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OGASUN ETA EKONOMIA SAILBURUA  

FORUM EUROPA, Bilbo, 2018ko otsailaren 5a. 

 

Egun on denoi, alkate jauna, Ahaldun Nagusiak, sailburuok, agintariok,  

adiskideok, lagunak. 

 

Agur bero bat hemen zareten guztioi.  

 

Eskerrik asko, Aitor, egin duzun aurkezpenagatik; balio handia du niretzat. Urte 

asko daramatzagu tribuna berean eta, hori dela eta, gure loturak alderdi 

profesionala eta politikoa gainditzen du. Benetan, mila esker. 

 

Eskerrik asko, halaber, Forum Europari, gonbidapenagatik. Hainbeste aldiz 

bertako jardueretan hortik behetik parte hartu ondoren, azkenean foro honetan 

parte hartzeko unea heldu zait, aintzat hartuta gainera, nire iritziz, ekarpen 

handia egiten diola gure egunerokotasuneko gai garrantzitsuen eztabaidari eta 

gizarteratzeari.  

 

Esan behar dut, hala ere, Madrilen 17 urtez Euskadiren interesak defendatzen 

egon banaiz ere, etxean jokatzeak errespetua ematen duela. Espero dut hutsik 

ez egitea. 

 

Ziurrenik uste izango duzue nire sailean eragina duten gobernu-gaiei buruz 

mintzatuko naizela, eta horretara behartuta sentitzea ezinbestekoa da. Baina, 

halaber, gizarte gisa dugun etorkizuna ezarriko duten beste gai batzuez ere 

jardungo dut. Horiek zehaztuko dute zer Euskadi izan nahi dugun. 

 



 
 

Hamaikagarren legegintzaldiko arazoen, zifren eta ahaleginen inguruan egiten 

ditudan erreferentziak ikuspegi luzeagoan integratzea nahi nuke, euskal 

ogasunak eta ekonomiak sortzen ari den Euskadi berriaren etorkizunean duten 

zeregina argitzen laguntzea. 

 

Beharbada, gehiegizkoa da nire asmoa, 30 minutuan bakarrik egiteko. 

Ahalegindu egingo naiz. 

 

Kontzertu Ekonomikoa. Zorroztasuna. 

 

Eta etorkizunaz ari garenean, hasierarik onena atzera begiratzea da. Nondik 

gatozen jakitea, nora goazen argi izateko. Datorren otsailaren 28an, lehen 

Kontzertu Ekonomikoaren 140. urteurrena izango da.  

 

1876 uztailaren 21eko foruak indargabetzeko bigarren Legearen ondoren, euskal 

toleranteen eta Cánovasen erregimenaren negoziazioak 1878ko otsailaren 28ko 

Errege Dekretuan gauzatu ziren, azkenean; bertan, hitzaurrean, “euskal 

probintziak Kontzertu Ekonomikoan sartzea baino ez dugu behar” esaldia ageri 

zen.  

 

Kontzertu Ekonomikoan sartzeak ekarri zuen, foru autogobernua galduta, 

zerbitzu militarraren lehen kintoa ziurtatuta, Estatuko kargak eusten laguntzen 

hastea. Ez zen euskal konkista izan; inposizioa izan zen.  

 

Jakina da orduan hasi zen aldia onginahiez hausnartzen duen joera 

historiografikoa dagoela. Zerga-subiranotasunaren hondarrak indar kontua izan 

ziren, gaur egun jakina denez; baina ez gaitezen erratu, hura porrot mingarri 

baten emaitza izan zen, eta behar bezala azaltzen da Cánovasek eginiko 

agerraldi ezohikoan: “indar gertaera batek zuzenbidea eratzen du; izan ere, 

indarrak Estatua eragiten duenean, indarra da zuzenbidea”. Ez zuzenbidearen 

indarra, baizik eta indarraren zuzenbidea, historia eta herritarren borondatea 

bortxatzen duena.  

 



 
 

Foruak indargabetu zituzten 1839ko eta 1876ko legeen indargabetzearen eta 

Konstituzioak Zuzenbide Historikoak aitortzearen ondorioz, egoera hartan dena 

zen posible, zalantza dosiak handiak baziren ere. Izan ere, Lehen Gehigarriak, 

Herrero de Miñónek dioen bezala, gehitu eta, ondorioz, gabetu egiten ditu 

titularrak Konstituzioaren beraren letratik eta erretorikatik. 

 

Baina, laster, 40 urte beteko dira Gernikako Estatutua onetsi zenetik, eta, 

oraindik ere, 37 eskumen daude eskualdatzeko. Eta, zoritxarrez, zuzenbide 

historikoak luzatu daitezkeen txiklearen parekoak izan dira, esaterako, 

Nafarroaren autonomiarako sarbidea errazteko, Konstituzioaren VIII. titulua 

gorabehera. Alajaina! Baina baita uzkurtzeko ere, foraltasuna nukleo ukiezinera 

arte desitxuratzeko ere.  

 

Gaur egun, bankuetako ikuskapena eta ebazpena Frankfurten mendekoak izanik, 

komenigarria izango litzateke gogoratzea 1925eko Meatzaritzaren Batasuna eta 

Kredituaren porrota Bizkaiko Aldundiak ebatzi zuela, eta ia eskumen guztiak 

foru-mailakoak zirela, indargabetzearen aurretik.  

 

Mende batez baino gehiagoz autogobernua galdu izanak, orduan Estatu 

modernoa eta ongizate-sistema eratu zela kontuan izanik, eta zer esanik ez 

diktadura sasoian, horrek ezin du espazioaren - denboraren okerdura antzekoa 

izan, XIX. mende erdialdeko estatu zati haren mugetara garamatzana bueltan.  

 

Egun dagoen eztabaida kontuan hartuta diot hori; eztabaidan batzuetan iruditzen 

zait ideiak argiago zeudela duela ehun edo ehun eta berrogeita hamar urte gaur 

egun baino. Informazio ugari irakurtzen dugu eta beharra ikusten dut, Eusko 

Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomiako sailburua eta Kontzertu Ekonomikoaren 

Batzorde Mistoko presidentea naizen aldetik, horiek, gutxienez, iruzurrezko gisa 

kalifikatzeko.  

 

Kontzertuari, Kupoari eta Espainiako Gobernuarekin lortutako zenbait akordiori 

buruzko etengabeko fakenewak irakurtzen eta entzuten ditut.  

 



 
 

Zorroztasunez eta seriotasunez jarduteko eskatzen dut. Testuinguru politikoak, 

Espainian, ez du finantzaketa-sistema bereizietatik borroka alderdikoien beitarik 

egin behar. Puntu horretan, eskerrak eman nahi dizkiet gure sistema 

defendatzen eta errespetatzen duten alderdi politiko, pertsona eta erakundeei. 

 

Euskadiren autogobernuaz eta Kontzertu Ekonomikoaz dugun ikuspegia ozen eta 

argi aldarrikatzeko unea da, Estatuaren barruan bertako funtsezko zati izanik, 

gangaren giltzarria, eta gure historiarentzat funtsezkoa izan den 

subiranotasunaren adierazpen gisa, hura usurpazioak edo diktadurak zapaldu ez 

dutenean. Guztioi dagokigu defendatzea eta azaltzea, euskal gizartearen zati 

garen aldetik. 

 

Kontzertua eta kupoa Euskadik Estatua finantzatzeko sistema ere badira; 

oinarrizkotzat jotzen dut ikuspegi-aldaketa hori. Errealitate politiko horren 

ukapenetik egin zaio eraso iraganean, funtsik gabe, foruen kasuan bezala, 

esaterako, baina 1981ean birsortu egin zen, indartsu, sistema objektiboaren eta 

hitzartuaren pean, eta horren zehaztasuna ezin hobea da.  

Berriz ere diot: zehaztasuna ezin hobea da. 

 

Gure sistemaren funtsa gaitasun ekonomikoko irizpidean oinarritzen da, 

beharrizan-irizpidean oinarritutako baterako erregimenean dauden autonomien 

sistemaren aurrean. Hau da, Euskadik Estatuko gastu komunei haren 

aberastasun erlatiboaren araberako ekarpena egiten die, eta autonomia-

erkidegoek, ordea, Estatuaren finantzaketa jasotzen dute, transferitu zaizkien 

gaitasunak ordaintzeko. Desberdintasuna da Kontzertu Ekonomikoak 

erantzukizuna eta aldebakarreko arriskua dakartzala.  

 

Euskadik gastu komunei ekarpena egin behar die, bere finantza-egoera edozein 

dela ere; izan ere, eman beharreko kopurua, Kupoa, Estatuko Aurrekontu 

Orokorraren araberakoak bakarrik diren aldagaien bidez kalkulatzen da.  

  

Oinarrizko kupoa, 2017-2021 bosturtekorako, 1.300 milioi eurokoa da. Kupoaren 

Legearen araudia zorrotz aplikatzean ondorioztatu da datu hori, legeria 



 
 

aplikagarriaren eta aurrekontuko zifren arabera, eta Euskadiko eta Estatuko 

erakundeetako aditu teknikarien ezagutzatik eta akordiotik.  

 

1.300 milioi horiek ordaindu beharko dizkio Euskadik Estatuari, biltzen duen 

kopurua edozein dela ere. Euskal erakundeok dugun aurrekontu-baliagarritasuna 

edozein dela ere.  

 

Beste ikuspuntu bat ere aipatu nahi dut, garrantzitsua baita horren kontziente 

izatea, Kontzertu Ekonomikoaren balioa nabarmendu eta esentzia defendatu ahal 

izateko.  

 

Estatuaren kargei errenta-indizearekin laguntzeak (bereganatu gabeko kargak, 

besteak beste, Lurralde arteko Konpentsazio Funtsa eta Europar Batasunarekiko 

finantza-harremanak kohesio-politika osoa finantzatzen dutenak) esan nahi du, 

aljebra arruntak erakusten duen bezala, gure bilketaren kupoa kentzen denean, 

bereganatutako kargetarako indizearen baliokide den finantzaketa eskuratzen 

dugula, gutxi gorabehera Estatuari dagokionez presio fiskalaren mendeko 

diferentziala.  

 

Presio fiskal global berdinari eusteko arauzko agindua dago, baina guk ez dugu 

halakorik behar.  

 

Bestalde, errenta-indizearen baliokide den finantzaketa izatea arrazoizkoa da, 

erabat. Are gehiago, ereduari egiten zaizkion kritika asko biztanleko finantzaketa 

berdintzeko asmo zentzugabean oinarritzen dela uste dut.  

 

Herrialde batek errentaren arabera ordaintzen badu eta biztanleko jasotzen 

badu, eta, gure kasuan gertatzen den bezala, bi indizeak erabat dibergenteak 

badira (% 6,2 eta % 4,7), bere zerbitzu publikoak ez dira jasangarriak izango. 

Biztanleko % 32tik gorako errenta duen ekonomia batek soldata-maila askoz ere 

altuagoak ditu. Bertan, sektore publikoak ezin du uharte bat eratu: bere 



 
 

osasunaren eta hezkuntzaren funtsezko zerbitzuak soldaten araberakoak dira, 

funtsean, eta horiek bizitza-mailarekin daude lotuta.  

 

Alegia, Euskadin eskaintzen diren funtsezko zerbitzu publikoak eta dugun 

errenta-mailagatik dagokiguna ez dira desberdinak, kontuan hartuta horregatik 

ere ordaintzen dugula. 

 

Arazoa da zure ekonomiaren produktibitateari ez dagokion gastu publiko 

sozialeko mailan finkatzen zarenean. Euskadin hori ez da gertatzen. Hala behar 

du, gure mende baitago haren finantzaketa Gastu publiko handiagoa dugu, gure 

sistema fiskalarekin hartzen dugulako geure gain. 

 

Zoritxarrez, inork ez du aintzat hartzen errentan dauden hain dibergentzia 

garrantzitsuekin, erosteko ahalmenaren parekotasuna hartu behar dela kontuan. 

 

Horren guztiaren inplikazioak ikusteko, Oinarrizko Zerbitzu Publikoen datu batzuk 

aztertuko ditugu, alegia, osasunaren, unibertsitatez kanpoko hezkuntzaren eta 

gizarte-babesaren batzuk, Ikerketa Ekonomikoen Valentziako Institututik 

hartuak.  

 

Krisiaren aurretik, 2007an, biztanleko gastu publikoa, osasunean, Euskadin, % 

112koa zen, batez bestekoaren gainean, eta hezkuntzarena % 126koa. Bi 

zerbitzuen haztapenak % 118ko indizea ematen digu, eta datu hori bat dator 

bizi-mailan dagoen desberdintasunarekin.  

 

Estatistikaren Institutu Nazionalaren arabera, orduko soldatako euskaldunen 

ordainsariaren indize erlatiboa, Estatuari dagokionez, % 119koa zen 

ekonomiarentzat.  

 



 
 

Alegia, Euskadik zerbitzu horietan behar baino gehiago gastatzen du eta 

hori erabat proportzionala da dituen soldata handiagoekin. Bizi-maila 

handiagoa eta soldata handiagoak dituen ekonomiak gastu publiko 

handiagoa izan behar du zerbitzuetan, gehienak, langileen gastuak izanik. 

Dena erabat normala. 

 

Baina ikus dezagun zer gertatzen den sektore publikoko soldaten pisu 

erlatiboa eta haren bilakaerarena erkatzen ditugunean. 

 

Euskadiko enplegu publikoen ordainsariaren indize erlatiboa % 120koa zen 2000. 

urtean, eta, soldatakoena, orokorrean, lehen aipatu bezala, % 116koa. Soldata 

ordu publikoaren indize erlatibo hori % 106ra murriztu zen 2007an eta, 

ekonomia orokorrarena, % 119ra igo zen; egoera berari eusten zaio 

2016an.  

 

Horrek esan nahi du Estatuan sektore publikoak dibergentzia-prozesu 

sendoa izan duela bere ekonomiaren produktibitate orokorrari dagokionez, 

krisiaren aurretik hasi zena baina 2016ra arte mantendu dena. 

 

Beste modu batera azaltzeko, ekonomia bakoitza berarekin erkatzeko, 

Euskadin soldata ordu publikoa 2000. urtean euskal ekonomia orokorrarena 

baino % 27 handiagoa zen, % 16ra jaitsi zen 2007an eta % 8ra 2016an. 

Estatuan, soldata publiko hori Espainiako ekonomiarenarena baino % 22 

handiagoa zen 2000. urtean, % 31ra igo zen 2007an eta 2016an oraindik % 19 

gorago zegoen. 

 

Datu horiek ikusita, bi funtsezko ondorio ezarri ditzakegu. Batetik, 

Euskadin oinarrizko zerbitzuen kostua bat zetorrela, erabat, bizi-maila 

handiagoarekin.  



 
 

 

Bestetik, zerbitzu publikoei eusteak Estatuan askoz ere presio handiagoa 

eragiten duela oinarri duen sistema ekonomikoaren gainean. Espainian, 

soldaten indize publiko-pribatua 2016an ez da 2000. urtekoaren oso 

desberdina. Euskadin herenetik behera murriztu da. 

 

Horrek administrazio publikoen eta euskal funtzionarioen aldetik austeritate eta 

ahalegin indize altuak dakartza. 

 

Gizarte-babesaren eremua ere funts handikoa da; izan ere, oinarrizko zerbitzu 

publiko izenez ezagutzen direnen bi heren dira: 2013an biztanleko 8.300 euroko 

gastuetatik, 5.500 gizarte-babesari zegozkion. Gizarte-babeseko, osasuneko eta 

unibertsitatez kanpoko hezkuntzaren gastu horietatik, kontzeptu multzo horren 

herena baino ez da; horren inguruan nibelatzeko beharra eta solidaritatea 

aldarrikatzen dira. Hemen Gizarte Segurantzaz ari gara; gizarte-babesaren 

guztizkoaren % 85 da.  

Estatuan pentsioak berdindu ezean eta egindako kotizazioak ez 

errespetatzeko erabakia hartu ezean –horrek, jakina, ez du zentzurik–, 

per capita oinarrizko zerbitzu publikoetako gastu publikoaren nibelazioak, 

batzuek planteatzen duten bezala, Euskadin, berez, gure osasun- eta 

hezkuntza-sistema desagertzea ekarriko luke. Beraz, planteatzen diren 

murrizketek ez dute inolako logikarik eta ez dira onargarriak. 

 

Euskadik, azken hamar urtean, pentsioen gorakada handia izan du, 2007an 

BPGd-aren % 8,5 zen eta, 2016an, % 11,8koa. Gorakada hori, batik bat, batez 

besteko pentsioaren gorakadari dagokio, eta ez hainbeste pentsio-kopuruari.  

 



 
 

Baina, jakina, kontribuzio-pentsio horiek ez dira inoren opari eta ez dute 

solidaritatearekin zerikusirik; eskuratutako eskubideak dira, merezitakoak, 

kotizazio-ibilbidea egin ondoren. 

 

Egia da, halaber, kotizazioen araberako diru-sarrerek ezin izan diotela gastuen 

erritmoari jarraitu eta 2007an BPGd-aren % 0,8ko superabit txikia zena 2016an 

% 2,5eko defizit bilakatu dela. Gizarte Segurantzaren defizit-egoera Estatuaren 

arazo nagusietako bat da: 2017an, defizita 18.800 milioikoa izan da.   

 

1963ko Gizarte Segurantzaren Oinarrien Legetik egungo krisira arte, Euskadik 

gaindikin ugari ekarri dizkio Gizarte Segurantzaren sistemari, baina aurreko 

zifrek erakusten dute gaur egun defizitean dagokigun kuota gure populazio- edo 

errenta-indizeak baino askoz handiagoa dela, euskal azpisistemaren heldutasun 

handiagoagatik.  

 

Alegia, euskaldunen pentsioek sistema orokorrean duten pisua gaur egun gure 

errenta-indizea baino handiagoa da, herritarren egiturari berari eta pentsio 

altuagoei esker, pertsona horiek beren lan-bizitzan egindako kontribuzioen 

ondorioz, argi dagoen bezala.  

 

Horren erantzukizuna dagokionari dagokio, ez du Kontzertuarekin zerikusirik, ez 

eta solidaritatearekin ere, eta, jakina, konpromisoa dugu, erabatekoa, irtenbidea 

aurkitzeko. Eskualdatu ez den baina Gernikako Estatutuan jaso den eskumenaren 

arabera egin beharko genuke, gainera. 

 

Benetako arazoa dago Gizarte Segurantzarekin, eta, hura konpontzeko, zentzu 

osoa izango luke kotizazio gabeko alderdia horretatik bereiztea, aurrekontu bidez 

finantzatzeko. Esaterako, alarguntasun- edo zurztasun-pentsioak. Hori da 

eztabaidagaia; espero dugu irtenbidea gehiegi ez atzeratzea. 

 



 
 

Gure sektore publikoari zuzentzen zaizkion nahita egindako 

bidegabekeriek oinarririk ez dutela frogatu ondoren, xehetasun handiagoz 

nabarmendu nahiko nuke zer egin duen krisiaren aurrean.  

 

 

Pertsonen babesa krisialdian 

 

Interesgarria da, orain, krisi-garaiko euskal aurrekontuen eta suspertze 

ekonomikoaren arteko desberdintasun nagusiak eta, horrela, Eusko 

Jaurlaritzaren politika publikoen osagai nagusien aldakuntzaren azalpen laburra 

eta zehatza eskuratzea. 

 

2009an, bilketak beherakada izugarria izan zuen, 2008aren aldean, eta 2008an 

12.835,1 milioi izatetik 2009an 10.795 izatera igaro zen, alegia, % 15,9ko 

beherakada egon zen.  

	

Hain desfase garrantzitsuaren ondorioa zorraren gorakada izan zen 2008 

ekitaldiaren amaieratik 2009ra, 1.656 milioikoa; izan ere, 1.007 milioitik 2.663 

milioira igaro zen.  

	
2009aren eta 2018aren artean, aurrekontuan izan diren aldaketa nagusiak 
honako hauek dira: 
 
	

1. Eusko Jaurlaritzak, 2018an, 2009an baino 302,5 milioi gehiago ditu, 

alegia, % 3,1 gehiago. Baina kontuan izan behar da politika aktiboen 

eskumenaren balorazioa 2018an 287 milioi euroan aurreikusten dela; 

beraz, gastu-maila erreal homogeneoa antzekoa da bi urteetan.  

 

2. Administrazio orokorreko langileen gastuek gora egin dute, 155,7 milioi, 

% 8,1, 2010ean eta 2011n aplikatutako murrizketa-neurriak gorabehera, 

Itzarriri egiten zitzaizkion ekarpenak ezabatu arren eta 2017ra arte 

aplikatutako soldata-izoztea gorabehera. Itzarriren ekarpen horiek 2018 



 
 

ekitaldi honetarako berreskuratu dira, eta horrek aurrekontuan soldata-

masaren % 0,8ko eragina du, 2009ko % 3ren aldean. 

 
3. II. kapituluko gastua 280,7 milioi hazi da, % 8,7, nagusiki Osakidetzaren 

kontratu programaren ondorioz, zeina % 19 hazi baita.  

 
4. Hezkuntza-sistemaren funtzionamendu-gastuek % 2,2 egin dute gora 

kontuan hartu den aldian, eta gainerako funtzionamendu-gastuak % 15,2 

murriztu dira. 

 
5. Interesak ordaintzeko gastua 159,3 milioi hazi da, zorraren bolumenak 

gora egin duelako. 

 
6. 2011n enplegu-politika aktiboen eskumena hartzeak 298 milioi euro ekarri 

zituen, eta DSBEan hazitako gastuaren eragina, 500 milioi inguru, eta 

etxebizitza prestazio osagarria, 227 milioi euro igo dena.  

 
7. Inbertsioa, guztira, murriztu egin da 674,9 milioi euroan; alegia, % 42,2.  

	
Nahiz eta euskal ekonomiak 2016an krisi aurrean zegoen BPGd maila 

berreskuratu zuen, 2018ko aurrekontura arte Gobernuak ez du gastu publikoaren 

maila berreskuratu. Osasuneko eta hezkuntzako gastuaren kasu zehatzean, 

gastu-mailak iaz berreskuratu ziren. 

 

Krisialdian, aurrekontu-orekak egin behar izan dira, zerbitzu publikoei eusten 

zaiela bermatzeko (zehazki, osasunari), DSBEaren bidez pertsonak babesteko eta 

zorraren interesak ordaintzeko, gastu publikoaren birbanaketa garrantzitsuaren 

bitartez. Euskal sektore publikoak ahalegin handia egin behar izan du oinarrizko 

zerbitzu publikoei eusteko eta pertsonak babesten jarraitzeko.  

	

2017a, urte bikaina 

 
Baliabide publikoak aipatzean, sistema fiskalaz eta bilketaz hitz egin behar da. 

Kudeaketa horren arduradunek, Bizkaiko eta Arabako diputatu nagusiek eta 

Ogasuneko diputatuek, hemen ditugunok, ongi ezagutzen dituzte jarraian 



 
 

azalduko dizkizuedan zifrak. Eta zuok guztiok horiek hurbiletik ezagutzeko 

aukera izan duzue, azken bi asteotan jendaurrean jarri baitira bilketaren itxiera-

datuak. 

 

Labur arituko naiz, beraz, puntu honetan. 2017an, foru-aldundiek guztizko 

tributu itunduengatik 14.473,9 milioi euro bildu dituzte, 2016an baino 1.523 

milioi gehiago. % 11,8 gehiago.  2017. urteko balantzea positiboa da. 

 

Bilketako gehiengo historikoa erregistratu da; 2007ko zifra, krisi aurreko 

urtekoa, zabal gainditzen du. Gainera, kupoaren erregularizazio-akordioen 

efektua kontuan hartu gabe, 2017ko bilketa 2007an izandakoa baino 102 milioi 

euro gehiagokoa izan da.    

 

2017an, Gobernuak aurreikusitakoa baino 729 milioi euro gehiago jasoko du.  

 

Nabarmentzekoa da gai hori; izan ere, 2018an, urtearen itxieraren bilketaren 

emaitzak aztertzen ditugunean, kontuan izan beharko da 2017a ezohiko urtea 

izan dela, eta gai izan beharko dugu erkaketa homogeneoak egiteko, nahasterik 

izan gabe. 

 

Araudi aldetik dugun autonomiaren eremua zuzeneko tributaziora mugatzen da; 

beraz, epe luzerako eraldaketak gure eskuetatik kanpo dauden aldaketen 

araberakoak izango dira. Baina, badirudi, aldaketak datozela sektore publikoaren 

eta gizarte ongizatearen diseinuan. Herritarren zahartze-indizeei edo familia-

politiketan dauden beharrei begiratu besterik ez dugu. 

 

Bitartean, epe laburrera, gure araudi-gaitasuna zuok guztiok ezagutzen dituzuen 

erreforma-neurriak sustatzeko aprobetxatu dugu. 

 

Zerga-oinarrien higaduraren aurkako neurriak hartzean, aukera izango dugu 

presio nominala ingurunearekin lerrokatzeko eta, horrela, tasa nominalak 

murrizteko. Aldi berean, horrela, zerga-kontsolidaziorako eta zerbitzu publikoak 

hobetzeko behar diren baliabideak areagotzen dira.  



 
 

 

Hori horrela, kontuan izan behar dugu, une oro, enpresa bakoitza zaindu 

beharreko herrialde osoko aktiboa dela, eta haren arrakasta denon interesekoa 

dela. Onuren tributazioak kontuan izan behar du, eta bateragarri egin behar du 

haren kontribuzioa sektore publikoaren eustearekin, haren hazkundeari eta 

lehiakortasunari bide emateko.  

 

Enpresaren eremuan zuzentasunak soldaten eta onuren arteko errentaren lehen 

mailako banaketa justuarekin du zerikusia. Hori bada kontu garrantzitsua, eta 

krisiaren eta oraintsuko bilakaera ekonomikoaren eragin esanguratsua jasan du.  

 

Ezaguna da, halaber, nire iritziz soldatak igotzeko unea dela, beti esan dudan 

bezala, hala egin dezaketen enpresetan. Gainera, enpresa-sektorearekin izan 

ditudan elkarrizketak oinarri hartuta, badakit bide horretatik ari direla. 

  

Egoera berria 

 

Aipatu dut, dagoeneko, krisiak Euskadin izan duen eragina, eta garrantzitsua da 

gizarte osoak onartzea krisiak daudela, guztionak direla, eta, hain sakonak 

direnean, ondorioak iraunkorrak direla eta epe luzean baino ez direla 

leheneratzen.  

 

Badakit banan-banan galdetuko bagenio gutako bakoitzari, inork ez lukeela bere 

burua krisiaren erantzule gisa aitortuko, eta finantzari lotsagabeei egotziko 

lieketela, mota guztietako espekulatzaileei, gaitasun gutxiko araugileei eta 

okerreko politika makroekonomikoei.  

 

Zalantzarik gabe, faktore horiek guztiak historiaren parte dira, baina, ziurrenik, 

ez da historia guztia. Kreditua euskal ekonomian ez zatekeen bikoiztuko 

1995aren eta 2016aren artean BPGd-aren % 64tik % 128ra, aktiboak masiboki 

erosi izan ez balira.  

 



 
 

Kredituaren itsasaldiak itsasontzi guztiak altxatu zituen, eta, horien artean, diru-

sarrera publikoena, sekula susmatu ezingo genituzkeen mailetara, baina 

kredituari lotutako finantza-krisi batek ondorio suntsitzaileak ditu, halaber, 

azkenean lehertzen denean. Lekuko izan gara. Baina dena dugu ikasbide. 

 

Euskal ekonomiak 2016ra arte itxaron behar izan du krisi aurreko BPGd-aren 

maila berreskuratzeko, baina gaur egun, oraindik, okupazioa 2008an izandako 

gehienekoaren azpitik dago, 67.000 lanpostu baliokidetan. Lehentasunezko 

erronka, enplegua berreskuratzea. 

 

Produktibitatearen ezinbesteko aurrerapenak, zeina ona baita lehiakortasunari 

eutsi baitakiokegu, banaketa-arau hori ezartzen du, non irabazleak eta 

galtzaileak baitaude.  

 

Desagertutako enplegu horiek gizartearen galera handia dira, baina badaude 

beste alderdi batzuk, besteak beste errentaren banaketa eta enpleguaren 

kalitatea, kontuan ere hartu beharrekoak.  

 

Soldata Egituraren Inkestaren bidez, badakigu soldatarik baxuenek jasan dutela 

gehien krisian; balio absolutuetan ere behera egin dute. Eta badakigu, halaber, 

Pobreziaren eta Gizarte Desberdintasunen Inkestak adierazten duela 2014ra arte 

errentaren banaketaren hondatze argia izan zela. Zorionez, joera hori 2016an 

hasi zen leheneratzen. 

 

Krisian diru-batasuna abiarazi zenetik hedaldian sortutako desdoikuntza zuzendu 

da; orduan, prezioek eta soldatek Europako Banku Zentralak arau gisa ezarritako 

urteko % 2aren erritmo bikoitzean hazi ziren.  

 

Lan-kostuak orduko gaur egun Europar Batasuna 15ekin bat datoz, besteak 

beste, Austriaren maila berean, eta Alemania baino % 16 inguru baxuago. Aldi 

berean, produktibitatea areagotu egin da eta EB 15ekin parekatu da; beraz, 

murriztu egin dira lan-kostu unitario nominalak eta berreskuratu egin da euskal 

ekonomiaren posizio lehiakorra.  



 
 

 

Manufaktura-industriaren kasuan, hori baita kanpo-lehiaren eragin handiena 

duena, berreskuratzea are nabarmenagoa izan da. 

 

Lan-kostu unitario errealek soldaten eta gaindikinaren arteko balio erantsiaren 

banaketa erakusten dute, eta murriztu egin dira pixka bat krisian eta gainerako 

herrialde aurreratuetan baino pixka bat baxuagoak dira. % 1 inguru 

erregulartasunez hazten doan produktibitatea aintzat hartuta, marjina dago 

soldatak hobetzeko, lehiakortasunari kalterik egin gabe, eta hala defendatu dut 

urtebetetik hona, lehen esan dizuedan bezala. 

 

Gehiegikeriak handiagoak izan ziren goren aldian, krisian gehiago sufritu genuen; 

baina Euskadik gaur egun berriz ere du ekonomia lehiakorra eta biztanleko 

BPGd-aren maila 15en Europa aurreratuaren antzekoa. Baina, hori bai, antzeko 

produktibitatea duten herrialdeek errenta handiagoa dute, gure artean enpleguak 

zuzendu beharreko gaia izaten jarraitzen duelako.  

 

Helburua ez da pertsona berek askoz ere ordu gehiago egitea amerikarren 

antzera, baizik eta nahi duten guztiek egitea eta horrek okupazio-tasa altua 

ekartzea. 

 

Badakizue hori dela Gobernuaren helburu nagusia; gure gobernu-programak 

legegintzaldi honetan langabezia-tasa % 10era murrizteko konpromisoa jasotzen 

du, eta aurrera egiten ari gara, erritmo onean, nahiz eta enpleguaren kalitatea 

eta soldata-desberdintasunak oraindik gizartearen erronka handiak izan. 

 

Soldata publikoen bilakaera askoz ere neurrizkoagoa izan da ekonomia 

orokorrarena baino: krisiaren aurretik % 16 gainetik zeuden, eta, gero, % 8, 

esan dizuedan bezala.  

 

Sektore publikoko langileek, beraz, lagundu egin diote doikuntza-prozesuari, 

soldatei dagokienez, enpleguaren egonkortasun handiagoaren ordainetan, 

kontuan hartuta sektore pribatuari berriz ere eragindako langabezia-maila altua. 



 
 

 

Nire ustez, aurreko datu guztiek gure sektore publikoak krisialdian eta hartatik 

irtetean duen errealitatea erakusten dute. Beste batzuetan ere esan dut 

Gobernuaren aurrekontuak doituta zeudela eta espero dut aurkeztu berri 

dudanak sinestarazi izana.  

 

Halaber esan dut badagoela zeregin garrantzitsua egiteke, zehazki osatu egin 

behar dela defizitari eta zorrari dagokienez hasitako zerga-kontsolidazioa eta 

inbertsio-mailak berreskuratzen joan behar dela. 

 

Euskal ogasunaren eta ekonomiaren egoeraren eta horrek aurrekontuetan duen 

eraginaren erradiografia egin ondoren eta bilketaren emaitzei buruzko azalpena 

eman ondoren, errealitatera ekarri behar dut dagoen “aurrekontu aldetiko 

ilusionismoa”.  

 

Gobernuari dagozkion 729 milioietatik, aurreikusitakoaren gainetik bildutakoak, 

434 finantza-eragiketetara bideratu ditugu, alegia, zorra murriztera eta finantza-

aktiboak handitzera, gehienak gaineratikoen areagotzera.  

 

Bigarrenik, maiatzean KEBMn hartutako akordioak ereduan sartu ondoren, 

erakundeen arteko finantza-lankidetzako neurriak ezarri dira, 91 milioiko 

konpentsazioaz lurralde historikoetarako, eta beste 10 Doikuntza Funtsera. 

 

Azkenik, gainerako 150 milioi ingururekin, hezkuntza-arloko gastu-paketea 

onetsi dugu (bekak, unibertsitatea), bai eta mugikortasuneko inbertsiokoa, 

osasunekoa eta beste txikiago batzuk ere, eta 2012an kendutako aparteko 

pagaren laurdenaren aurrerapena finantzatu dugu, zeina 2018an ordaintzea 

aurreikusten baitzen eta 44 milioi izan baitira. 

 

Kupoaren akordioek euskal finantzei egonkortasuna ekarri zieten berriro, eta 

baliabideen aplikazio honek berriz ere indartzen du orain haren finantza-posizioa 

zor gutxiagorekin eta geldikin gehiagorekin, eta 2018ko aurrekontua 



 
 

deskargatzen du, maniobrak egiteko marjina irabazteko hura formulatzean eta 

kudeatzean. 

 

Hori da dena. Ikusten duzuenez, ez gara bonbazia handian bizi.  

 

Jakina, 2017aren itxiera ikusita, sendotu egiten dira 2018ko aurrekontuetan 

ezarritako helburuak betetzeko itxaropenak eta hori garrantzitsua da.  

 

2018rako bilketa-aurreikuspenek adierazten dute hura betetzeko % 3,7ko 

hazkundea erregistratu beharko litzatekeela, 2017ko zifra doituei dagokienez, 

aurrekontuetan aurreikusitako % 4,5etik beherako tasa.  

 

Egoerak jarraitzen du estua izaten, eta neurria eman behar dugu. Konpromisoa 

dugu defizita murrizteko prozesuarekin; 2018an BPGd-aren % 0,4tik 2019an 

% 0,1era igaro behar dugu eta 2020an oreka lortu behar dugu, % 13ko tartea 

bete dezakeen zor-mugarekin batera. Zerga-kontsolidazioak jarraitzen du 

prozesu zorrotza izaten; izan ere, hiru hamarren horiek marjina erabilgarriaren 

225 milioiko murrizketa adierazten dute. Gero eta argiago berreskuratu behar 

dugu inbertsio publikoaren maila, hori zeregin hori dugu; hura tinkotasun 

handiagoz egin ahal izango dugu defizitarekin amaitzean. 

           

Amaitu egin behar dut. Zuotako batzuek, beharbada, entzun izan didazue inoiz 

Keynes-en esaldi bat gogora ekartzen, eta gaur oso egokia iruditu zait hona 

ekartzea. Maynard handiaren hitzen arabera: ekonomialariak ez gara 

zibilizazioaren bermatzaileak, baizik eta zibilizazio-aukerena.  

 

Misio goragarria eta errealista; eta nik nahiko nuke hura bete legegintzaldi 

honetan, lehen urte honen aurrerapen handiaren ondoren.   Espero dut 

Gobernuko lankideek eta, gurekin batera, Lehendakariak berak, sekula 

gogorarazi behar ez izatea hura ahaztutako nahia izan zela.  

 

Horrek adieraziko luke bilakaera ekonomiko onak gurekin jarraitu duela eta 

kudeaketan asmatu dugula.  



 
 

        

Sarritan, gutako bakoitza, eta ni lehena, geure izarrari begira hainbeste 

zentratzen gara, ez gara gai ikusteko zenbaiti batera begiratzean marrazten 

diren izar-multzoak. Eusko Jaurlaritzaren lema auzolana da.  

 

Amaitzeko, dei egin nahi dizuet zuoi guztioi, euskal gizartearen zati garrantzitsu 

baten ordezkariei, izar-multzo horiek elkarrekin ikusteko eta marrazteko gai 

izateko. Euskadirentzat ona izango da. 

 

Eskerrik asko 

 


