EUSKO JAURLARITZAREN AURREKONTUAK 2014:
LANGABEZIA, POBREZIA ETA EZBERDINTASUN SOZIAL GEHIAGO

EUSKO JAURLARITZAREN GASTUA 2009tik BAXUENA DA,
AURKAKOA SINISTARAZI NAHI BADIGUTE ERE
●

●

●

2014rako zenbatekoa 9.864,8 milioi eurotakoa da, BPGd-aren %14,9.
Gastu publikoaren pisua jaitsiz joan da 2009ko %16tik, proportzionalki 2009an
baino 743,2 milioi euro gutxiago gastatuko dira.
Enplegurako politika aktibo (2011an transferitu zirenak) eta, batez ere, zor
publikoaren zenbatekoak deskontatuko bagenitu, murrizketa nabarmen handiagoa
litzake.
EUSKO JAURLARITZAREN GASTO PUBLIKOA (MILIOI € ETA BPGd/%). 2009-2014
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Gastu publikoa ekonomia baino gehiago jaitsi da,
murrizketa gehiagorekin jarraitzeko aitzakia da krisia
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ZOR PUBLIKOAREN IGOERA IZUGARRIA

●

●

792 milioi euro gastatuko dira zor publikoan, 2009n baino 9,5 aldiz gehiago.
Zor bizia (azken urteetan metatua) 7.905 milioi eurotakoa izango da, BPGd-ren %11,9,
2009ko %3aren aldean.
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Konstituzioaren erreformarekin, zorraren ordainketak
gobernuen beste gastuaekiko lehentasuna emanez.

2014

lehentasuna

¿Zelan eta zergaitik zor dugu? ¿Zor legitimoa, edo ilegitimoa?

hartzen

du,
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OSASUNEKO ETA HEZKUNTZA-TARTE GUZTIETAKO
AHALEGINA MURRIZTEN DA
OSASUNA
●

●

●

HEZKUNTZA

3.351.6 milioi euro osasungintzarako,
BPGd-aren %5,06.
Osasuneko gastuaren pisua jaitsiz
joan da urtez-urte, eta 2014an
proportzionalki 278,2 milioi euro
gutxiago bideratuko dira 2009an
baino.
BPGd-arekiko
ahalegina
baxuenetarikoa
da:
batezbesteko edo espainiar
baino 1.050,8 milioi euro
urtean.

ELGEko
ELGEko
Estatuan
gutxiago

●

●

●

2.760,9 milioi euro hezkuntzarako,
BPGd-aren %4,17, 2009an baino 160,5
milioi baliokide gutxiago.
Hezkuntza-tarte guztietako ahalegina
murrizten da.
ELGEko
azken
postuetan:
batezbestekoa baino propotzionalki
732,9 milioi euro gutxiago urtean.
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ETXEBIZITZA GASTUA IZUGARRI MURRIZTEN DA

●
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●

103,9 milioi euro etxebizitzarako. 2009Ko gastuaren erdia baino gutxiago, urtezurte murriztu ondoren.
BPGd-aren %0,16 baino ez zaio bideratuko 2014an, 2009ko %0,34aren aldean;
120,9 milioi euro baliokideren jaitsiera pairatuko du.
BIEN BITARTEAN:

100.000 pertsona
ezin independizaturik
baliabide ekonomiko ezagatik
Etxe-kaleratzeen
giza-tragedia
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GIZARTERATZE POLITIKA MURRIZTAGARRIA

●

●
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Pobreziaren igoera izugarriaren
lehentasuna emanez.

aurrean

pasibitatea,

gastua

ez

igotzeari

Gizartea Larrialdietarako Laguntzek eskubide izan gabe jarraitzen dute, eta urte
erdialdera bukatzen jarraituko dute.
Etxebizitzarako Prestazio Osagarrirako gehienezko zenbatekoa 250€ izango da
oraingoan ere, “edozein zirkunstantzia delarik ere igotzeko aukerarik gabe”.
Diru-sarrerak Bermatzeko Errentak %7 baxuagoa izaten jarraituko du 2012az
geroztik, eta gero eta irizpide zorrotzagoak ezartzen zaizkie eskatzaileei, balibide
gabeko jende asko prestaziorik gabe utziz.

405 milioi €
behartsuenak
miseriatik ateratzeko

792 milioi €
zor ilegitimoa? ordaintzeko

365,3 milioi €
ingurumenean, gizartean eta ekonomian
izugarrizko kostuak dituen eta
beharrezkoa ez den AHTarentzat
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SOLDATA IZOZKETA ETA ERASO BERRIAK
ADMINISTRAZIOAREN ZERBITZURA DAGOEN LANGILERIARENTZAT

Soldata izozketa laugarren urtez
jarraian (2011-2014), 2010eko %5eko
murrizketa eta gero.

Eusko
Jaurlaritzak
negoziazio
kolektiboaren ahalmen oso eta esklusiboa
bereganatzen du oraingoan ere; hau bere
langileen ordezkaritza eta interesen
defentsa oso modu larrian urratzea da.

Hutsik dauden lanpostu guztiak ez
betetzeko politika mantenduko dute;
honek lanpostuak gutxitzea ekarriko
du eta zerbitzu publikoen kalitatea
okertzea.

Lanaren
prekarietateak
enplegua
nahierara kudeatzeko aukera ematen du,
eta onartu ezineko egoerak eragiten ditu
(Lanbide adibide bat da).
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ONDORIOAK
●

●

●
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Murrizketa gehiago gastuan eta arlo sozialean 2014an. Langabezia, pobrezia eta
desberdintasun sozial gehiago.
Gastu publikoa ekonomia baino gehiago jaitsi da. Murrizketekin jarraitzeko aitzakia
da krisia.
Krisiak diru-sarrerak jaitsi dituela eta ez dagoela murrizketak burutzerik baino
sinistarazi nahi digute; baina diru-sarrerak ekonomia baino gehiago jaitsi dira.
Zerga-politika jakin batek ekarri du sarreren jaitsiera, Eusko Jaurlaritzaren zor
publikoaren igoera izugarria ekarri duena.

Zerga-politika
zehatza

Sarreren
jaitsiera

Zor biziaren
igoera izugarria

Zor ilegitimoa?

Zorraren auditoritza orain! 8

HITZ GUTXITAN

Eusko Jaurlaritzaren aukera

Alternatibarik
badago

Diru-sarrera urriak
Gastu baxua eta murrizketak
Zorpetze publiko handia

Diru-sarrera gehiago,
justizia fiskal handiagotik
lortuak
Gastu publiko altuagoa,
murrizketarik ez,
gizarte ongizate gehiago
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