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PEDRO AZPIAZU SAILBURUAREN ADIERAZPENAK, ALDERDI POPULARRAREKIN 
2018KO AURREKONTUETARAKO OINARRI-AKORDIOA SINATU ONDOREN. 

2017ko azaroaren 29a 

 

Gaur Alderdi Popularrarekin izenpetu dugu Euskadik 2018. 

urtean aurrekontuak izan ditzan ahalbidetzeko oinarri-

akordioa. 

 

Jaurlaritza eta Alderdi Popularra bat gatoz aurrekontuak 

izateak politika publikoak egoera ekonomiko errealera 

egokitzeko eta finantza publikoak zuzentasunez kudeatzeko 

aukera ematen duelako ustean.  

 

Bazter utzi ezin den segurtasun juridikoa eta ekonomikoa 

ematen du, eta, azken buruan, egonkortasun politikoa eta 

instituzionala ematen die ekonomiari eta aurrekontu-arloari. 

 

Hori, inongo zalantzarik gabe, erantzukizun-konpromisotzat 

hartzen dute eragile ekonomiko eta sozialek eta euskal 

gizarteak oro har. 

 

Euskadik aurre egin behar dion testuinguru ekonomikoak 

eragile politikoen artean itundutako ekintzak behar ditu, 

testuinguru sozialean gara daitezkeen beste ekintza 

batzuekin batera, gizarteari erakundeen erantzukizuna eta 

egonkortasun publikoa helarazteko. 
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Horrek ez du esan nahi akordioa izenpetzen duten taldeetako 

bakoitzak bere postulatu ideologiko eta politikoei eutsiko ez 

dienik egungo egoerari aurre egiteko. 

 

2018ko aurrekontuek ezaugarri hauek dituzte: 

1. Ekonomia suspertzeari bultzada ematea aurrekontu-

egonkortasuneko eta finantza-iraunkortasuneko 

ereduaren barruan. 

2. Enpleguari lehentasuna ematea, gazteen enpleguari 

batik bat, ahalegin publikoa lanpostuen sorrerarantz eta 

lan-birkualifikaziorantz katalizatuko duten enplegu-

politika aktiboak garatzeko testuinguruaren barruan. 

3. Zerbitzu publikoen prestazioa kalitateko, 

eraginkortasuneko eta efizientziako parametroetan 

iraunaraztea, langileen baldintzak arian-arian 

eguneratuta eta hobetuta. 

4. Eta inbertsio produktiboa finantza-pizgarrien bitartez 

sustatzea, finantza-tresna publiko-pribatuak baliatuta. 

 

Alderdi Popularrak gehienez ere 30 milioi euro izango ditu 

zuzenketak aurkezteko. Horietatik, 5 milioi euro osasun-

politiketarako izango dira. 
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Jaurlaritza eta Alderdi Popularra, EAEko 2017ko ekitaldirako 

aurrekontu orokorrak onartu zirenean bezalaxe, iritzi 

berekoak dira: ekonomia suspertzea, enplegua sortzea, 

zerbitzu publikoak kalitateko eta unibertsaltasuneko 

parametroetan iraunaraztea eta behar handiena dutenekiko 

ezinbesteko elkartasuna; horiexek izan behar dute 

Jaurlaritzaren ekintzaren lehentasunak. 

 

Berriz eskertu nahi nuke negoziatzeko izan den prestasuna. 

 

Eskerrik asko 

 

 
	  


