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PANDEMIAREN BESTE ORBAINAK 
Pandemiaren ondorioek orbain edo zauri ekonomiko eta sozial bortitzak uzten dituzte, 
beharrezko ezbeharraren ondoren. Beraz, ezinbestekoa da enpresek jarduera 
ekonomikora itzultzea, segurtasun neurri egokiekin, baita ETEak ere, autonomoekin 
bezala. Egoera honetan kalteturik izango diren milaka pertsona eta familiak babestea 
oso beharrezkoa da. Horrek guztiak baliabide ugari eskatuko ditu, baita pentsio 
publikoetarako ere. Desberdintasun fiskalaren gaur egungo markoarekin oso zaila da 
baliabide horiek lortzea. Adibide batzuk aurkezten ditugu: 
 
- BPG  
2008 1.109.541 Mila milioi €   /2019 1.244.757 Mila milioi € 
 
- Zerga-bilketa. Zerga Agentziaren datuak.  
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga 2007 / 72.614 milioi € //2019 / 86.892 milioi 
euro. 
 
Sozietateen gaineko Zerga (1) 2007 / 44.823 milioi € // 2019 / 23.733 milioi €.  
(1) 2019ko negozioen irabaziak 2007koak baino 26.000 milioi gehiago izan ziren. 
 
- Enpresek egindako ekarpen desberdinak fakturazioaren arabera. Zerga Agentziaren 
datuak.  
300.000 euro fakturazioagatik,% 14 zerga ordaintzen da / 100 milioi eurogatik % 11 eta 
1.000 milioi eurogatik % 6 
 
– Zergaren presioa. Espainiako Estatuan EBko batez bestekoa baino 5 puntu baxuagoa 
da (62.000 milioi euro gutxiago biltzea 2019an) eta eurogunea baino% 6,3 gutxiago 
(77.500 milioi gutxiago). Frantzia baino 13 puntu gutxiago, Belgika baino 11,7 gutxiago, 
Dinamarkakoa baino 10,2 gutxiago, Austriakoa baino 7,4 gutxiago eta Italian baino 7 
gutxiago. 
- Kapital ihesa eta zerga iruzurra. GESTHAren datuak: 88.000 milioi euro (BPGren% 7,2). 
FEDEAko datuak: 43.000 € / 49.000 milioi euroren artean (BPGren% 3,5 / 4) 
 
 
EUSKAL HERRIKO DATUAK:  
- BPG: EUSTATen datuak 2008 ......... 68.575.133€ // - 2019 (P) ...... 78.165.452 €. 
 
- Presio fiskala: EB-28 baino 7,7 puntu gutxiago (6 milioi milioi euro) eta eurogunea 
baino ia 10 puntu gutxiago (7,8 milioi euro). 
 
Aberastasuna hazten da, baina irabazten dutenek gero eta gutxiago laguntzen dute. Ez 
da arazo teknikoa, borondate politikoa baizik. Hitz batez: aberastasuna modu 
bidezkoago eta zuzenago batean banatzea, zerga erreforma mailakako eta bidezko 
baten bidez.   Gurekin harremanak izateko: batetorri.consenso gmail.com 
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