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Kukuak maiatz aldera jotzen 
duenean, poltsikoan gordetako 
txanponen arabera urte osorako 

zoria neurtzen duenik badago. Kukua-
ren kantarekin batera heldu ohi zaigu 
ogasuneko errenta kanpaina eta horren 
neurria egiten dugu beste askok balo-
razioa: iaz baino gehiago edo gutxiago 
itzuliko diguten, ordaintzea egokituko 
ote zaigun... Tamalez, sinple bezain 
sinplista dira bai kukua eta baita zergen 
likidazioaren arau hori ere.
 Abenduan, kukuaren kanturik gabe, 
onartu ohi dira urte berrirako aurre-
kontuak, eta Eusko Jaurlaritzak aur-
keztu du honezkero 2018rako aurre-
kontu-proiektua. Aurretik dugun urtea 
baloratzerako orduan, diru-kontu ho-
rien atzean ezkutatzen denak era fide-
lagoan hurbiltzeko gaitu errealitatera. 
Badakit, erromantikoagoa da kukuaren 
kantua, eta askoz nekezago eta uler-
gaitzago zero asko duen zifra handiak 
baloratzea. Gainera, zifrak ezin dira era 
absolutuan konparatu: aurrekontueta-
ko gastuen zenbatekoa herrialdearen 
aberastasun mailarekin eta bildutako 
zergekin lotuta ere badagoelako.
 Esate baterako, 2017ko diru-bilketan 
hazkundea egon den arren, aintzat har-
tu behar da aurtengo diru bilketarekin 
2007an genuen mailan kokatu garela. 
Beraz, ez gaitezen gehiegi emozionatu! 
Hamar urte behar izan ditugu 2007an 
genuen diru-bilketa maila berreskura-
tzeko eta bitartean, noski, aurrekon-
tuak murriztu eta zorra handitu egin 
dira.
 Horretaz gain, 2018ko aurrekontu-
proiektua baloratzeko orduan badaude 
baztertu beharreko bi kontu, aurrekon-
tuen izaera goitik behera itxuragabe-
tzen dute eta. Izan ere, aurrekontuaren 
tamaina %15ean murrizten da zorra-
ren ordainketa eta AHTren tamainako 
lanak finantzatzeko diru aurrerapenak 
deskontatzen baditugu.

 Hortik aurrera, aurrekontua muga-
tzen duten beste bi freno handi daude. 
Lehena 2011ko abuztutik datorkigu: 
kukua eta lurtar asko udako opo-
rretako lozorroan ginen bitartean, 
Konstituzioaren 135. artikulua aldatu 
zuen Zapaterok Alderdi Popularraren 
sostenguari esker. Erreforma honen 

bitartez, instituzio guztiek lehentasun 
gorena eman behar diote zor publikoa-
ren ordainketari. Hau da, tokian tokiko 
gobernuei, benetako aurrekontu-po-
litika aurrera eramateko egundoko 
oztopoa ekarri du erreformak. Arau 
neoliberalen instituzionalizazioan pau-
so garrantzitsua izan da eta era berean, 
155. artikulua aplikatu beharrik gabe, 
erkidegoen autonomia bete-betean mu-
rrizten duen araua dugu.
 Bigarren galga, 2017ko uztailetik 
dator eta Espainiatik datorkigun arren, 
Eusko Jaurlaritzari ez zaizkio inposa-
tuak izan. Izan ere, EAJren sostenguari 
esker finkatu da, alde batetik, adminis-
trazio guztietako aurrekontuek izan 
dezaketen gehieneko defizita: auto-
nomia-erkidegoen defizitak ezingo du 
BPGaren %0,4 gainditu 2018. urtean. 
Era mailakatuan, 2020. urterako defizi-
tik ezingo dela izan adostu da. Defizita 
debekatzearekin batera, superabitari 
ere jartzen dizkio mugak “gastu-araua” 
delakoa. Diru-bilketa ondo ez doanean, 
gastua murriztu beharra dago, defizi-
taren muga betetzeko. Ostera, diru
-bilketa ondo doanean eta superabita 
dagoenean ere, gastua ezingo da BPGa 
baino gehiago hazi. Horrek esan nahi 
du, gastu publikoa, errenta mailaren 
hazkundearen azpitik haziko dela. Ho-
rrela urterik urte, sektore publikoaren 
tamaina murriztuz joango da. Finean, 
Keynes-en politika antiziklikoak gau-
zatzeko eta sektore publikoan pausu 
aurrerakoiak emateko legezko muga 
da. Maila bat gorago, arau neoliberalen 
instituzionalizazio prozesuan.
 Ez gara oraindik heldu baloratzera, 
hezkuntzan, osasunean edota gizarte 
politiketan zenbat gastatuko den, baina 
honezkero susmatzen dut, aurrekon-
tuaren muga guzti horiek ikusita, 2018. 
urtea ez dela hobea izango. Urte berria 
datorkigu  ku-ku ku-ku eta patrikak, 
tamalez, harriz beteta ditugu. n
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2017ko diru-bilketan 
hazkundea egon den arren, 
aintzat hartu behar da 
aurtengo diru bilketarekin 
2007an genuen mailan 
kokatu garela. Beraz, 
ez gaitezen gehiegi 
emozionatu! Hamar urte 
behar izan ditugu 2007an 
genuen diru-bilketa 
maila berreskuratzeko 
eta bitartean, noski, 
aurrekontuak murriztu eta 
zorra handitu egin dira


