko berrira egokituko litzateke. 

Garrantzitsua iruditzen zait adieraztea, dena den, makroekonomia- eta aurrekontu-

agertokiak ez direla inoiz harkaitz batean grabatutako zifra gisa hartu behar, baizik 

eta inguruaren eraginaren pean dauden zenbatespen gisa, erregularki berrikusi 

beharko direnak.  

Horren harira gogorarazi nahi dut koalizio-akordioaren arabera politika fiskala eta 

finantzarioa hazkundearen eta elkartasunaren zerbitzura daudela, eta konpromisoa 

hartu dugula araudi fiskala behar den neurrian eguneratzea sustatzeko, jarduera 

ekonomikoa, berrikuntza eta enplegua sustatzeko, bai eta funtsezko zerbitzu 

publikoei eusteko ere. 

Bestalde, epe ertainean kokatu nahiko genuke Gobernuaren ekintza, eta, 

horretarako, orain arte egindako politika publikoak ebaluatzea da onena. 

Gobernuaren ekintza politikoaren plangintza estrategikoa epe ertaineko agertoki 

ekonomikoetan kokatzen hasi behar dugu, eta denbora-tarte horretan garatu 

beharreko helburu eta jarduerak zehaztuko dituzten tresnak diseinatu; betiere, 

sektorekako sailekin batera ahalik eta lan gehien eginez, Gobernuaren plangintza 

ekonomikoa eraginkortasunez eta gardentasunez kudeatzeko. 

Aurreko legegintzaldian, «pertsona helburu» lema Gobernuaren kudeaketan islatu 

zen, eta sobera egiaztatu zen nagusiki sozialak ziren aurrekontu batzuen 

bilakaerarekin. Gobernuaren ekintza inspiratzeko etengabeko printzipio izan dira, 

dira eta izango dira pertsonak; eta legegintzaldi honetan irekitzen den garaian, 

ezaugarri berriak hartu behar ditu ikuspegi horrek, eta politiketan eta errealitatean 

behar bezala islatu. Babestu egin behar dira pertsonak, baina baita giza kapitalari 
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ekarpen handiagoa egin ere, horrek susta baitezake beren askatasuna eta ongizatea 

epe luzera. 

Enpresetarako ere balio du esandako horrek: sormena eta berrikuntza babestu behar 

dira, jarrera defentsiboen gainetik, balioa sortzea sustatu ordez, errenten birbanaketa 

hutsa baitakarte, dela zergen bidez, dela gastuaren bidez. 

Hori guztia gure finantza publikoak mugitu behar diren erakunde-esparruak zorrotz 

betez eta errespetatuz egin behar da, sektore publikoaren egonkortasuna bermatuta 

eta euskal ekonomiaren hazkundeari egiten dion ekarpena bultzatuta, bai eta 

Gobernuaren ekintza-helburuak lortzea ere.  

Ez dut berresango 2011n egindako konstituzio-erreformaren ondoren aurrekontu-

egonkortasunaren arloan sortutako araudi-esparrua, ezta gero onartu zen Aurrekontu 

Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko Lege Organikoa ere. 

Ezagutzen duzue edukia eta zer ondorio dituen gure aurrekontu-esparruan. 

Hori dela eta, ondo dakizuen bezala, joan den abenduaren 20an, Euskadiko 

2017rako Aurrekontu Orokorrak egiteko jarraibide ekonomikoak onartu zituen 

Gobernu Kontseiluak, beraz, ezinbestekoa da horiek aipatzea, nire Sailaren lehen 

lehentasuna baita, aurretik esan dudan bezala. 

Horiekin bat, 2017rako aurrekontu-proiektuak bat etorri beharko du aurretik 

deskribatutako agertoki ekonomikoarekin, eta aldi berean Eusko Jaurlaritzaren bi 

helburuei erantzun, alegia, pertsonen oinarrizko beharrak asetzea eta hazteko eta 

enplegua sortzeko tresna izatea. 

Hori horrela, hazkundea eta enplegu-sorrera bultzatzeko jardueren esparruan, 

indarrean dauden estrategiak eta euskal ekonomiaren lehiakortasuna sustatzeko 

definituko diren berriak babestuko ditu 2017ko Aurrekontuak, nazioartekotzean, 

berrikuntzan, industria-sektorearen babesean eta beste arlo batzuetan eta 

merkataritzan, ostalaritzan, turismoan, lehen sektorean eta beste sektore batzuetan.  

Horizontalki, ekintzailetasuna babestu eta enpresa erakarle eta hornitzaileen arteko 

lankidetza bultzatu dira, sortzen ari diren, jasangarriak diren eta Euskadirako 

interesgarriak diren sektoreetan enpresa berriak sortzea sustatzeko. Gainera, 

enpresa-egiturari laguntzeko finantza-neurriak garatuko dira. 
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2020ko Euskal Enplegu Estrategiaren ildoei jarraikiz, arreta berezia eskainiko zaie 

gazteak eta gizartean aukera gutxien duten kolektiboak lan-merkatuan sartzen 

laguntzen duten politika publikoei, baita lana eta familia uztartzen laguntzen duten 

neurrien sustapenari ere. 

Bestalde, gizarte-babeseko euskal eredua babesteko jarduerei ere arreta berezia 

jarriko die 2017ko Aurrekontuak, baita hori osatzen duten funtsezko zutabeei ere, 

hots, osasuna, hezkuntza eta gizarte-zerbitzuak; hartara, Euskadik berdintasunezko 

gizarte izaten jarrai dezan, eta bere pobrezia- eta desberdintasun-adierazleak 

Europar Batasunarenak baino txikiagoak izan daitezen. 

Ildo horretatik, ziurtatzen dizuet 2017ko Aurrekontuek gizarte-laguntzei eustea 

aurreikusiko dutela, dela diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko sistemaren 

arloan, dela familien babesaren arloan; jakina, biztanleriaren zahartzearen kezka 

ahaztu gabe, eta jaiotza-tasaren krisiari aurre egiteko estrategiak baliatuta. 

Puntu honetan, lehendakariak inbestidura-hitzaldian adierazi zuen konpromisoa 

errepikatu nahi dut gaur hemen Legebiltzarraren Batzorde honetan; hain zuzen ere, 

Eusko Jaurlaritzaren kudeaketa ekonomikoaren mesederako konpromisoa. 

Zorroztasuna eta erantzukizuna ditu bereizgarri kudeaketa ekonomiko horrek, gure 

ongizate-mailari, funtsezko zerbitzu publikoei eta ekonomia produktiboaren eta 

hazkundearen bultzadari kalterik egin gabe. 

Nolanahi ere, jendaurrean adierazi nuen bezala –eta esandakoari eusten diot gaur 

zuen aurrean–, Legebiltzarreko talde guztiekin bildu nahi dut aurrekontu-proiektuaren 

ildo orokorren eta oinarrizko edukien berri emateko eta, aldi berean, beren 

planteamenduak ezagutzeko. Hitz egiteko, eztabaidatzeko eta adosteko guztiz prest 

nago. 

Ekonomiaren eta aurrekontuen arloari buruzko atala amaitzeko, Sailari atxikitako bi 

erakunde autonomoen lanaz arituko naiz; batetik, Lehiaren Euskal Agintaritzari buruz 

hitz egingo dut, eta, bestetik, Estatistikaren Euskal Institutuari (EUSTAT) buruz. 

Bidenabar, Europako eskualdeetako politikaz ere jardungo naiz labur-labur. 

Lehiaren Euskal Agintaritzari dagokionez, Saila osatzen dugunok uste dugu finkatu 

egin dela bere ibilbidea azken legegintzaldian zehar. Nolanahi ere, erakunde 

autonomo horren adskripzio-harreman berezia eta jarduteko burujabetza aitortu 
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behar ditut; izan ere, zuzentzen dudan Sailak Agintaritzaren jarraibideak zehazten 

baino ez du parte hartzen, eta horiek horren urteko jarduera-programan islatu behar 

dira. 

Lehiaren Euskal Agintaritzak zalantzarik gabeko garrantzia du egun Euskadiko 

politika ekonomikoan eta lehiaren defentsaren politikan, eta lan prebentibo eta 

pedagogiko garrantzitsua egin du gainera, urtean zehar egiten dituen jardueren 

bitartez. Legebiltzarreko Batzorde honek jarduera horren informazio osoa jasotzen 

du, Agintaritzaren presidenteak urtero kontu emateko egiten duen agerraldian. 

Jarduera estatistikoari helduta, bestalde, behin eta berriz esango dut nire ustez zer 

garrantzia eman behar zaion berorri eta, zehazki, Euskadiko estatistika-erakunde 

nagusiaren lanari. EUSTAT, bada, politika publikoak diseinatzen eta ebaluatzen 

laguntzeko ezinbesteko tresna da. 

Dakizuenez, legegintzaldi bakoitzean, Estatistikaren Euskal Legeak aginduta, Euskal 

Estatistika Plana egin eta onartu behar da lau urterako. Beraz, iragarri nahi dizuet 

oraingoa amaitu ondoren 2018-2021 aldirako Euskal Estatistika Planaren lege-

proiektua igorriko diola Gobernuak Legebiltzarrari, EUSTAT-ek Euskadin betetzen 

duen estatistika-lan ofizialaren norabidearen ildoa izango dena. 

Nire ustez, legea ez da arau tekniko huts gisa hartu behar; aitzitik, garrantzi handiko 

arautzat jo behar dugu, eragin handia baitu agente ekonomikoen erabakietan eta, 

horien artean, Euskal Ogasun Publikoari. Are gehiago, esango nuke ondare 

estatistiko oso eta zorrotz bat izateak gizarte askeago bat egiten laguntzen duela, 

etorkizuneko aukerak eztabaidatzeko eta erabakitzeko informazio hobea duen 

gizartea baita. 

Europako eskualde-politikari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko 2014-

2020rako EGEF programa eragilea gauzatzeko prozesuan gaude bete-betean; 

dokumentu horrek Euskadin esku hartzeko estrategia eta helburu tematikoak 

zehazten ditu, EGEFk aldi horretarako kofinantzatutako jarduerei buruzkoak, eta, 

horri esker, 350 milioi euro baino gehiagoko inbertsioak egin ahal izango dira 

Euskadin euskal administrazio publikoen kargura (Eusko Jaurlaritza eta Arabako, 

Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak), Europar Batasunak % 50ean finantzatuta.  
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Ildo horretatik, programa eragile hori eraginkortasunez kudeatzen saiatuko gara 

Sailean, indarrean den programazio-aldiaren testuinguruan.  

 

OGASUN-POLITIKA  

 

Ogasun-politikaren arloan, hiru alderdi zehatzetara mugatuko naiz; alegia, Ekonomia 

Ituna, kupoa eta ekarpenak. 

Alderdi horiek guztiak lege-mailako arauek arautzen dituzte, eta horiek eguneratzeko 

edo berritzeko daude modu batera edo bestera. 

Ekonomia Ituna 

Ezer baino lehen, adierazi nahi dizuet konpromisorik handiena dudala Ekonomia 

Itunarekin. Uste dut Ituna Estatuarekin ditugun harreman ekonomiko-finantzarioak 

egituratzeko tresna dela eta, gainera, uste dut gaitasun handiak dituela arlo 

ekonomikoan bateratu behar duten bi sistemaren bizikidetza politiko-

instituzionalerako elementu gisa. 

Jakina denez, joan den legegintzaldian eguneratu zen azkenekoz Ekonomia Itunaren 

Legea, eta Estatuak sortutako zerga-irudi berriak sartu ziren (joko-jardueren 

gainekoak, kreditu-erakundeen deposituen gainekoak, energia elektrikoarekin eta 

nuklearrarekin erlazionatutako zerga berriak, edo zenbait loteria eta aposturen sarien 

gaineko karga berria), bai eta beste zenbait aldaketa ere. 

Nolanahi ere, Koalizio Akordioan adierazten den bezala, gure autogobernuaren 

osagai ezinbestekoa izanik, ahalegina egin behar dugu Ekonomia Ituna 

defendatzeko eta beti eguneratuta eta zerga-politiken aldaketei etengabe egokituta 

edukitzeko, ez dezan potentzialitaterik galdu eta gai izan dadin dagokion helburua 

betetzeko, hau da, euskal erakundeen (Eusko Jaurlaritza, foru-aldundiak eta udalak) 

nahikotasun finantzarioa bermatzea. 

Bide horretan, esate baterako, eguneraketa posible bat edari azukredunen gaineko 

zerga berri bat ezartzetik etorriko da.  

Abenduaren 5ean, Montoro ministroari aurreratu nion hori, baina zain egon behar 

dugu Estatuak zer lege-proiektu egiten duen; hartara, berau hitzartzeari buruzko 
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negoziazioa hasteko, hargatik eragotzi gabe euskal erakundeek edukiaren berri 

izatea aurrez, Itunean bertan aurreikusitako foroetan. 

Ekonomia Ituna, bada, etengabe eguneratzen eta egokitzen den tresna bat da, eta 

autogobernuaren gure ezaugarri nagusietako bat bezala zaindu behar da; beraz, 

Koalizio Akordioan adierazi nuenez, salatu eta ukatu egingo dugu Estatuak euskal 

politika finantzarioan eta fiskalean esku hartzeko egin dezakeen edozer jarduera, 

berau errespetatu gabe egiten badu eta, aldebiko batzordeetan, arlo ekonomiko-

finantzarioan edozer jarduera publiko egiteko egoki diren neurriak adostu gabe 

egiten badu. 

Era berean, nabarmentzekoa da halaber euskal erakundeek ECOFINeko lan-

taldeekin bat egin izanak bidea ireki duela Ekonomia Itunak bat egin dezan zergen 

harmonizazioari buruz gaur egun Europan eztabaidan dauden aldaketekin. Gobernu 

honek arreta handia jarriko du kontu horien artikulazio operatiboan; hobeto landu 

nahi ditugu. 

Kupoa 

Kupoari dagokionez, aurrerapen gutxi egin ziren joan den legegintzaldian ixteko 

zeuden likidazioak itxi ahal izateko akordio baten eta orain dela bost urte onartu 

behar zen bosturteko lege berri baten oinarriak jartzeko; dena dela, jakinarazi behar 

dizuet aste honetan jakin dugula zer pertsonek osatuko duten bi administrazioen 

arteko desadostasunak negoziatuko dituen taldea. 

Bi erakundeek elkar ulertzeko eta harreman egonkorrak izateko bidea irekitzea da 

helburua; hartara, Gobernu Zentralaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko ekonomia-, 

finantza- eta zerga-gaien ebazpena normalizatzeko. 

Euskadiren partetik, hauek izango dira prozesuan: 
  

1. Juan Miguel Bilbao, Ogasun eta Finantza Politikako sailburuordea. 

2. Zuriñe Embid, Finantza Politikako eta Erakundeen Baliabideetako zuzendaria. 

3. Itziar Agirre, Zerga Administrazioko zuzendaria. 

4. Teresa Viguri, Arabako Foru Aldundiko Ogasuneko zuzendaria. 

5. Jose Gabriel Rubí, Bizkaiko Foru Aldundiko idazkari nagusi teknikoa. 

6. Bittori Zabala, Gipuzkoako Foru Aldundiko Zerga eta Finantza Politikako 

zuzendaria. 



 
 

15 
 

Eta, hauek, berriz, Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioaren partetik: 
 

1. Belén Navarro Heras. Autonomiako eta Tokiko Finantzaketako idazkari 

nagusia. 

2. Gorka López González. Autonomia Erkidegoen Finantzaketako zuzendariorde 

orokorra. 

3. Elena de Ancos Lumbreras. Lurralde Ogasunekiko Zerga Harremanetako 

zuzendariorde orokorra. 

4. Lía Torrente Cobo. Azterlan Finantzario Autonomikoen zuzendariorde 

orokorra. 

5. Concepción García Latorre. Zerga Administrazioko Estatu Agentziako 

Antolamendu eta Koordinazioko zuzendariorde orokorra. 

6. Octavio Carazo Bueno. Ogasuneko Estatu Idazkaritzako Kabineteko kide 

aholkularia. 

 

Hori horrela, gai hauek jorratzeko egutegi bat eta lan-metodo bat zehaztuko ditugu; 

espero dut aurrerapen zehatzak eta egiaztagarriak ikusi ahal izatea.  

Aski ezaguna da Gobernu honek zer iritzi duen ixteko dauden Kupoaren likidazioak 

ixteari buruz, publikoki adierazi baitugu. Dakizuenez, Itunaren Batzorde Mistoaren 

akordio hauek aplikatzetik dator kontrako interpretazioa: finantzaketa autonomikoko 

sistema berriak Estatuko Aurrekontu Orokorretan eta, beraz, Kupoaren 

zehaztapenean izango lukeen inpaktua analizatzea eta adostea. 

Horri dagokionez, Estatuko administrazioak bere kasa aplikatu izan du bere 

proposamena, kalkulu berrietan oinarrituz prestatua; eta, bitartean, Euskadiko 

administraziook lehen aipatutako Batzorde Mistoaren akordioen bidez onartutako 

metodologia zorrotz-zorrotz aplikatu behar izan dugu, inongo aldaketarik egin gabe, 

gaur egun indarrean dagoen Kupoaren Legean datorren erregulazioan aipatzen den 

akordioa noiz itxiko zain. 

Honela dio, hitzez hitz, bosgarren xedapen gehigarriak: «Estatuaren zergak 

lagatzeko erregimena erreformatuz gero edo Estatuko Aurrekontu Orokorrak 

nabarmen aldatuz gero, autonomia-erkidegoen edo toki-erakundeen finantzaketa-

sistema erreformatzearen ondorioz, Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoa batzartu 

egingo da, bosturtekoaren oinarrizko urtearen kupo likidoa edo/eta horren 
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eguneratze-indizea berrikusi behar diren aztertzeko eta, hala badagokio, zehazteko. 

Hori eginez gero, erreforma egiten den urtetik aurrera izango ditu ondoreak 

berrikuspenak». 

Laburbilduz, zera egingo dugu, Koalizio Akordioak adierazten duen bezala: 

Estatuarekin akordio bat egingo dugu, 2011ko ekitaldiari dagozkion eta ixteko 

dauden likidazioetarako eta 2012-2016 aldiari dagozkion behin behineko kupoen 

behin betiko likidaziorako, bai eta egoki diren akordioak sustatu ere, Kupoa 

ezartzeko metodologiako bosturteko lege berri bat onartzeko. 

Sinetsita nago harreman-eredu berri bat hasi dugula, eta gai izango garela gai 

honetan aurrera egiteko. Sinetsita nago, halaber, bi administrazioek elkarrekiko 

konfiantza berreskuratu nahi dutela, bosturteko aldi berri baterako metodologiari 

buruzko akordioak egiteko, eta uneko desadostasunak amaitutzat emateko. 

Kupoaren bosturteko lege berriari dagokionez, aurreratu nahi dizuet, Estatuko 

Aurrekontu Orokorrek diru-sarrera eta gastuetan izan dituzten egiturazko aldaketak 

jaso ez ezik –kupoa zehazteko oinarria direnez–, zerga berrien kontzertazioan 

(aipatu dut lehen) izandako aldaketek eragin dituzten edo eragin ditzaketen 

modifikazioak ere ekarriko dituela lege berriak, bai eta azken urteetan eskuz aldatu 

diren eskumenen ondoriozko aldaketak ere, eta horien artean baten bat 

aipatzekotan, enplegurako politika aktiboena aipatu beharko genuke, dakizuenez 

2011ko urtarrilaren 1ean gauzatu zena, nahiz oraindik hari-mutur batzuk josteko 

egon. 

Ekarpenen legea 

Eta atal hau bukatzeko, autonomia-erkidegoko diru-sarrerak arautzen dituen 

hirugarren lege nuklearraren gaur egungo nondik norakoak azaldu nahi nituzke, hau 

da, Itunaren kudeaketatik eratorritako baliabideak euskal erakundeen artean nola 

banatu agintzen duen Ekarpenen Legea esaten zaiona zertan den; ikusita hori ere 

berritzeko dagoela. 

2011z geroztik dago luzatuta araua, 2007an onartu zen metodologiaren bosturteko 

indarraldiaren hasierako aldia amaitu ondoren. 
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Horren harira, joan den abenduaren 15ean publikoki adierazi ahal izan nuen bezala, 

hainbat gaik baldintzatzen dute Ekarpenen Lege berria etorkizuneko funtzionaltasun-

bermeekin garatu ahal izatea. 

Horien artean garrantzitsuena Euskadiko Toki Erakundeen Legeak zehaztutako 

mandatua da; hots, administrazio bakoitzaren eskumen-mailak analizatzekoa, 

finantza-premiak lantzeko eta Ekarpenen Lege berri baterako oinarri izango den 

txosten bat garatzeko.  

Kontuan izan behar dugu udalak Finantzen Euskal Kontseiluan ordezkatuta daudela 

eta lege berria osatzen parte hartu behar dutela. 

Premisa horretatik abiatuta, eta azken urteotan zer urri gabiltzan kontuan hartuta, 

onartuko dugun baliabide-banaketako metodologiak gai izan behar du politika 

publikoen baliabide finantzarioen arteko oreka, berez traketsa, gehiago ez okertzeko, 

denen artean adostuz horien lehentasunak zein diren, baina, ahal den neurrian, 

zapuztu gabe administrazioen nahi zilegia, beren zerbitzuak ahalik eta ondoen 

finantzatzeko beharrezko laguntza jasotzea. 

Edonola ere, Eusko Jaurlaritzaren aburuz, ezinbestekoa da edukizko lege bat 

diseinatzea, erakunde-adostasunean oinarritzen dena eta euskal administrazio 

publikoek hurrengo urteetako lehentasunei heltzeko nahikotasun finantzarioa izatea 

bermatuko duena.  

Euskal erakundeen artean baliabideak banatzeko eredu egonkor bat sendotzeko gai 

izan behar dugu, kontuan hartuta erakunde-maila bakoitzaren berezko eskumenak 

eta lurralde bakoitzaren ezaugarri sozioekonomikoak. 

Horra hor gure Sailaren lan nagusietako bat. Betiere, euskal erakundeek Finantzen 

Euskal Kontseiluaren barruan lankidetzan arituta, eta horien artean egon behar duen 

leialtasun-printzipioa betez. 

Politika fiskala 

Eta ogasun-politikaren arloa amaitzeko, politika fiskala aipatu behar dut, oro har 

jakina, gai horretan ditugun eskumenak kontuan hartuta. 
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Politika fiskalak, bada, sarreren eta gastu publikoen arteko oreka handiena 

bermatuko duen zerga-sistema ekitatibo, progresibo eta nahiko bat babestu behar 

du. 

Hazkundearen eta elkartasunaren zerbitzurako politika fiskal bat, jarduera 

ekonomikoa, berrikuntza eta enplegua sustatuko dituena, bai eta gizarte-politikei eta 

funtsezko zerbitzu publikoei eustea ere. 

Euskadiko gainerako erakundeekin batera lan egingo dugu Zerga Koordinazioko 

Organoaren barruan; hartara, orain dela gutxi izandako aldaketen ebaluazioa egingo 

dugu 2017 honetan, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko zerga-sistemaren 

etorkizuneko garapenari buruzko analisia eta, hala badagokio, proposamen bat ere, 

betiere erakunde bakoitzaren eskumenak errespetatuta.  

Jarduera honen guztiaren helburua zera da, zerga-sistemak administrazio publikoen 

nahikotasun finantzarioa bermatzea, zerbitzu publikoei, ekonomia produktiboaren 

bultzadari eta, oro har, herrialdearen beharrei erantzuteko.  

Gainera, lankidetza eta koordinazio handiarekin egin behar da hori guztia, euskal 

zerga-sistema eraginkortasun handienarekin hobetuko bada; foru-erakundeei 

dagokie lan hori. 

Ildo horretatik, ezin dugu ahaztu politika fiskalak zer potentzialtasun duen besteak 

beste, ekintzailetasuna, berrikuntza eta enpresa-proiektu berriak bultzatzeko, 

langileek enpresetan parte hartzeko edo ingurumena babesteko tresna erabilgarri 

gisa. 

Ziurtatzen dizuet Ogasun eta Ekonomia Sailak ahalegin guztiak egingo dituela 

baterako erakundeen nahiz foru-erakundeen ekimenak zentralizatzeko gunea 

Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoa izan dadin, gure baterako zerga-sistema 

egokitu eta eguneratzeko, esan dudan bezala, nahikotasun finantzarioa eta 

hazkundea eta elkartasuna aintzat hartuko dituen politika fiskal eguneratu bat 

sustatuta. 

Ildo beretik, zerga-iruzurraren eta ezkutuko ekonomiaren kontra borrokatzeko ekintza 

koordinatua bultzatzen jarraituko dugu; etengabeko helburua da hori, euskal 

administrazio publikoek partekatzen dutena. 
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Horri lotuta eta aurreko legegintzaldian egindako lanarekin jarraituz, zerga-

iruzurraren kontrako plan integralak garatuko ditugu foru-aldundiekin batera lan 

koordinatua eginez, Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoaren esparruan. 

Planok, batetik, kapitulu honetako bilketa-helburuen urteko kuantifikazioa jasoko dute 

eta, bestetik, iruzurra prebenitzeko eta horren kontra borrokatzeko arloko jardueren 

katalogoa zehaztuko dute, ikuskaritza-zerbitzuak indartzeko. 

Gainera, orain ditugun informazio-sistemak koordinatzen eta optimizatzen jarraituko 

dugu, zerga-iruzurra kontrolatzeko eta zigortzeko jarduerak eraginkortasun 

handiagoz egiteko. Horrez gain, unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzan zergei 

buruzko hezkuntza gradualki ezartzea bultzatuko dugu, hezkuntza-arloan eskumena 

duen sailarekin eta foru-ogasunekin lankidetzan. 

Sail honek lan gogorra egingo du iruzurrari aurre egiteko. 

 

FINANTZA-POLITIKA 

Finantza-politikaren arloan, Ogasun eta Ekonomia Sailari dagozkion ohiko zereginak 

egiten jarraituko dugu; alegia, zorpetze-programak prestatzea, Ekonomia Itunaren 

Batzorde Mistoaren aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-iraunkortasunari 

buruzko akordioekin bat; diruzaintza kudeatzea; abalak ematea; eta fidantzen eta 

bermeen erregistroak egitea. 

Baina, ohiko kudeaketa horrez gain, oraingo finantza-tresna publikoak 

arrazionalizatzen jarraitu nahi dugu –erronka garrantzitsuetako bat da hori–, 

baliabideak optimizatzeko eta Euskadiko finantza-sistema publikoa gehiago 

sendotzeko. 

Hori horrela izanik, Finantzen Euskal Institutuak aurreko legegintzaldian egin zuen 

lan eta jarduera ekonomikoa nabarmendu nahi dut; izan ere, eragiketa finantzario 

ugari bideratu ditu eta garapen maila oso ona lortu du. Institutuak administrazio 

orokorraren eta instituzionalaren finantza-baliabideak pilatzeko eta optimizatzeko 

lanean jarraituko du; hori da Sailaren asmoa. 
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Arrazionalizatzeko lan horretan, funtsezkoa da finantza-politikaz dugun ikuspegia; 

alegia, hazkundearen, jarduera ekonomikoaren sustapenaren, berrikuntzaren eta 

enpleguaren zerbitzurako tresna dela. 

Asmo horri jarraitzen diote, bada, Eusko Jaurlaritza eratzeko Koalizio Akordioan 

aipatutako finantza-babeseko ekimen guztiek eta, zehazki, 250 milioi euroko funts 

publiko-pribatu bat bultzatzea, teknologia- eta nazioartekotze-potentzialtasuna duten 

euskal enpresak hazten eta errotzen direla bermatzeko. 

Gobernuaren finantza-politikak, Finantzen Euskal Institutuaren eskutik, bikain 

definitutako eta ondo diseinatutako finantza-tresnak sortu ditu urteotan.   Aipa 

ditzagun agente publiko nahiz pribatuen bitartez aritzen diren herrialdeko sektore 

produktiboei zuzendutako finantza-babeseko tresnak: arrisku-kapitaleko funtsak, 

finantza-babeseko programak, abal eta bermeak ematea, EKARPEN sozietatearen 

bitartez parte hartzea, elkar bermatzeko sozietateen abalak birfidantzatzea, 

maileguak, finantza-erakundeekin lankidetzan aritzeko hitzarmenak, eta abar. Horiei 

esker, euskal enpresa askoren finantza-egoera hobetu da, horregatik, gure egitura 

produktiboaren finantza-sendotasuna laguntzen jarraituko du Sail honek, kontuan 

izanik tresnen eta operadoreen arteko sinergiak, eta euskal finantza-sektoreko 

erakundeen lankidetza ezin baliotsuagoarekin. Horren harira azpimarratu nahiko 

nuke zeinen garrantzitsua den erakundeok garatu duten rola, eta adierazi nahi dut 

guztiz prest nagoela beren lankidetza baliotsuarekin jarraitzeko. 

Bestalde, Euskadin operatzen duen finantza-sektoreari berari dagokionez, 

aurrerantzean ere gure araugintzaren pean eta exekuzio pean dauden baloreak 

kontratatzeko zentroak, aurrezki-kutxak, banku-fundazioak eta kreditu-kooperatibak 

gainbegiratzen jarraituko dugu. 

Atal hau amaitzeko, gizarte-aurreikuspen osagarriaz mintzatu behar dut. Hori 

erregulatzen duen arauak zoritxar bat jasan zuen 2014an, Konstituzio Auzitegiak 

artikuluetako batzuk deuseztatu zituenean. 

Segurtasun falta juridiko handia jasan zuen sektoreak; Eusko Jaurlaritza konpontzen 

saiatu da, eta legea garatzeko erregelamendua onartu zuen joan den urtean, 

egonkortasun eta berme handiagoa emanez arlo horri. 
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Eusko Jaurlaritzak eta, zehazki, Sail honek uste dugu gizarte-aurreikuspeneko 

euskal eredua borondatezko aseguramenduko eredu sendoa dela; hortaz, berau 

etorkizunean sustatzeko eta garatzeko behar diren tresna guztiak aktibatzen 

saiatuko dira, borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeen kaudimena 

zainduta. 

Kontrol- eta gainbegiratze-arloko gure eskumenak baliatzen jarraitzeaz gainera, 

borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeei aplikagarri zaien araudia garatzen 

jarraituko dugu, eta gardentasun handiagoa eta informazio gehiago emango diegu 

bazkideei; hartara, erakundeok garatzea eta euskal herritarren artean hedatzea 

sustatzeko. 

 

ERREGULAZIO-SISTEMA: OGASUN ETA EKONOMIA SAILAK 

LEGEGINTZALDIRAKO DITUEN ASMOAK, ARAUGINTZARI DAGOKIENEZ 

 

Aipatu ditudan jarduera eta ekimen asko ez lirateke posible izango beren edukiei 

buruzko araudi-arkitektura egokirik gabe. 

Horrexegatik, labur aipatu nahi dut hurrengo legegintzaldi honen araudi-panorama, 

Ogasun eta Ekonomia Sailaren jarduera- eta funtzio-arloetatik abiatuta. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren berezko gaien arloan –

dakizuenez, Antolarauei buruzko Legean jasota eta erreferentziatuta daude–, nire 

ustez, koherentea, nahikoa eta erlatiboki osoa da gaur egun erregulazio-egitura 

osatzen duten legeen multzoa.  

Ez zait ez beharrezkoa eta egokia iruditzen araudia egituraren aldetik berriro lantzea; 

baina, egokia izan daiteke orain azalduko ditudan zenbait erregulazio jorratzea. 

Lehenik eta behin, garrantzitsua iruditzen zait Euskal Autonomia Erkidegoko 

Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legearen testu bategin bat 

egitearekin lotuta joan den legegintzaldian jorratzeke geratu zen gai bat ixtea; izan 

ere, aurreko legeetan emandako baimenak indargabetu egin ziren, indarraldia igaro 

zela-eta. Ekimenak ez du ordenamendu juridikoa berritzen, baina segurtasun 

juridikoa dakar. 
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Bigarrenik, egokitzeke dago Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Araubidearen 

testu bategina. Helburua da aurrekontu-egonkortasuneko, finantza-

jasangarritasuneko eta pluraltasuneko printzipioak sartzea aurrekontu-araudian, bai 

eta aurrekontua egiteko prozedura Europar Batasunaren araudi-erregulaziora 

egokitu eta moldatzea ere. 

Arauaren testu bategina 2011ko ekitaldian onartu bazen ere, gure ustez aurreko 

aldaketak ez zuen lortu nahi zen sakontasun-maila, batik bat gastu publikoaren 

politikak hainbat urtetarako plangintzaren esparruan kokatzeko garaian, egoera 

ekonomikoari eta politika ekonomikoaren helburuei erreparatuta. 

Arau hori nabarmen teknikoa da, baina araua idatzi eta indarrean sartzen bada, gure 

erkidegoaren kontu publikoak urtero aurrekontuen bidez kudeatzeko ibilbidea argiago 

eta garbiago ikusten lagunduko du. 

Hirugarrenik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eredu ekonomiko-

finantzarioaren aldaketa partzialak baino ez diren ekimen horien ondoren, 

garrantzitsua iruditzen zait Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren beste 

funtsezko arlo baten arautzeari heltzea: laguntzen eta diru-laguntzen araubidea. 

Gai horren harira, lege-proiektu bat aurkeztu zen Eusko Legebiltzarrean 

eztabaidatzeko joan den legegintzaldian, baina bertan behera gelditu zen onartu 

baino lehen Ganbera deuseztatu zela-eta. 

Izan ere, laguntzen eta diru-laguntzen arloko euskal arautzea –originala eta 

aitzindaria izan zen bere garaian– arautze sobera labur eta ihar bilakatu zen, 

aplikazioak emaitza bikaina izan bazuen ere, gure inguruko ordenamendu 

juridikoarekin alderatzen badugu (dela autonomikoa, dela forala, dela estatukoa). 

Araudi konparatu horrek –askoz ere amaituagoa– hausnarketa osagarria egitera 

behartzen gaitu. 

Testuinguru honetan, beraz, berreskuratu egingo dugu aipatu lege-proiektuaren 

testua, eta gure legegintza-egutegian sartu; hartara, berrikusi ondoren, onartu eta 

Legebiltzarrari igortzeko. Diru-laguntzen euskal lege bat idatziko dugu, gaur egun 

indarrean den araudiaren printzipioak oinarri hartuta, Euskadiko Administrazio 

Publikoak egiten duen sustatze-lanak helduleku bat izan dezan; asmoa Estatuko 

araudia aplikatzeko orduan interpretazioak egiten ibiltzea saihestea da, diruz 
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lagundutako jarduerak betetzean justifikazioari indar handiago ematea, eta 

berdintasuna eta objektibotasuna gidari izatea diru-laguntzak emateko orduan. 

Sailaren legegintza-egutegiaren gaia amaitzeko, bi aipamen egin behar ditut: batetik, 

2018-2021 aldirako Euskal Estatistika Planaren lege-proiektua –lehen hitz egin 

dizuet berau egiteaz– eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrezki-kutxen 

eta banku-fundazioen esparru juridikoa egokitzen eta arautzen amaitzeko gure 

konpromisoa. 

Ondo dakizuenez, azken gai horren harira aurreko legegintzaldian egindako lege-

proiektua ere bertan behera gelditu zen onartu aurretik. Horri lotuta, uste dugu 

interesgarria dela proiektu hori berreskuratzea, horrela, gure estatutu-eskumenak 

burutzeko, eta aurrezki-kutxen arloko egungo araudia egokitzeko eta Euskal 

Autonomia Erkidegoko banku-fundazioen araubide juridikoa erregulatzeko, gai honi 

buruzko Estatuko oinarrizko araudiari jarraikiz. 

Amaitzeko, gai garrantzitsu bat aipatuko dut; hots, eskualdatzeko dauden Gernikako 

Autonomia Estatutuaren transferentziak guztiz burutzea, alderdi ekonomiko-

finantzarioei dagokienez. Gure aburuz, ez da atzeratu behar transferentziok 

Euskadiri ematea. 

Besteak beste, arlo hauetako transferentziak: eskumenaren defentsa, kreditua eta 

banka, aseguruak, kreditu ofiziala edo baloreen merkatua, Eusko Jaurlaritza 

eratzeko sinatutako Koalizio Akordioan identifikatutakoak, gure autogobernuaren 

defentsa eta erreklamazioari dagokionez. 

Ez dut berriro errepikatu nahi egiteke dauden arlo hauetako transferentziei buruzko 

txostenetako edukia, sobera ezagutzen baititu Ganbera honek; nolanahi ere, orain 

dela lau urte nire aurrekoak Batzorde honetan bertan jakinarazi zuen alderdi bat 

nabarmendu nahiko nuke; hots, konexio-puntu egokiak ezartzea kreditu eta 

bankaren arloan, gaur egun Ekonomia Ministerioak eta, hala dagokionean, 

Espainiako Bankuak banku-legegintza gauzatzearen arloan egiten dituzten funtzioak 

–esaterako, baimenak eta kontrolak– Administrazio honek gauzatu ahal izan ditzan, 

autonomia-erkidegoaren eskumenekoak diren erakundeen gainean. 

Estatuak arlo horretan araudirik garatu ez duenez, hainbat eta hainbat urtez EAEko 

Administrazioak ezin izan ditu ez baimendu ez eta kontrolatu bankutzat hartzen diren 
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hainbat kreditu-erakunde, eta hori ez da koherentea eta ez dator bat Estatutuaren 

eskumenekin, bereziki garai honetan, finantzen sektoreak hainbesteko 

protagonismoa hartu baitu. 

Eta horrela, amaitutzat ematen dut nire hasierako hitzaldia, interesgarria izan 

zaizuelakoan. Orain, taldeei emango diet hitza, edozer galdera edo azalpenerako. 

Eskerrik asko 

 

Vitoria-Gasteiz, 2017ko urtarrilaren 20a 
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