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OGASUN	 ETA	 EKONOMIAKO	 SAILBURUAREN	 TESTUA,	 2018KO	

EKITALDIRAKO	 EUSKAL	 AUTONOMIA-ERKIDEGOAREN	 AURREKONTU	

OROKORRAK	 ONARTZEN	 DITUEN	 LEGE-PROIEKTUA	 EUSKO	

LEGEBILTZARRAREN	OSOKO	BILKURAN	AURKEZTEKO.	

	

	

Eskerrik	asko	legebiltzarburu	andrea,	

	

Egun	on	lehendakari,	sailburu	eta	legebiltzarkideok,	

	

Gaurkoan	 eta	 Eusko	 Jaurlaritzaren	 izenean,	 Legealdi	 honetako	 bigarren	

aurrekontua	 aurkeztera	 natorkizue	 eta	 zuentzat	 nahiko	 ezaguna	 izanagatik	

ez	da	niretzat	garrantzi	txikiko	tramitea.	Ezta	gutxiago	ere;	segurutik	urteko	

legerik	 esanguratsuena	 da,	 non	 gobernu	 oso	 baten	 politika	 guztien	 ahal	

izateak	 kontzentratzen	 diren	 eta	 non	 hurrengo	 urteko	 ibilbide	

ekonomikoaren	ahalmena	bideratzen	den.	

	

Esaten	 nuen,	 Eusko	 Jaurlaritzaren	 izenean,	 2018ko	 ekitaldirako	 Euskal	

Autonomia	 Erkidegoaren	 Aurrekontu	 Orokorren	 Lege	 Proiektua	 aurkeztera	

natorkizuela,	 berori	 onartzea	 ganbera	 honi	 dagokiolarik;	 eta	 hori	 garrantzi	

txikikotzat	 hartu	 ezin	 den	 tramitean.	 Izan	 ere,	 kontu	 hauek	 onartzearen	

mende	 dago,	 halaber,	 Euskal	 Autonomia	 Erkidegoan	 gizarte-aurrerabideak	

beste	urte	batez	emankor	izaten	jarraitzea.	
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Legebiltzar	 honetako	 Ogasun	 eta	 Aurrekontuetako	 Batzordearen	 aurrean	

azaroaren	 6an	 izandako	 agerraldian	 jadanik	 adierazi	 nuenez,	 aurrekontu-

proiektu	 hau	 egin	 den	 egoeran,	 EAEko	 ekonomia	 mailakako	 susperraldiko	

profila	erakusten	ari	da.	Dena	den,	susperraldi	hori	behera	egiteko	arriskuei	

lotuta	 dago,	 faktore	 endogenoengatik	 baino	 gehiago,	 gure	 ingurunearen	

bilakaeraren	gainean	dauden	ziurgabetasun-elementu	ugariengatik.	

	

Gaur	aurkezten	dudan	aurrekontu-proiektuak	 -behin	eta	berriz	esango	dut-	

berretsi	 egiten	 du	 daukan	 konpromisoa	 gizarte-babeseko	 EAEko	 sistema	

sendotzeko.	Berori	osatzen	dute	 funtsezko	 zerbitzu	eta	prestazio	publikoek	

(batik	 bat	 osasunaren,	 hezkuntzaren	 eta	 gizarte-kohesioko	 politiken	

arloetan).	 Aurrekontu-proiektuak,	 gainera,	 berretsi	 egiten	 du	 bere	 apustua	

irekitzen	ari	 den	hazkunde-itxaropenarekin	batera	 inbertsio	 erreal	 publikoa	

indarberritzeko.	

	

Betiko	 modura	 eta	 ohizkoa	 denez,	 nire	 aurkezpena	 hiru	 zatitan	 banatuko	

dut:	 lehenengoa	 testuinguru	 ekonomikoa	 eta	 egonkortasun	 fiskalari	

dagokion	 egoera	 deskribatzeko,	 bigarrena	 datorren	 urteko	 aurrekontuaren	

ezaugarri	 nabarmenenak	 islatzeko	 eta	 azkenik	 aurtengo	 negoziaketa	

politikoaren	 nondik	 norakoa	 aurrekontuak	 onartuak	 izan	 daitezen	

komentatzeko.	

	

Ohikoa	 izaten	 ari	 denez,	 ezinbestekoa	 izateagatik,	 datorren	 ekitaldirako	

aurrekontu	orokorrei	buruzko	lege-proiektua	kokatuko	dut	bere	testuinguru	

ekonomikoan,	 aurrekontu-egonkortasunekoan	 eta	 finantza-
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iraunkortasunekoan;	 hau	 da:	 zein	 egoera	 ekonomikotan	 gauden	 eta	 zein	

diren	 joan	 den	 uztailean	 Estatuarekin	 hitzartutako	 egonkortasun-

parametroak	aurtengo	eta	datozen	urteetako	aurrekontuak	egiteko.	Bigarren	

gogoeta	 izango	 da	 2018ko	 ekitaldiko	 gastu	 eta	 sarrera	 publikoen	 ezaugarri	

nabarienak	 azaletik	 deskribatzeko.	 Eta,	 amaitzeko,	modu	 telegrafikoan	 ere,	

azaldu	egingo	dut	proiektua	aurrera	eraman	ahal	 izateko	 talde	politikoekin	

izandako	negoziazioen	emaitza.	

	

2018ko	 ekitaldirako	 aurrekontu	 hauek nolabaiteko	 baikortasunak	

markatutako	nazioarteko	testuinguru	ekonomikoan	landu	dira.	

	

2018ko	 ekitaldirako	 aurrekontu	 hauek	 nolabaiteko	 baikortasun	 batek	

markaturiko	nazioarteko	testuinguru	ekonomiko	batean	landu	dira.	

	

2017ko	 lehen	 seihilekoan,	munduko	ekonomia	osoa	%	3,5	 inguru	hazi	 zen.	

Horrek	pentsarazten	du	urte	osorako	egindako	aurreikuspenak	-NDFk	berriki	

%	 3,6an	 kokatu	 ditu-	 ziurrenik	 bete	 egingo	 direla.	 Munduko	 ekonomiaren	

joera	 egokiari	 eutsiko	 zaio	 datorren	 urtean	 -%	 3,7ko	 gehikuntza	 zenbatetsi	

da-.	

	

Estatu	 Batuak	 atzean	 uzten	 ari	 dira	 2016an	 izandako	 unean	 uneko	

zailtasunak,	 eta	 joera	 hedakorra	 berreskuratzen	 ere.	 Hala,	 2017ko	 lehen	

erdian	%	 2,1eko	 gehikuntza	 izan	 zuen,	 eta	 bizkortu	 egin	 da	 lau	 hiruhilekoz	

jarraian.	 Aurreikuspenetan	 ez	 da	 hobetzeko	 tarte	 handirik	 ematen,	 eta	 %	

2,2ko	 eta	 %	 2,3ko	 erritmoak	 aurreratu	 dira	 urte	 honetarako	 eta	
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datorrenerako.	Beren	alde	dute	enpleguaren	bultzada	handia	eta	langabezia-

tasa	txikia	-%	4,3koa	dagoeneko-.	Horiek	sustatu	egiten	dute	kontsumoaren	

eta	inbertsio	pribatuaren	igoera.	

	

Bilakaera	antzekoa	da	Europar	Batasunean.	%	2,2ko	hazkunde-erritmoa	lortu	

du	 2017ko	 lehen	 seihilekoan	 eta	 urte	 osorako	 %	 2,3ko	 aldakuntza	

proiektatzen	 du	 -%	 2,1ekoa	 izango	 da	 2018an-.Eremuko	 ekonomia	 handi	

guztiek	 bat	 egin	 dute	 bizkortze	 horretan,	 eta	 tasetan	 ere	 bat	 etortzen	 ari	

dira.	Hala	ere,	oraindik	nabarmentzen	da	Espainiako	ekonomiaren	bultzada	

(%	3,1)	eta	Alemaniarena	(%	2,0);	baina	Frantzia	dagoeneko	%	1,7	eta	Italia	%	

1,5	 ari	 dira	 hazten.	 Erresuma	 Batuetan	 ia	 ez	 du	 eraginik	 izan	 Brexitak	

sorrarazitako	 ziurgabetasunak,	 eta	 %	 2,0	 baino	 datu	 zertxobait	 txikiagoa	

erakutsi	du	urtearen	lehen	erdian.		

	

Joan	den	urrian,	Europarekiko	konfiantza	ekonomikoa	2007tik	 ikusi	ez	ziren	

mailetan	 dago,	 eta	 Espainiarekiko	 konfiantzak	 ere	 bere	 baliorik	 altuenera	

lortu	du	2015etik.	

	

Suspertzen	 ari	 diren	 herrialdeen	 osotasunerako,	 NDFren	 aurreikuspenak	

bizkortze-profil	 arina	 erakusten	 du	 urte	 honetarako	 eta	 datorrenerako,	

2017an	%	4,6ko	eta	2018an	%	4,9ko	emaitzarekin.	Asiako	herrialdeak	-Txina	

eta	India	buru	direla-	eremuaren	motorrak	izango	dira	berriro;	baina,	espero	

den	hobekuntza	Errusia,	Latinoamerika	eta	Afrikatik	dator.	Horiek	2016koak	

baino	hazkunde	nabarmen	handiagoak	 lortuko	dituzte,	 lehengaien	prezioak	

suspertzeari	esker.	
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Bestalde,	 EAEko	 ekonomiak	 joera	 hedakorrari	 eutsi	 dio	 2017ko	 lehen	

seihilekoan.	 Aldi	 horretan,	 %	 2,8	 inguru	 hazi	 da.	 Aurreikusitakoa	 baino	

handiagoa	 da	 baldintza	 hauek	 sortzen	 duten	 inertzia:	 moneta-politika	

hedakorra	 eta	 euro	 erlatiboki	 merkea,	 enplegu-sorkuntza	 sendoa	 eta	

ingurunearen	susperraldia.	

	

Enplegua	 sortzea	 da	 zikloaren	 fase	 hedakor	 horren	 oinarrietakoa.	 Hala,	

2017ko	lehen	seihilekoan,	lanaldi	osoko	lanpostu	baliokideen	kopuruak	%	2,1	

gora	 egin	 zuen.	 Horrek	 esan	 nahi	 du	 dagoeneko	 45.000	 bat	 enplegu	

berreskuratu	direla	2014tik,	nahiz	eta	ia	70.000	falta	diren	krisiaren	aurretik	

zegoen	mailara	itzultzeko.	

	

Informazio	 horrekin	 guztiarekin,	 Ogasun	 eta	 Ekonomia	 Sailak	 2017-2018	

aldirako	 egoera	 makroekonomikoa	 berrikusi	 du,	 eta	 Eusko	 Jaurlaritzak	

BPGaren	%	2,9ko	hazkundea	aurreratu	du	2017rako,	eta	%	2,4koa	2018rako.	

	

2018rako	 enplegu-sorkuntza	 %	 1,7an	 finkatzen	 da.	 Zifra	 horren	 arabera,	

lanaldi	osoko	beste	15.500	lanpostu	sortuko	dira,	eta	hurrengo	urteko	batez	

besteko	 zifra	 ez	da	930.000tik	 gorakoa	 izango	 -2008ko	985.000tik	 gero	eta	

hurbilago-.	 Langabezia-tasak	 jaisten	 jarraituko	 du	 eta,	 2018an	 jadanik,	 %	

10etik	behera	uzteko	helburura	hurbilduko	da.	

	

Deskribatutako	 egoera	 makroekonomikoak	 testuinguruan	 jartzen	 duen	

aurrekontu-proiektuak,	gainera,	urte	anitzeko	esparrua	kontuan	hartu	behar	

du,	horren	joera	ekonomikoekin	eta	desorekak	zuzentzeko	bidearekin.	
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Orain	aurkezten	ari	naizen	2018ko	kontuen	kanpoko	agertokia	osatzeko,	ez	

dugu	 ere	 ahaztu	 behar	 finkatze	 fiskalaren	 prozesuak	 -Europar	 Batasunaren	

eta,	 hortaz,	 era	 berean,	 Euskal	 Autonomia	 Erkidegoaren	 politika	

ekonomikoetan	 eta	 aurrekontukoetan	 eragina	 du-	 izugarri	mugatzen	 duela	

defizitaren	 eta	 zorraren	 bidez	 diru-sarrerak	 gehitzeko	 ahalmena.	 Datorren	

hirurtekorako,	 parametro	 horiek	 dira,	 aurrekontuaren	 memoria	

ekonomikoak	 jasotzen	 duenez,	 aurtengo	 uztaileko	 Ekonomia	 Itunerako	

Batzorde	Mistoaren	azken	erabakiaren	ondorioz	datozenak.	

	

Horrek	 guztiak	 eskatzen	 du	 aurrekontu-politikak	 egoerara	 egokitzeko	

ahalegina	 egin	 behar	 duela.	 Egoera	 horrek,	 esan	 dudanez,	 hazkunde	

ekonomikoa	 murriztera	 jotzen	 du,	 haren	 ondorioak	 neurri	 batean	

konpentsatzeko.	

	

Bigarrenik,	 2018ko	 ekitaldirako	 aurrekontuaren	 zifretara	 mugatuta,	 horien	

ezaugarri	nagusien	irakurketa	azkarra	egin	nahi	nuke.	

	

Lehenik	eta	behin,	esan	beharra	dago	onartu	beharreko	 lehen	aurrekontua	

dela	 Estatuarekin	 egindako	 hitzarmenaren	 ondoren,	 aurreko	 ekitaldietako	

kupo-likidazioei	 eta	 2017-2021	 bosturtekorako	 Euskal	 Autonomia	

Erkidegoaren	 Kupoa	 zehazteko	 metodologiari	 dagokienez.	 Hortaz,	

Estatuarekin,	 legegintzaldia	 bukatu	 arteko	 eta	 beste	 ekitaldiren	 baterako,	

bake	fiskala	lortu	ondoren	onartutako	lehen	aurrekontua	da.		
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Estatuarekin,	 legegintzaldia	 bukatu	 arteko	 eta	 beste	 ekitaldiren	 baterako,	

bake	fiskala	lortu	ondoren	onartutako	lehen	aurrekontua	da.		

	

Inguruabarra	egoerarekin	estu	lotuta	badago	ere,	2017.	urtearen	zordun	da.	

2017ak	oso	ondorio	ekonomiko	positiboak	ditu	lehen	deskribatutako	Kupoari	

buruzko	 hitzarmenen	 eguneratze	 ekonomikoari	 dagokionez.	 Horrek	

ahalbidetu	 du,	 azken	 hilabeteotan	 legebiltzar-foro	 honetan	 bertan	 behar	

adina	 aldiz	 adierazi	 dugunez,	 berez	 2018an	 egin	 beharko	 liratekeen	 gastu	

batzuei	aurre	egitea	eta	horiek	aurreratzea.	Horri	esker,	gastuari	dagokionez,	

2018ko	 politika	 publikoei	 nolabaiteko	 lasaitasunez	 heltzen	 zaio.	 Horren	

erakusgarri	da	2012ko	aparteko	ordainsariaren	 laurdena	aurreratzeko	 lege-

araua.	EAEko	funtzionarioek	zati	hori	berreskuratzeko	zeukaten	oraindik,	eta,	

printzipioz,	2018.	urterako	zegoen	aurreikusita	gai	horri	heltzea.	

	

Bigarren	 ezaugarritzat	 -egiturazkoagoa	 den	 eta	 EAEko	 aurrekontu	

publikoaren	 ereduarekin	 lotuta	 dagoen	 ikuspegitik-,	 esan	 beharra	 dago	

ekitaldi	 honetan	 saiatu	 garela	 politika	 publikoak	 gobernuaren	

legegintzaldirako	plangintza	estrategikoarekin	bat	etorrarazten,	edo,	behinik	

behin,	2018ko	ekitaldirako	gobernu-planen	xede	ekonomikoekin.	Gehienbat,	

gobernuaren	plangintza	estrategikoko	 jardueraren	aurrekontu-errealismoko	

ariketa	bat	da,	eta	espero	dugu	berariazko	ebaluazioa	eta	jarraipena	izango	

duela	datozen	ekitaldietan.	

	

2018ko	 aurrekontua	 testuinguruan	 jartzen	 duten	 aurreko	 oharrak	 egin	

ondoren,	oro	har,	2018ko	ekitaldirako	Euskal	Autonomia	Erkidegoaren		
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Aurrekontu	 Orokorrek	 guztira	 11.486,4	 milioi	 euroko	 baliabideak	 izango	

dituzte;	hau	da,	2017ko	ekitaldirako	onartutakoekiko	%	3,9	igoko	dira	-426,7	

milioi	euroko	igoera	zenbaki	absolutuetan-.	

	

Finkatze	 fiskaleko	 agertokiaren	 esparruan	 planteatzen	 dira,	 2020ra	 zero	

defizitaz	eta	BPGaren	%	13tik	beherako	zor-mailaz	iristeko	helburuarekin.		

	

Izan	 ere,	 zorraren	 amortizazioa	 eta	 "Y"-aren	 efektua	 kenduta,	 290,4	milioi	

euroko	 aurrekontu-areagotzea	 ikus	 daiteke,	 hau	 da,	 aurreko	 urtearekiko	%	

2,9ko	hazkundea.	

	

Zorraren	 amortizazioa	 eta	 "Y"-aren	 efektua	 kenduta,	 290,4	 milioi	 euroko	

aurrekontu-areagotzea	 ikus	 daiteke,	 hau	 da,	 aurreko	 urtearekiko	 %2,9ko	

hazkundea.	

	

Sarrerei	 dagokienez,	 foru-aldundien	 ekarpenek	 420,1	 milioi	 euroko	 igoera	

izan	 dute.	 Hala,	 2017ko	 9.103,2	 milioietatik	 2018ko	 9.523,3	 milioietara	

pasatu	dira.	Sarrera-aurrekontu	globalaren	%	82,9	hartzen	du	horrek.	

	

Era	berean,	uztailaren	19ko	Ekonomia	 Itunerako	Batzorde	Mistoaren	baitan	

erabakitako	konpromisoen	esparruan	konfiguratu	dira.	Horietan	jasotzen	da	

defizita	%	0,6tik	%	0,4ra	jaitsi	behar	dela	2018an	-ia	150	milioi	euro	gutxiago	

erabilgarri-,	 eta	 zor	 publikoak	 ez	 duela	 izan	 behar	%	 14,2	 baina	 handiagoa	

BPGaren	gainetik.	
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18ko	aurrekontu-proiektuko	zorraren	amortizazioari	dagokionez,	325,5	milioi	

euroko	 gehikuntza	 dago.	 Hala,	 2017ko	 788,4	 milioietatik	 2018ko	 1.113,9	

milioietara	pasatzen	da.	

	

Inbertsioen	 bilakaera,	 kapital-transferentziak	 eta	 finantza-aktiboen	

gehikuntza	 analizatuta	 ikusten	 denez,	 942,6	 milioi	 euro	 arteko	 gehikuntza	

dago.	 Hau	 da,	 2017an	 baino	 64,6	milioi	 gehiago	 dira.	 Aurrekontu-proiektu	

honek	doitu	egiten	du	EAEko	trenbide-sare	berria	(Euskal	Y	eta	Hegoaldeko	

Saihesbidea)	 kudeatzeko	 kredituen	 gauzatzea.	 Hala,	 2017an	 finkatutako	

350,5	 milioietatik	 2018rako	 jasotako	 161,4	 milioietara	 pasatzen	 da.	 Eusko	

Jaurlaritzaren	 ustez,	 zifra	 hori	 doikuntza	 handia	 da	 aurreikusitako	

programazioarekiko.	 Euskal	 Y	 eta	 Hegoaldeko	 Saihesbidea	 kudeatzeko	

kredituak	jaitsi	ondoren,	inbertsioak	%	7,4	dira.	Horri	esker,	Eusko	Jaurlaritza	

inbertsio-erritmoa	berreskuratzen	doa.	

	

EAEko	 ekonomia	 dagoen	 susperraldi	 ekonomikoaren	 esparruan,	 aipatu	

beharra	dago,	baita	ere,	2020	Zientzia,	Teknologia	eta	Berrikuntza	Planaren	

(ZTBP)	aldeko	apustua.	Izan	ere,	Jaurlaritzak	433,3	milioi	euro	zuzenduko	ditu	

plan	 horretara	 -sail	 hauen	 artean	 banatuta:	 Hezkuntza;	 Osasuna;	

Ekonomiaren	 Garapena	 eta	 Azpiegiturak;	 Gobernantza	 Publikoa	 eta	

Autogobernua;	eta	Lehendakaritza-.	Hau	da,	22	milioi	euroko	gehikuntza	-%	

5,4-	dago	2018arekiko.	Hortaz,	bete	eta	gainditu	egiten	da	Jaurlaritzak	bere	

gain	hartutako	konpromisoa.	
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2018rako	 aurrekontu-proiektua	 sailkapen	 ekonomikoaren	 ikuspegitik	

aztertuz	 gero,	 Langile-gastuak	 I.	 kapituluaren	 zenbatekoan,	

Administrazioaren	 zerbitzurako	 langileen	 ordainsariaren	 %	 1,5eko	 igoera	

jasotzen	 da.	 Gainera,	 Itzarri	 gizarte-aurreikuspeneko	 erakunderako	

ekarpenak	puntu	erdi	 igotzen	dira,	eta	puntu	bateraino	 igo	ahal	 izango	dira	

ekitaldian	zehar	Gobernu	Kontseiluaren	erabakiz.	

	

Gastuari	 buruzko	 Transferentziak	 eta	 diru-laguntzak	 IV.	 kapituluak	 3.449,9	

milioi	euroko	bolumena	 jasotzen	du.	Antzeko	 zifra	bat,	3.510,8	milioi	euro,	

Funtzionamendu-gastuak	 II.	 kapitulura	 zuzentzen	 da.	 Bertan	 sartzen	 da	

Osakidetzaren	kontratu-programarako	zuzkidura.	

	

Gastuei	buruzko	aurreko	hiru	kapituluek	biltzen	dituzten	jardunetan	sartzen	

da	 Diru-sarrerak	 Bermatzeko	 Errentaren	 (DSBE)	 finantzaketa	 edota	 EAEko	

hezkuntza-sistemaren	 finantzaketa,	 gastu	 kopuru	 handienetakoak	 dituzten	

jardunetako	batzuk	aipatzearren.	

	

Finantza-gastuak	III.	kapituluko	gastuei	dagokienez,	233,3	milioi	dira,	2017ko	

248,3	milioi	euroen	aldean.	

	

Oro	har,	aurrekontu	hauekin,	Eusko	Jaurlaritzak	zintzo	betetzen	ditu	politika	

publikoak	 bermatu	 eta	 hobetzeko	 eta	 garapen	 ekonomikoa	 eta	 enplegua	

bultzatzeko	bere	 konpromisoak.	Hala,	 aurrekontuaren	%	77	 gizarte-gastura	

zuzentzen	 da	 (osasuna,	 hezkuntza	 eta	 gizarte-politikak),	 eta,	 era	 berean,	

inbertsio	publikoak	bultzatzen	dira.	



   
 
 
 

 
 

 

OGASUN ETA EKONOMIA 
SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ECONOMIA 

	

Adierazi	nahi	dut,	halaber,	kalitatezko	zerbitzu	publikoen	bermeak	eskatzen	

duela	administrazioko	langileek	euren	lana	egiten	duteneko	baldintzei	arreta	

jartzea.	 Krisialdi	 gogorraren	 ondoriozko	 zailtasun	 saihetsezinen	 ondoren,	

Jaurlaritzak	 helburutzat	 hartu	 du	 ordainsariak	 eta	 langileen	 plantillak	

hobetzeko	 urrats	 argiak	 ematea.	 Hori	 guztia	 jarraian	 azalduko	 ditudan	

zifretan	islatzen	da.	

	

Sailei	dagokienez,	Osasunak	 izan	du	igoerarik	handiena,	3.671	milioi	eurotik	

gorako	 aurrekontuarekin;	 hau	 da,	 2017an	 baino	 128	 milioi	 euro	

gehiagorekin.	Partida	nagusiak	dira	Osakidetzarenak	(2.750	milioi	euro	baino	

gehiago),	 eta	 Farmaziarenak	 eta	 tratamenduetara	 atxikitzeko	 laguntzenak	

(518	milioi	 eurotik	 gora).	 Gainera,	 aurten,	 66,8	milioitik	 gorako	 inbertsioak	

aurreikusi	dira	Osakidetzarako.	

		

Hezkuntzak,	bestalde,	 ia	2.717	milioi	euro	ditu;	hau	da,	%	1,9ko	gehikuntza	

izan	 du	 2017arekiko	 zenbaki	 erlatiboetan.	 Baina,	 zenbaki	 absolutuetan,	 51	

milioi	 eurotik	 gorako	 gehikuntza	 du	 eta	 2017arekiko	 gehien	 hazten	 den	

bigarren	saila	da.		

	

Hemen,	nabarmendu	nahi	dut	Hezkuntzak	bultzada	gehigarri	handia	 jasoko	

duela	 2017arekiko,	 Ekonomia	 Itunerako	 Batzorde	 Mistoak	 hartutako	

erabakiaren	 ondoriozko	 sarrerei	 esker.	 Hala,	 kontuan	 hartuz	 gero	 sailaren	

gastuak	izandako	gehikuntza	 langile-gastuak	kanpo	utzita,	%	3,5ekoa	izango	

litzateke.		
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Enplegu	 eta	 Gizarte	 Politiketako	 Saila	 hirugarrena	 da	 aurrekontuaren	

zenbatekoari	 dagokionez	 (1.014	milioi	 euro).	 DSBEk	 %	 1,5eko	 eguneratzea	

izan	 du,	 sektore	 publikoaren	 zerbitzurako	 langileen	 soldatek	 bezalaxe,	 eta,	

etxebizitzarako	 prestazio	 osagarriarekin	 batera,	 491,3	milioi	 euroko	 gastua	

du.	 Gizarte-larrialdietarako	 laguntzak	 27	 milioi	 eurotan	 mantentzen	 dira.	

Bestalde,	 politika	 aktiboetarako	 zuzkidura	 15,6	 milioi	 areagotzen	 da,	

Lanbideren	aurrekontuen	barruan,	333,5	milioi	euroraino.		

		

Bestetik,	 Ekonomiaren	 Garapen	 eta	 Azpiegitura	 Sailari	 buruzko	 datuek	

azalpen	 bat	 behar	 dute,	 EAEko	 trenbide-sare	 berria	 kudeatzeko	 kredituen	

gauzatzea	murriztu	ondoren.	 2017an,	 Sailak	 694	milioi	 euroko	aurrekontua	

izan	 zuen,	 xede	 horietarako	 aurrekontuan	 sartutako	 350	 milioiak	 doitu	

ondoren.	2018an,	Sailak	727	milioi	euro	ditu,	aurrekontuan	sartutako	kopuru	

berriarekin	 eragiketa	 bera	 egin	 ondoren;	 hau	 da,	 urte	 horri	 dagozkion	 161	

milioiak	 doituta.	 Hala,	 %	 4,8ko	 hazkundea	 izan	 du;	 hau	 da,	 33,3	 milioiko	

gehikuntza.	 Haren	 mugarri-partidak	 dira	 azpiegituretako	 inbertsioak	 (14,3	

milioi	 igo	 dira),	 eta	 industria,	 nekazaritza	 eta	 arrantzako	 programak	 (4,6	

milioi	igo	dira).		

		

2018an,	 Segurtasunak	 640	 milioi	 euroko	 aurrekontua	 izango	 du,	 ia	 15	

milioiko	gehikuntzaz.	Partida	nabarienak	 lirateke	 langile-gastuak	 (489	milioi	

euro)	eta	Polizia	Akademiarako	ekarpenak	(15	milioi	euro).		

		

Bestalde,	Ingurumen,	Lurralde	Plangintza	eta	Etxebizitza	Sailak	ia	206	milioi	

euro	ditu,	eta	14	milioi	euroko	gehikuntza	izan	du	2017arekiko.	Ingurumen-	
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inbertsioen	 bultzada	 berreskuratzen	 da	 eta	 ingurumen-kudeaketarako	

zuzkidurak	 indartzen	 dira,	 IHOBE	 eta	 URAren	 bidez.	 Gainera,	 8	milioi	 euro	

areagotu	 da	 Etxebizitzarako	 zuzkidura,	 sarbide-eskubide	 subjektiboa	

bermatzeko.		

		

Lehendakaritzak	 117,6	 milioi	 euro	 izango	 ditu	 2018an,	 Garapenerako	

Lankidetza	 45	 milioi	 eurorekin	 finkatzen	 duen	 aurrekontuan.	 Era	 berean,	

Emakunderen	eta	Gogora	institutuaren	aurrekontuak	areagotzen	dira.	

		

Gobernantza	Publiko	eta	Autogobernu	Sailak	5,5	milioi	euroko	igoera	izango	

du,	eta	2018an	118	milioi	euroko	aurrekontura	iritsiko	da.	

		

Kultura	 eta	 Hizkuntza	 Politika	 Saila	%	 3	 hazi	 da,	 250	milioi	 euroraino,	 eta	

barne	 hartzen	 du	 4,8	 milioi	 euroko	 zuzkidura	 gehigarria	 EITBrentzat	 eta	

euskarazko	matrikuletarako	laguntzak,	2	milioi	eurotik	gorakoak.	

	

Lan	eta	Justizia	Sailak	209	milioi	euro	izango	ditu,	eta	Turismo,	Merkataritza	

eta	Kontsumo	Sailaren	aurrekontua	%	2,9	areagotuko	da,	 38	milioi	 eurotik	

gorako	zenbatekoaz.	Azkenik,	Ogasun	eta	Ekonomia	Sailak	50	milioi	euroko	

aurrekontua	izango	du.	

	

Horiek	 dira,	 laburbilduz,	 Euskal	 Autonomia	 Erkidegoaren	 Aurrekontu	

Orokorrei	 buruzko	 Lege	 Proiektuaren	 magnitude	 eta	 ezaugarri	 nagusiak	

2018ko	 ekitaldirako.	 Horiek	 euskarri	 arauemailea	 dute,	 hau	 da,	 Legearen	

testu	 artikulatua.	 Legeak,	 ekitaldi	 honetan,	 azken	 urteetan	 egitura	
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normalizatuari	 jarraituz	ere,	berritasun	nagusitzat	dakar	Eusko	 Jaurlaritzako	

sustapen	 ekonomikoari,	 industrialari	 eta	 nazioartekotzeari	 buruzko	

politiketara	 zuzendutako	egitura	 instituzionalaren	 lehen	berrirakurketa	bat.	

Horren	guztiaren	erakusgarri	dira	Euskal	Autonomia	Erkidegoaren	Eraldaketa	

Lehiakorreko	 Sozietatean	 izandako	 pertsonifikazio-aldaketak	 eta	 Euskadiko	

Nazioartekotze	Agentzia	abian	jarri	izatea	(aurrekontuaren	aldetik	eta	modu	

errealean).	Hain	zuzen,	horren	aurrekontuak	onartzen	dira.	Hori	koherentea	

da	arlo	horretako	plangintza	estrategikoarekin.	

	

2018ko	 ekitaldirako	 aurrekontu	 hauek,	 laburbilduz,	 orientazio	 estrategikoa	

dute,	 epe	 ertaineko	 horizontean	 txertatuta	 eta	 plan	 estrategikoen	 eta	

sailekoen	helburu	nagusiekin	lotuta.	

	

Hori	 esanda,	 aurkezpen	 honen	 azken	 zatiari	 buruz	 jardungo	 naiz.	 Talde	

legebiltzarkideekin	 izandako	 negoziazioen	 deskribapen	 kritikoari	 buruzkoa	

da,	 horien	 helburua	 izanik	 2018ko	 kontuetarako	 adostasuna	 ahalbidetuko	

zuen	gehiengoa	lortzea.	Jakina	denez,	Gobernuaren	eta	haren	euskarri	diren	

taldeen	 jarrera	parlamentarioaz	 jabetuta,	oposizioko	 taldeekin	ados	 jartzen	

eta	erabakitzen	saiatu	gara,	ganbera	honek	kontuak	onar	ditzan.	

	

2017ko	 aurrekontuetarako	 joan	 den	 martxoan	 bezala,	 bilerak	 egin	 dira	

oposizioko	 talde	 legebiltzarkide	 guztiekin.	 Batzuekin	 hurbilketa	 batzuk	

aurkitu	 ditugu.	 Beste	 batzuekin	 planteamendu	 ekonomikoaren	 inguruko	

desadostasunak	izan	ditugu,	baina	politikoak	batik	bat.	
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Ideiak	trukatu	ditugu	Euskal	Herria	Bildu	eta	Elkarrekin-Podemos	taldeekin	-

talde	horiek	ez	datoz	bat	aurrekontu-proiektuarekin-,	eta,	izandako	bileretan	

topaguneak	 ireki	 zitezkeela	 bazirudien	 ere,	 esan	 beharra	 daukat	 ezin	 izan	

dela	 inolako	 erabakirik	 adostu,	 bi	 kasuetan	 aurrekontuz	 kanpoko	

arrazoiengatik.		

	

Nire	 iritzian,	 zilegi	 da	 desadostasun	 horiek	 izatea,	 norberak	 bere	 jarrera	

finkatzen	 baitu	 testuinguru	 horretan.	 Espero	 dut	 etorkizunean	

lankidetzarako	esparruak	egoteko	aukera	izatea.	Politikaren	jokoan,	bidezkoa	

da	talde	bakoitzak	bere	nortasunari	eustea	bere	ikuspegi	politikotik.	

	

Alderdi	Popularrarekin	ere	hitz	egin	eta	negoziatu	dugu	eta	negoziazioaren	

zati	 handi	 bat	 baldintzatuta	 egon	 ahal	 izan	 da	 -datozen	 ekitaldietako	

aurrekontu-sarrerekin	 zerikusia	 duten	 esparru	 fiskalengatik;	 baina,	 ez	 naiz	

horiei	 buruz	 berriro	 jardungo,	 ezagunak	 eta	 erredundanteak	 baitira-.	 Hala	

ere,	 bat	 etorri	 gara	 gure	 sare	 ekonomikoa,	 osasungintza,	 ekintzailetza	 eta	

familia-	 eta	 lan-bizitzaren	 uztartzea	 hobetzera	 zuzendutako	 politikak	

garatzeari	 dagokionez,	 eta	 bat	 etorri	 gara	 ere	 egoera	 honetan	 ona	 dela	

baldintza	hauetan	aurrekontu	batzuk	egoteari	dagokionez.	

	

Puntu	 honetara	 iritsita,	 nabarmendu	 nahi	 nuke	 Alderdi	 Popularraren	

elkarrizketarako	 eta	 adostasunerako	 aldez	 aurreko	 jarrera.	 Izan	 ere,	

Gobernuarekin	lehentasunak	alderatu	eta	zuzenketak	eztabaidatu	eta	adostu	

ditu;	 eta	 behar	 adinako	 babesak	 sortu	 ditu	 aurrekontuak	 onartzeko,	 iaz	

bezala	2017ko	aurrekontuekin.	
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Laburbilduz,	 esan	 dezakegu	 aurrekontu	 hau	 orekatua	 eta	 errealista	 dela,	

Euskal	 Autonomia	 Erkidegoko	 ekonomiari	 egiten	 zaion	 gastu	 publikoaren	

ekarpena	 hobetzen	 duena,	 eta	 garrantzitsua	 izango	 dena	 gure	 produkzio-

sareari	egonkortasuna	eta	sendotasuna	emateko,	EAEko	ongizate	eta	babes	

sozialaren	sistema,	inola	ere	ez,	alde	batera	utzi	gabe.	

	

Aurrekontu	 orekatua,	 errealista,	 Euskadiko	 ekonomiari	 egiten	 zaion	 gastu-

publikoaren	 ekarpena	 hobetzen	 duena,	 eta	 garrantzitsua	 izango	 dena	 gure	

produkzio-sareari	egonkortasuna	eta	sendotasuna	emateko,	euskal	ongizate	

eta	babes	sozialaren	sistema,	inola	ere	ez,	deskuidatu	gabe.	

	

Eskerrik	asko.	Muchas	gracias.	

	

Vitoria-Gasteiz,	2017ko	abenduaren	11	

 


