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Ekaineko laburpena euroguneko PMI konposatuaren flasharekin hasten da, ekainari dagokiona. Horrek 

bere baikortasuneko gorakadari jarraitzen dio 59,2ra arte, azken hamabost urteetako baliorik han-

diena baita. Azpimarratu behar da adierazle horrek mugimendu txikiak izaten dituela hilabete ba-

tetik bestera, baina lau hilabeteko epe laburrean uzkurtze eremuan, hau da, 50etik behera, egotetik maxi-

mo erlatiboko posizio batera egotera iritsi da. Argi eta garbi, txertaketa kanpaina masiboaren ondorioa da, 

enpresei baikortasuna itzuli baitie, bai manufakturei bai zerbitzuetakoei. 

Hilabete honetan argitaratutako albiste ekonomiko esanguratsuenetako bat nahiko oharkabean igaro da 

komunikabideetan. INEk 2019. urteari buruz argitaratu duen soldaten egitura da. Estatistika horren alderdi 

bat nabarmendu behar da ohar labur honetan: urte horretan, soldata arrakala murriztu egin zen. Hain zu-

zen ere, gizon baten eta emakume baten batez besteko soldataren arteko aldea 2018an 7.200 eurokoa iza-

tetik 2019an 6.300 eurokoa izatera igaro da. Izan ere, 2008tik, hau da, estatistika hau hasi zenetik, 

erregistratu den alderik txikiena da. Ziurrenik, arrazoi bat baino gehiago egongo da horretarako, baina ba-

dirudi soldata arrakalaren murrizketa hori urte horretan adostu zen lanbide arteko gutxieneko soldataren 

(LGS) igoera handiaren ondorio zuzena dela: 735,90 eurotik hilean 900,00 eurora. Igoera horrek bereziki 

emakumeei egin die mesede, eta hori estatistikaren zenbakietan nabari da. Aurrekoari lotutako beste datu 

esanguratsu bat da 10  pertzentilak, hau da, soldata txikiena duten soldatapeko pertsonen %10ak, ez ditue-

la kobratzen urteko LGSari dagozkion 12.600 euroak. 

EAEko koiunturari dagokionez, 2021-2022 aldiko eszenategi makroekonomikoa eguneratu dela adierazi 

behar dugu, eta, hazkunde zifra globaletan aldaketarik ez badago ere, osaeran aldaketa batzuk daudela. 

Hala, EAEko BPG %6,7 handituko da aurten eta %5,7, berriz, datorren urtean, baina egungo eszenategian, 

barne eskaria zertxobait handiagoa da kontsumo pribatuaren dinamismo handiagoari esker. Halaber, in-

dustriak eta eraikuntzak hasieran aurreikusitakoa baino igoera handiagoa lortuko dute aurten, zer-

bitzuak gutxiago haziko badira ere. 

Interesgarriak dira INEk argitaratutako industriaren eta zerbitzuen apirileko negozio zifrak. Biek ala biek 

urte arteko hazkunde handia izan dute, ezohikoa, 2020ko apirilarekin alderatzen direlako, hura jarduera 

gutxikoa izan baitzen. Horregatik, garrantzitsua da alderaketa 2019ko apirilarekin egitea, eta konparazio 

horretan iragana da garaile, gaurkotasunaren aurrean. Bi sektore nagusiek ez dute oraindik lortu pandemi-

aren aurreko balioak berreskuratzea. Pentsa litekeenaren kontra, zerbitzuak dira hori lortzetik ger-

tuen daudenak. 

Aski ezaguna da turismoarekin lotutako jarduerak oso kaltetuak izan direla mugikortasunaren murrizketen 

ondorioz. Nahiz eta neurri horiek leuntzen ari diren eta sektorea suspertzen ari den, kontuan hartu behar 

da oso maila baxuetatik abiatzen dela. Maiatzean hoteletan igarotako gaualdien kasuan, 2020ko 30.000 

gauetatik 2021eko 209.000 gauetara igaro da. Hala ere, 2019ko zifra 574.000 gaualdikoa izan zen. Beraz, 

sektore horren susperraldia pandemiaren aurretik ohikoa zenaren herena baino gehixeagokoa ba-

karrik da. 
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