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0. EKONOMIAREN EGOERA LABURBILDUTA 

andemiaren urtea 2020a izan bazen, 2021a susperraldiaren urtetzat har daiteke. Covid-19ak 

planetan zehar hedatzen jarraitu zuen eta andui ezberdinetara aldatzen joan zen, heriotzen 

saldoa oso negatiboa utziz eta munduko ekonomia guztien bilakaera baldintzatuz. Hala eta 

guztiz ere, biztanleriaren txertaketa prozesu azkarrari esker, batez ere herrialde garatuetan, 

birusaren hedapenari eusteko eta gero eta jarduera gehiagotan normaltasunera itzultzeko 

hartutako murrizketak pixkanaka lasaitzen joan ziren. Horri esker, munduko ekonomia %6,1 hazi 

zen urte horretan, eta tasa horrek nabarmen gainditzen ditu azken hamarkadetan erregistratutako 

batez besteko balioak. 

 

EAEko eta munduko ekonomien hazkundea. Urte arteko aldakuntza tasak 

1. irudia 

 

 EAEko ekonomia Munduko ekonomia 

 

 

 

Iturria: Eustat eta NDF.   
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Pandemiak eragindako atzeraldia orokorra izan zen bezala, ekonomiaren susperraldia ere herrialde 

guztietara hedatu da intentsitate handiz. Izan ere, urtearen beste ezaugarri nagusietako bat 

eskariaren gorakada handia izan zen, eta eskaintza ez zen gai izan azkar erantzuteko, ekoizpen 

kateetan botila lepoak sortuz eta inflazioak nabarmen gora eginez. Nazioarteko Diru Funtsaren 

(NDF) arabera, ekonomia garatuak %5,2 handitu ziren 2021ean, eta garapen bidean dauden 

herrialdeak, berriz, %6,8. Azken herrialde talde horren barruan, Txinak eta Indiak lortutako bultzada 

handia nabarmentzen da, %8tik gorako aldakuntza tasak lortu baitzituzten eta munduko 

hazkundearen herena baino gehixeago ekarri baitzuten bien artean. Emaitza bikaina izan arren, 

Txinaren kasuan hiruhilekoko bilakaerak zalantza batzuk sortzen ditu herrialde horren etorkizunari 

dagokionez. 

 

Hain zuzen ere, lehen hiruhilekoan bertako aldakuntza tasa %18,3ra iritsi zen, pandemiaren 

hasierako beherakada handiarekin alderatzen delako. Geroztik, urte arteko tasak moteltzen joan 

ziren eta laugarren hiruhilekoan %4,0ko tasa lortu zen, pandemiaren aurreko urteetako %6tik 

gorako zifretatik urrun. 2022ko lehen hiruhilekoan erritmoa %4,8raino bizkortu bada ere, ikusteko 

dago zero covid-aren politikak zer eragin izango duen herrialdean, omikron aldaera azkar hedatzen 

ari den eta konfinamenduak herrialdeko hiri garrantzitsuenetako batzuetan gertatzen diren une 

honetan. 

 

 

Ekonomia eremuen pisua, hazkundea eta ekarpenak 

1. taula 

 

 Pisua Hazkundea Ekarpena  Pisua Hazkundea Ekarpena 

Ekonomia aurreratuak 42,1 5,2 2,2 Garatu gabeak 57,9 6,8 3,9 

 AEB 15,7 5,7 0,9  Txina 18,6 8,1 1,5 

 Eurogunea 12,0 5,3 0,6  India 7,0 8,9 0,6 

 Japonia 3,8 1,6 0,1  Errusia 3,1 4,7 0,1 

 Erresuma Batua 2,3 7,4 0,2  Brasil 2,4 4,6 0,1 

 Kanada 1,4 4,6 0,1  Mexiko 1,8 4,8 0,1 

 Besteak 6,9 5,5 0,4  Besteak 25,0 5,8 1,5 

Iturria: Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak egina, NDFren datuetan oinarrituta. 
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Herrialde garatuetako bilakaera oso dinamikoa izan zen urtean zehar, nahiz eta pandemiak, 

hornidurarik ezak eta lehengaien eta produktu energetikoen garestitzeak zailtasunak ekarri 

zituzten. Bizitasun horren ondorioz, urtearen bigarren erdialderako AEBek eta euroaren eremuak 

pandemiaren aurreko balioak berreskuratuta zituzten. Nahiz eta 2020an azken urteetako historiako 

BPGaren beherakadarik handiena pairatu, susperraldia bi urtetan soilik gauzatu zen. 

 

Oro har, herrialde garatuek %5,2ko hazkunde-tasa eskuratu zuten, eta urtearen bigarren erdian 

bizkortze leuneko profila marraztu zuten, 2022ko lehen hiruhilekora ere hedatu dena. Aldi 

horretan, aipatutako arazoei Errusiaren eta Ukrainaren arteko gatazka armatua gehitu zitzaien, 

baita herrialde erasotzaileari zigor zorrotzak ezarri izana ere. Europak Errusiako petrolio eta 

gasarekiko duen mendekotasun energetikoak pentsarazten du kontinente zaharra izango dela 

gatazka armatuak gehien kaltetuko duena. Txosten hau idazterakoan, ondorioak oraindik mugatuak 

dira Europako ekonomian, baina inflazioaren eragina oso handia da. 

 

 

BPG errealaren bilakaera 

2. taula 

Urte arteko aldakuntza tasak 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Munduko ekonomia 3,3 3,7 3,6 2,9 -3,1 6,1 

Herrialde garatuak 1,8 2,5 2,3 1,7 -4,5 5,2 

AEB 1,7 2,3 2,9 2,3 -3,4 5,7 

Japonia 0,8 1,7 0,6 -0,2 -4,5 1,6 

Erresuma Batua  2,3 2,1 1,7 1,7 -9,3 7,4 

Eurogunea 1,9 2,6 1,8 1,6 -6,4 5,3 

- Alemania 2,2 2,7 1,1 1,1 -4,6 2,8 

- Frantzia 1,0 2,4 1,8 1,8 -8,0 7,0 

- Italia 1,3 1,7 0,9 0,5 -9,0 6,6 

- Espainia 3,0 3,0 2,3 2,1 -10,8 5,1 

- Euskadi 3,3 2,8 3,1 2,2 -9,9 5,6 

Garapen bidean daudenak 4,4 4,7 4,6 3,7 -2,0 6,8 

Txina 6,9 6,9 6,8 6,0 2,2 8,1 

India 8,3 6,8 6,5 3,7 -6,6 8,9 

Errusia 0,2 1,8 2,8 2,2 -2,7 4,7 

Brasil -3,3 1,3 1,8 1,2 -3,9 4,6 

Iturria: NDF eta Eustat. 
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AEBek hazkunde tasa garrantzitsua eskuratu zuten 2021ean (%5,7), kontsumo eta inbertsio 

pribatuen bultzadari esker, oso erritmo altuetan hazi baitziren biak (%7,9 eta %9,8, hurrenez 

hurren). Aitzitik, sektore publikoak nabarmen moteldu zuen bere hazkundea (%0,5), 2020an 

pandemiari eusteko eta ekonomia suspertzeko egindako ahaleginaren ondoren. Ekonomiaren 

dinamismoak herrialdean enplegu asko sortzea eta langabezia tasa murriztea ekarri zituen, nahiz 

eta jarduera tasa pandemia aurretik zegoena baino txikiagoa izan, eta horri Dimisio Handia deitzen 

hasi zaio. AEBetako eredua gelditu egin da 2022ko hasieran, inflazioaren igoera handiak moneta 

politikaren normalizazioa bizkortu duelako, interes tasak hainbat aldiz igo eta gero. Horrela, 

aurtengo lehen hiruhilekoan, BPGaren urte arteko aldakuntza tasa %3,6 izan da, aurreko datua 

baino ia bi puntu txikiagoa. 

 

Euroguneak BPGaren %5,3ko igoera izan zuen 2021ean. Tasa hari esker, pandemiaren ondorioz 

galdutako BPG osoa berreskuratu zuen urte horretako laugarren hiruhilekoan. Birusaren hedapena 

geldiarazteko ezarri ziren murrizketak kendu ahala, ondasunen eta zerbitzuen eskariak gora egin 

zuen, eta horrek atzerapenak eragin zituen bidalketetan eta botila lepoak ekoizpen kateetan, 

prezioen igoera nabarmenaren hasierarekin batera. Zailtasunak zailtasun, Europako ekonomia 

erritmo onean hazteko gai izan zen. Bilakaera on horretan, oso lagungarriak izan ziren Europako 

Banku Zentralaren (EBZ) diru politika moldagarria eta Next Generation EB programaren lehen 

funtsen etorrera. 

 

Euroguneko ekonomia nagusiek hainbat hazkunde tasa erakutsi zituzten, Alemaniako %2,8tik 

Frantziako %7,0ra joan zirenak. Eremu ekonomikoko bi motorren arteko aldea herrialde bakoitzeko 

ekoizpen egituran datza. Hala, Alemaniak, manufakturen industriara oso fokatuta baitago, 

hornidura falta handiagoa nozitu zuen, eta hainbat jarduera adarri kalte egin zien, batez ere 

automobilgintzari. Frantziako ekonomia, berriz, urtearen azken zatian zerbitzu jarduerak irekitzeaz 

baliatu ahal izan zen. Italiak (%6,6) eta Espainiak (%5,1) bilakaera positiboak izan zituzten eta gorago 

aipatu diren bi potentzien artean kokatu ziren. 2022ko hasierak jarraipena eman dio 2021eko 

bigarren seihilekoari, eta aipatutako herrialde guztietan aldakuntza tasa oso esanguratsuak 

erregistratu dira. Hala ere, Ukrainako gerrak, inflazio handiak, Txinaren balaztak eta moneta 

politikaren aldaketak moteldu egin ditzakete hurrengo aldietako hazkunde tasak. 

 

Inguruko ekonomien susperraldi indartsuaren testuinguru horretan, EAEko BPGak %5,6ko 

hazkundea eskuratu zuen urteko batez bestekoan, eta tasa hori ez da ohikoa izaten, azken 

hamarkadetan 1998ko %6,0 horrek bakarrik gainditu duelako. 2020ko pandemiaren inguruko 

zirkunstantziek azaltzen dute iazko errebote efektua, hurrengo hiruhilekoetan apaltzen joango 

dena. Igoera handiak EAEko ekonomia 2008-2009ko Atzeraldi Handiaren aurreko egoeraren 
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gainetik jartzeko balio izan du, baina ez da nahikoa izan pandemiaren ondorioz galdutako guztia 

berreskuratzeko. Izan ere, mailari dagokionez, ekonomiari 5,5 puntu falta zaizkio 2019aren parean 

jartzeko. Hiruhilekoko terminoetan, 2019ko laugarren hiruhilekora itzultzea ez da lortuko 2022ko 

laugarren hiruhilekora arte. Beraz, hiru urte beharko dira atzeraldi hori gainditzeko, Europako batez 

bestekoak behar izan duena baino urtebete gehiago. 

 

Enpleguari dagokionez, 2021eko emaitzak zapore gazi-gozoa uzten du. Alde batetik, pandemiaren 

eraginez 2020an galdu ziren lanaldi osoko 75.000 lanpostu baliokideetatik 49.000 berreskuratzea 

lortu zen. Beste aldetik, lortutako enplegu maila 2008ko Atzeraldi Handia hasi zenean EAEko 

ekonomiak zuen mailatik bost puntu baino gehiagora dago oraindik. Beste modu batean adierazita, 

gutxi gorabehera 50.000 lanpostu gehiago behar dira orain dela hamalau urte zegoen lanpostu 

kopurura itzultzeko. Horrek langabezia tasa baldintzatzen du; izan ere, 2020arekin alderatuta, 

langabezia tasa jaitsi egin zen eta %10,0an kokatu zen urteko batez bestekoan, baina 2008an 

lortutako %3,8tik urrun dago oraindik. 

 

 

BPG errealaren eta enpleguaren bilakaera EAEn 

2. irudia 

 

 BPG 2008=100 Enplegua 2008=100 

 

 

 

Iturria: Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak egina, Eustaten datuak erabilita. 
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EAEko ekonomiak 2021ean lortu zuen bultzada handiak barne eskarian izan zuen jatorria, batez ere, 

eta horrek 5,3 puntuko ekarpena egin zion BPGaren hazkundeari. Bestalde, kanpo eskariak ekarpen 

apala egin zuen, hiru hamarrenekoa, baina azken zortzi urteetako handiena da. Munduko 

ekonomiaren susperraldiaren ondorioz, nazioarteko merkataritzak %10,1 egin zuen gora 

bolumenean eta %20 baino gehiago dolarretan neurtuta, 2020ko beherakada handiaren ondoren. 

Merkataritzaren bultzada horretatik EAEko ekonomiak ere parte hartu zuen, eta esportazioak 

%11,8 areagotu ziren termino errealetan eta %17,4, berriz, eurotan. Bi tasa horien arteko aldeak 

adierazten du esportazioen prezioetan tentsioak gertatzen ari zirela, %5 inguru igo baitziren, 

2020ko jaitsieraren aldean. 

 

 

EAEko BPGari eginiko ekarpenak 

3. irudia 

 

Barne eskaria Kanpo eskaria  

 

 

 

Iturria: Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak egina, Eustaten datuak erabilita. 

 

 

Barne eskariaren azterketan, nabarmentzekoa da eskaria osatzen duten bi elementuek erakutsitako 

indarra. Hala, azken kontsumoko gastua %4,8 igo zen, eta pandemia hasi aurreko maila 

berreskuratzeko bost puntura geratu da. 2020an zuhurtziaz jokatzeagatik eta nahi den guztia 

kontsumitzeko ezintasunagatik aurrezkiak gora egin ondoren, murrizketen ondorioz, 2021ean 

kontsumo pribatua %5,3 hazi zen, ekonomia osoa baino hiru hamarren gutxiago. Beraz, pandemia 

aurreko kontsumo ereduetara itzuli dela ikusten da. Bestalde, administrazio publikoen kontsumoak 

hazteko joerari eutsi zion (%3,0), baina ez zen aurreko urteko intentsitatera iritsi (%3,8). 
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EAEko taula makroekonomikoa 

3. taula 

Urte arteko aldakuntza tasak 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Barneko azken kontsumoa 3,0 2,9 2,6 2,0 -8,9 4,8 

  Familien kontsumoko gastua 3,3 3,1 3,0 1,7 -12,4 5,3 

  Herri administrazioen kontsumoa 1,8 2,1 1,2 3,1 3,8 3,0 

Kapital eraketa gordina 5,5 3,1 4,9 3,3 -11,7 6,3 

  Ekipamenduko ondasunak 8,6 3,5 4,5 3,0 -12,9 12,8 

  Gainontzeko inbertsioa 3,8 2,9 5,1 3,4 -11,0 2,6 

Barne eskaria 3,6 2,9 3,2 2,3 -9,6 5,1 

Esportazioak 1,8 4,8 2,7 -0,2 -16,1 11,8 

Inportazioak  2,2 5,0 2,8 0,0 -15,4 10,8 

BPG 3,3 2,8 3,1 2,2 -9,9 5,6 

Lehen arloa 1,0 10,1 1,7 5,9 -15,0 1,8 

Industria 4,2 2,5 2,0 1,4 -11,2 8,5 

Eraikuntza 0,2 1,6 4,0 2,4 -8,2 2,4 

Zerbitzuak 2,8 2,9 3,1 2,5 -9,0 5,0 

  Merkataritza, ostalaritza eta garraioa 3,6 4,1 4,3 2,2 -18,1 8,9 

  AA. PP., hezkuntza eta osasuna 2,4 2,2 1,8 3,2 1,6 2,5 

  Gainontzeko zerbitzuak 2,5 2,6 3,0 2,4 -8,6 4,1 

Balio erantsi gordina oinarrizko preziotan 3,0 2,8 2,9 2,3 -9,5 5,6 

Ekoizkinen gaineko zerga garbiak 6,8 2,3 4,9 2,0 -13,6 5,3 

Iturria: Eustat. 

 

 

Kapitalaren eraketa gordinak %6,3ko hazkunde tasa izan zuen urteko batez bestekoan, hots, azken 

hamabost urteetako tasarik altuena, aurreko urteko jaitsiera bortitzarekin alderatuta errebote 

efektu bati erantzuten diona. Mailan neurtuta, inbertsioa pandemiaren aurreko posiziotik zazpi 

puntura dago kokatuta. Bereziki aipagarria da ekipamendurako ondasunetan egindako 

inbertsioaren igoera (%12,8), 2019an lortutako baliotik hurbil baitago. Aitzitik, gainerako 

inbertsioak, eraikuntzan egindakoa barne, gehikuntza apalagoa izan zuen (%2,6). Hiruhilekoko 

bilakaerak adierazten du urtearen amaieran ere dinamismo handia nabari zela inbertsio globalean, 

nahiz eta Ukrainan gerrak, Txinan omikron aldaera hedatu izanak, horniduren entregen 
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atzerapenak eta inflazio handiak sortu duten ziurgabetasunak kapitalaren eraketa gordinaren 

hazkundea mugatu dezaketen urte osoan. 

 

2020an, pandemiak gehien kaltetutako produkzio sektorea industria izan zen, baina susperraldiaren 

urtean, hain zuzen ere, sektore horrek lortu zuen susperraldirik deigarriena. Hain zuzen ere, 

industriaren balio erantsia %8,5 handitu zen iaz, eta pandemiaren ondorioz galdutako hamabi 

puntuetatik zortzi berreskuratu ditu jadanik. Horri esker, sektoreak pisu pixka bat berreskuratu du 

balio erantsi globalaren barruan, 2020ko %23,1etik %24,2ra igaro baita; ehuneko hori 2012-2018 

aldian izandakoaren antzekoa da, baina urrun dago Atzeraldi Handiaren aurreko urteetan izandako 

%30 hartatik. Produktu multzoen arabera, ekoizpenak nabarmen egin zuen gora guztietan, energian 

izan ezik, 2020ko maila apalean ia aldaketarik gabe mantendu baitzen. Gainerako taldeek bi 

digituko aldakuntza tasak eskuratu zituzten, eta 2022aren hasieran pandemia hasi aurreko 

ekoizpen mailak ia berdindu zituzten. 

 

Eraikuntzak balio erantsiaren hazkunde apala jaso zuen 2021ean (%2,4), beste produkzio sektoreek 

lortutako tasetatik oso urrun dagoena. Beraz, pandemiaren aurretik izan zuen maila 

berreskuratzeko 6,5 puntura geratzen da. Urteko azken hilabeteetan lehengaiek ezagutu zuten 

garestitzeak kalte egin zion sektore horri, obra zibilari bereziki. Beste aldetik, eraikinen atalak tonu 

hobea erakutsi zuen, higiezinen sektoreak bizi zuen suspertzeari esker. Horiek horrela izanda, 

etxebizitzen salmenta %17,2 areagotu zen eta aurreko urteetakoa baino zertxobait handiagoa izan 

zen unitateen salmenta. 

 

Zerbitzuek, oro har, %5,0ko hazkundea lortu zuten, eta horrek bost puntura utzi ditu 2019an 

lortutako mailara itzultzeko. Sektorearen barruan, merkataritza, ostalaritza eta garraioa biltzen 

dituen blokearen portaera nabarmentzekoa da, bere balio erantsia %8,9 handitu baitzuen. Hain 

zuzen ere, adar horiek sufritu zuten gehien konfinamenduarekin eta pandemia kontrolatzeko 

mugikortasunaren murrizketekin, eta, beraz, normaltasunera itzultzeak aldakuntza tasa handiak 

ekarri ditu. Hala eta guztiz ere, 12,5 puntu geratzen zaizkio 2020ko jaitsieratik erabat 

berreskuratzeko. Aitzitik, administrazio publikoarekin lotura handiena duten zerbitzuek, 2020an 

balio erantsia galdu ez zutenek, %2,5eko igoera izan zuten. Azkenik, gainerako zerbitzuek %4,1eko 

gehikuntza tasa izan zuten. 

 

EAEko ekonomiaren susperraldiak prezioen gorakada ekarri du, aurreko urteko balio negatiboak 

atzean utzita. Izan ere, BPGaren deflatorea, urteko batez bestekoan, 2020ko -%0,1etik 2021eko 

%2,3ra igaro zen. Azken balio hori Europako Banku Zentralak ezarritako helburutik oso hurbil dago 
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(%2,0ko muga ez gainditzea), baina hiruhilekoko bilakaera kezkagarriagoa da, azken hiruhilekoan 

deflatorea %4,2ra iritsi baitzen. Antzeko bilakaera izan zuten kontsumoko prezioek ere: urteko 

batez besteko igoera %3,1ekoa izan zen, baina kopuru hori bikoiztu egin zen abenduan (%6,4) eta 

hirukoiztu egin zen 2022ko martxoan (%9,5). Prezioen goranzko bilakaera azkar horren arrazoi 

nagusiak honako hauek dira: pandemiaren kontrolaren ondoren sortutako eskari handia, horren 

ondoriozko hornidurarik eza eta Errusiaren eta Ukrainaren arteko tentsio geopolitikoak, azken 

herrialde horren inbasioa eta lehenengoaren aurkako zigorrak eragin zituztenak, energia 

merkatuan ziurgabetasun handia sortuz. 

 

 

EAEko ekonomiaren beste aldagai nagusi zenbait 

4. taula 

Urte arteko aldakuntza tasak 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Biztanleko BPG eurotan. EB-27=100 109,9 109,7 109,3 108,4 101,6 101,9 

Biztanleko BPG eurotan. EB-15=100 118,8 119,4 117,3 116,5 108,3 109,0 

BPG erreala merkatu prezioetan 3,3 2,8 3,1 2,2 -9,9 5,6 

Enplegua 2,2 2,1 2,3 1,5 -7,7 5,5 

Lan faktorearen itxurazko produktibitatea 1,1 0,7 0,8 0,7 -2,4 0,1 

BPG nominala merkatu prezioetan 4,0 3,5 4,3 3,4 -10,1 8,1 

BPGaren deflatorea 0,6 0,7 1,2 1,2 -0,1 2,3 

KPI (urteko batez bestekoak) 0,0 2,0 1,6 1,0 -0,1 3,1 

Kostu guztiak langile bakoitzeko -0,9 0,5 2,5 1,8 -1,1 4,9 

Langabezia tasa 13,8 11,6 10,5 9,8 10,6 10,0 

Iturria: Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak egina, Eustaten, Eurostaten eta INEren datuetan oinarrituta. 

 

 

BPG erreala %5,6 hazi zen eta enplegua (lanaldi osoko lanpostu baliokidetan), berriz, %5,5; bi 

aldagai horiek konbinatuz, horrek esan nahi du 2021eko produktibitate irabazia hamarren bat baino 

ez dela izan, aldagai horren batez besteko historikoaren (0,9 puntu) oso azpitik dagoena. Industriak 

espero zen portaera erakutsi zuen, eta produktibitatea %4,6 handitu zuen, aurreko urteko 

jaitsieraren ondoren. Hala ere, eraikuntzaren eta zerbitzuen produktibitateak behera egin zuen 

berriro (-%2,7 eta -%1,1), balio erantsia baino enplegu gehiago sortu baitzuten. Egoera hori atipikoa 

eta iragankorra da, jardueraren garapenean eraginkortasuna galdu dela adierazten baitu. Zorionez, 

azken hiruhilekoan jaitsierak txikiagoak izan ziren. 
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2020an, aldi baterako enplegu erregulazioko espedienteak (ABEEE) abian jarri izanak lagundu zuen 

pandemiaren eraginpeko enpresetan lan egiten zuten pertsonek haiekin harremana izaten, 

kontratuak amaitu beharrean. 2021ean zehar, ekonomiaren susperraldia sendotu ahala, 

ABEEEetatik ateratzen ziren pertsonen kopurua areagotu egin zen; hala, 2020ko maiatzean 139.000 

pertsonatik gorako maximoa lortu ondoren, 2021aren amaieran 3.700 pertsonara murriztu zen 

kopurua. Ondorengo hilabeteetan, kopuru hori are beherago joan da.  

 

BPG errealaren eta deflatorearen hazkundeak BPG nominala 77.300 milioi eurora igoarazi zuten, 

aurreko urtekoa baino %8,1 gehiago delarik, baina oraindik 2019ko 79.537 milioietatik urrun, orain 

arteko errekorra hura baita. Ekonomiaren bultzadari esker, itundutako zergen diru bilketa 15.963 

milioi eurora iritsi zen, aurreko urteko kopurua baino %14,4 handiagoa, eta baita 2019koa baino 

handiagoa ere. Zerga nagusi guztiek igoera oso esanguratsuak izan zituzten. Nabarmentzekoak dira 

BEZarena (%21,2) eta PFEZrena (%8,2), horiek baitira biltzeko ahalmenik handiena duten bi zergak, 

bien artean 12.371 milioi euro jaso zuten guztira. 

 

BPG nominalaren hazkunde sendo horrek zor publikoaren zifretan izan zuen eragina, termino 

erlatiboetan BPGaren %15,6raino jaitsi baitziren, hau da, 2020ko emaitza baino sei hamarren 

gutxiago, urte horretan inoizko mailarik handiena lortu baitzen, jarduera ekonomikoaren 

jaitsieraren eta urte horretan egin zen zor publikoaren jaulkipen garrantzitsuaren ondorioz. 

Bestalde, zor publikoaren 2021eko saldo bizia, 11.172 milioi euro, Ekonomia Itunaren Batzorde 

Mistoan lortutako helburuaren azpitik kokatu zen, %16,9 baitzen. 

 

Pandemiari emandako erantzun ekonomikoaren protagonistak hainbat neurri dira, horien artean 

Europako funtsak martxan jartzea, bereziki Berreskurapen eta Erresilientzia Mekanismoa (MRR), 

eta pandemiaren ondorioei aurre egiteko ezohiko funtsak aipatu behar dira. Espainiako gobernuak 

Berreskurapen eta Eraldaketa Ekonomikorako Proiektu Estrategikoak (PERTE) diseinatu ditu, izaera 

estrategikoa eta ekonomiarako, enplegurako zein lehiakortasunerako arraste gaitasuna dutenak. 

Egitasmo horiek duela gutxi jarri dira abian, baina espero da Euskadik baliabide garrantzitsuak 

lortzea mekanismo horren bidez, kontuan hartuta EAEko industriak beraietan jasotako eremu 

batzuetan duen posizio ona. 

 

Epe ertainean, Euskadik etorkizuneko erronka batzuei aurre egin beharko die; besteak beste, 

erronka energetiko ekologikoa, digitalizazioa, biztanleriaren zahartzea eta inklusibotasuna. Datu 

berrienek adierazten dute aurrerapen batzuk egin direla emisioen murrizketaren alorrean, nahiz 

eta oraindik ahalegin handia egin behar den, bai Euskadin bai munduan, berotze globala 
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geldiarazteko. Digitalizazioa abian da eta etorkizunean produktibitate irabaziak lortzeko garatu 

beharreko tresnetako bat izango da. 2021ean, abiapuntua ona da, eta funtsen etorrerak eraldaketa 

digitalarekin jarraitzen lagunduko du. Azkenik, populazio egituran izandako aldaketak erronka 

handia dira, mendeko biztanleria handitu egin baita guztizkoaren aldean. Hala ere, zilar koloreko 

ekonomiari lotutako jarduera berriak garatzeko aukera ere badago, erosteko ahalmen handia duten 

55 urtetik gorako pertsonena, hain zuzen ere. 

 

Gizarte gisa landu beharreko etorkizuneko beste alderdi bat berdintasuna da. Soldata arrakala 

murriztu egin da azken urteetan, baina oraindik ere garrantzitsua da. Azken urteetako lanbide 

arteko gutxieneko soldataren (LGS) igoerei esker, diru sarrera txikienak zituzten pertsonek, nagusiki 

emakumeak baitira, beren egoera hobetu dute gainerako taldeekin alderatuta eta 2008an jasotzen 

zituzten diru sarrerekin alderatuta. Aipatzekoa da 10. pertzentilean, hots, diru sarrera txikienak 

dituzten %10ean, emakumeek ikusi zutela batez besteko diru sarrera murriztu egin zela Atzeraldi 

Handiaren ondoren; hala ere, LGSaren igoera horiek balio izan dute beren soldaten beheranzko 

joera zuzentzeko. 

 

 

 


