
 
 

B i z k a i k o A b a g u n e  
E k o n o m i k o  e t a  F i s k a l a  

 
Bizkaiko biztanleria murrizten eta zahartzen ari da. Hurbilen daukagun 
inguruko ekonomietan gertatzen den bezala laurogeiko hamarkadatik 
aurrera egiturazko aldaketa sakonak gertatu dira Bizkaiko biztanlerian, 
ez bakarrik garapen ekonomikoari lotuta daudenak, baizik eta 
mugimendu migratzaile handiei, betiere bizitzeko eretan etenik gabe 
gertatu diren aldaketak ahaztu gabe.  
 
Eustaten datuen arabera 1981ean Bizkaiko biztanleria 1.189.278 
pertsonakoa zen; horietatik %49,4 gizonak ziren eta %50,6 emakumeak. 
37 urte igaro ondoren, 2017an, Bizkaian erroldatuta dagoen biztanleria 
aztertuta ikus daiteke 1.139.227 pertsona direla; horietatik 548.734 
gizonezkoak dira, %48,1, eta 590.374 emakumezkoak, %51,9. 
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Halaber, biztanleriaren banaketan eragina duten aldaketa handiak 
igartzen dira eta, adibidez, jaitsiera handia da gazteenen tartean eta 
adinik altuenetan etenik gabeko gehikuntza gertatzen da. 
 
Horrela Bizkaian, 1981 eta 2017 urteen artean, 65 urteko eta hortik 
gorako biztanleria %9,3 izatetik % 22,3 izatera pasatu da. Ordea, 
murriztu egiten da 20 urtetik beherakoen taldea, 1981ean %35,3koa 
zelako eta 2017an %18,3koa. 
 
Derrigorrez azpimarratu behar da pertsona zaharren (85 urtetik 
gorakoak) taldearen gehikuntza, aipatu den aldian hasierakoan halako 
5,6koa delako. 
 
 

2018ko Hirugarren Hiruhilekoa         http://www.bizkaia.eus                                         74. alea 

 
 

 
 
 
Ogasun eta Finantza Saila             Bizkaiko Foru Aldundia 

 

L A B U R P E N A  
 

I. NAZIOARTEKO 
Zabalkuntza-erritmo 
globala mantendu 
egiten da, baina ez hain 
sinkronizatuta.  
Protekzionismoa 
handiagoa da  eta 
areagotu egin dira 
arrisku globalak.  
 
II. ESPAINIARRA 
BPGren hazkuntzak 
sendo jarraitzen du, 
baina moteltze 
zantzuak agertzen 
dira. Ekonomia 
batezbestekoaren 
inguruan ari da hazten 
lehengoratzearen 
hasieratik.  
 
III. EAE-KOA 
Lehen seihilekoan 
gertatu den ekoizteko 
jardueraren emaitza 
positiboa kontuan 
hartuta, Eusko 
Jaurlaritzak igo egin 
ditu  EAEko 2018rako 
hazkuntza-
aurreikuspenak. 
 
IV. BIZKAIKOA 
Bizkaiko kanpo-
merkataritzaren 
dinamismo indartsua 
aipatu behar da, hala 
esportazioetan nola 
inportazioetan. 
 
V. FISKALA 
Jarduera 
ekonomikoaren 
lehengoratzeak zerga 
hitzartuen arloko 
bilketa sustatzen 
jarraitzen du. 
 



 

A b a g u n e  E k o n o m i k o  e t a  F i s k a l a                               

 

2 

 

NAZIOARTEKO EKONOMIA 

 

Hedapenak erritmo desberdinagoarekin jarraitzen du. Mundu mailan bi urteko lehengoratzea 

gertatu ondoren ematen du hedapenaren erritmoak muga jo duela ekonomia batzuetan eta 

herrien arteko hazkuntzak sinkronizazioa galdu du duela hil batzuetan zegoenarekin 

alderatuta. 

Ekonomia aurreratuei dagokienez zabaltzen ari dira alde batetik Estatu Batuen eta bestetik 

Europa eta Japoniaren arteko hazkuntza-desdoitasunak. Hazkuntza gero eta 

desberdinagoa da, halaber, hazten ari diren eta garapen fasean dauden ekonomien kasuan 

ere, eta hori horrela da aldi berean eta era konbinatuan jardun duten gertatutako 

inguruabar batzuk igaro direlako: petrolioaren prezioen gehikuntza, errentagarritasunen 

gehikuntza Estatu Batuetan, berriz ere merkataritzako tentsioak goratzea eta politika 

ekonomikoen emaitzako duda politikoak. 

Une honetara arte ezagutzen diren datuen arabera esan daiteke jarduera globalak %3,8 

inguruko hazkuntzarekin burutu duela urtearen lehen seihilekoa. Zifra positibo horiek hala 

ekonomia aurreratuetan nola hazten ari diren ekonomia nagusietan izan diren erregistro 

onengatik dira eta arriskuen gorakadarekin alderatu behar dira, batez ere izaera geopolitiko 

eta merkataritzakoak. 

Hazkuntzaren eboluzioa arlo ekonomikoen arabera 

EE.BB.: ekonomia azkartu egin da bigarren hiruhilekoan kontsumoaren eta kanpo-sektorearen 

eskutik. Estatu Batuetako ekonomia urteko %4,1eko erritmoan hazi da 2018aren bigarren 

hiruhilekoan, tasarik altuena 2014tik.  

Halaber, berrikusi egin zen urteko lehen hiruhilekoko hedapen ekonomikoa, hain zuzen ere 

%2,2tik %2,5era. Gora egite hori, zati handi baten, kontsumitzaileek egin duten gastuagatik 

gertatu da, EE.BB.etan gastu hori ia jarduera ekonomikoaren bi heren delako; gastu hori 

%4,0 hazi da. Aldi berean, enpresen inbertsioak ere lagundu du azelerazio ekonomiko 

horretan, igoera %5,4koa izan delako. 

Kanpo-sektorearen ekarpen garrantzitsua (1,1 p.p. aurreko hiruhilekoko 0,1 p.p. kendu 

ondoren) 2018ko bigarren hiruhilekoan ekonomiak izan duen egoera sendo honen beste 

faktore handienetakoa da. Esportazioek berriz ere gora egin zuten, %9,3, hau da, 

erregistrorik onena dena 2013ko laugarren hiruhilekotik. Hori, neurri handi baten, Txinak 

arantzelak igoko zituela-eta eskariaren arloan sortutako gorakadagatik gertatu da. Efektu 

hori hurrengo hiruhilekoetan konpentsatuko da eta, ondorioz, uste da kanpo-sektoreak 

galga moduan jardungo duela urtearen bigarren zatiko hazkuntzari dagokionez. 

Japonia: BPGren aurrerakuntzak 2018 urtearen bigarren hiruhilekoan saihestu egiten du atzera 

egitea. Ekonomia japoniarraren Barne Produktu Gordina hazi egin zen apirila eta ekaina 

artean, hain zuzen ere %1,9 urtetik urterakoan eta %0,5 hiruhilekotik hiruhilerokoan, 

urtearen lehen hiruhilekoan hurrenez hurren izan ziren %-0,6 eta %-0,2ko atzera egiteak 

gaindituz. 
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BPGren hedapenaren oinarria etxeetako gastuen gehikuntza izan da; arlo horretan 

aurrerakuntza %2,8koa izan da urtetik urterakoan eta %0,7koa hiruhilekotik 

hiruhilerokoan; horiei enpresen inbertsioaren indarra batu behar zaie. 

Esportazioei dagokienez, urteko lehen hiruhilekora arte nazio mailako ekonomiaren 

hedakuntzaren bolada horretan gehien lagundu duen faktore edo osagaietako bat izan dira 

eta esan behar da erritmo onarekin jarraitu zutela eta aurrera egin zutela, %0,8 urtetik 

urterakoan eta %0,2 hiruhilekotik hiruhilerokoan. 

Epe motzean ekonomiak bere joera horrekin jarraitzea itxaroten da eta arrisku nagusia 

EE.BB.ek hasi duten merkataritza-borroka da. 

Txina: Hazkuntza sendoa egon da, baina moderazio zantzuekin eta arriskuen gehikuntzarekin. 

BPG %6,7 hazi zen urtetik urterakoan, Gobernuak aurtengo urterako ezarrita duen 

helburua baino bi hamarren gehiago, baina 2018ko lehen hiruhilekoan lortu zen %6,8koa 

baino apur bat baxuago. 

Txinako kanpo-merkataritza %7,9 hazi zen urteko hasierako sei hileetan; ordea, superabita 

%26,7 jaitsi zen, batez ere inportazioetan egon zen %11,5eko hazkuntzagatik. Dena dela, 

datuek ez dute, oraindik ere, Trump administrazioak Txinaren inportazioei ezarritako 

arantzel berrien eragina islatzen. 

Europa finkatu egin da zikloaren hedapen-fasean. EE.BB.ekin gertatu ez den moduan 

euroaldea zikloaren barruan hain helduta ez dagoen fase baten murgilduta dago eta 

perspektiba positiboak mantentzen ditu urte hasiera hain dinamikoa izan ez arren. 

Euro aldearen BPGri dagokionez bigarren hiruhilekoan moteldu egin zen bere hedapena 

(%0,3ra); horrek esan nahi du hamarren bateko desazelerazioa gertatu dela 2018ko lehen hiru 

hileetan igarri zen %0,4ko hedapenarekin alderatuta eta euroaren aldeko herrialdeen barruan 

hazkuntza erritmorik txikiena da 2016ko bigarren hiruhilekotik. 
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2017ko bigarren hiruhilekoarekin alderatuta euroaren aldeko ekonomiak urterik urterako 

hedapena erregistratu zuen, %2,1ekoa, aurreko hiruhilekoan baino lau hamarren gutxiago 

eta zenbakirik txarrena 2017ko lehen hiruhilekotik. 

EB-28 osoa aintzat hartuta BPGk %0,4ko hazkuntza anotatu zuen hiruhilekotik hiruhilerokoan, 

hau da, 2018ko lehen hiru hileekin bat; dena dela, 2017ko hiruhileko berarekin alderatuta 

aurrerakuntza %2,2koa izan zen, aurreko hiruhilekoan baino bi hamarren gutxiago. 

Alemania: Azken adierazleen arabera baieztatu egiten da hazkuntza sendoarekin jarraitzen duela. 

Apirila eta ekainaren arteko BPGren aurrerakuntza %0,5ekoa izan zen 2018ko hasierako hiru 

hileekin alderatuta, “lokomotora europarraren” hedapenaren erritmoa %0,4koa izan zenean 

hiruhilekotik hiruhilerokoan. 2017ko bigarren hiruhilekoarekin alderatuta BPGk %2,3 egin 

zuen aurrera, 2018ko lehen hiruhilekoan aurrerakuntza hori %1,4koa izan zenean. 

Alemanian jarduerak izan duen ibilbide positiboa barruko eskariak izan duen ekarpen 

positiboagatik eta kapitalaren eraketa gordinagatik gertatu da, eta aurrerakuntzak egon 

direlako kapital finkoaren eraketa gordinean eta eraikuntzan. 
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Frantzia: BPGren hazkuntza moteldu egin zen eta %0,2koa izan zen urteko bigarren hiruhilekoan, 

hau da, aurreko hiruhilekoan izan zuen aurrerakuntzatik hurbil baina 2017ko azken 

hiruhilekoetan igarri zen %0,7tik urrun. 

Bigarren hiruhilekoan zehar etxe frantziarretako kontsumoan %-0,1eko atzera egitea 

gertatu zen aurreko hiru hileekin alderatuta, horietan gehikuntza %0,2koa izan zenean; 

dena dela, gastu publikoa %0,3 hazi zen urtarrila eta martxoa artean hamarren bat igo 

ondoren. 

Kanpo-merkataritzari dagokionez apirila eta ekaina artean inportazioetan hobekuntza 

nabarmena igarri zen eta hazkuntza %1,0ekoa izan zen 2018ko lehen hiruhilekoan gertatu 

zen %-0,4ko jaitsieraren ostean; ordea, esportazioetan hazkuntza %0,2koa izan zen, 

aurreko hiruhilekoan jaitsiera %-0,4koa izan zenean. 
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Urteko hasierako sei hileetan BPGren aurrerakuntza Frantzian %1,3koa izan zen, aldi 

betean 2017an metatu zuen %2,3tik urrun. 

Erresuma Batuan ekonomia berpiztu eta azkartu egin zen bigarren hiruhilekoan. Erresuma 

Batuaren barne produktu gordina (BPG) %0,4 hazi zen urtetik urterakoan urteko bigarren 

hiruhilekoan, hots, aurreko hiruhilekoan erregistratu zen %0,2koa baino altuagoa. Urtetik 

urterako terminoetan aurrerakuntza %1,3koa izan zen, 2018ko lehen hiruhilekoan izan zen 

%1,2koa baino hamarren bat altuagoa.  

Zerbitzuen sektoreak (herrialderako funtsezkoa dena, ekonomiaren %79 delako) eta 

eraikuntzak eragina izan zuten hiruhilekoen araberako hazkuntzan hurrenez hurren 

horien gehikuntza %0,5 %eta %0,9 izan zelako, nahiz eta industriaren sektorean jaitsiera 

%-0,8koa izan. 

Prezioen eboluzioa 

EE.BB.etan kontsumoko prezioen indizeak hamarren bat egin zuen gora ekainean eta 

horren arabera urteko inflazio tasa %2,9koa da. Maila hori ez zen 2012ko otsailetik ikusten. 

Adierazlearen osagai hegakorrak kanpoan uzten badira, adibidez energia eta elikagaiak, 

azpiko inflazioa %2,3koa da, baina altuena a uia hamar urtetan. 

Prezioen eboluzio horren arrazoia bilatzeko esan behar da egiaztatu egin dela Estatu 

Batuetako ekonomiak bere unerik onena bizi duela Atzeraldi Handitik. Aurrerakuntza 

nabarmena da kontuan hartzen bada duela urte bat inflazio tasa %1,6 ingurukoa zela.  

Eurostaten arabera, urtetik urterako inflazio tasa euroaldean hazi egin zen ekainean, 

hamarren bat, aurreko hilekoarekin alderatuta, eta %2,0ra iritsi zen. Inflazioak ekainean 

izan duen gehikuntza, batez ere, sektore energetikoaren ezaugarriengatik gertatu zen (0,76 

puntu portzentual); horren atzetik agertzen dira zerbitzuak (0,57 puntu portzentual), 

elikagaiak, alkohola eta tabakoa (0,53 puntu portzentual) eta ondasun industrial ez 

energetikoak (0,1 puntu portzentual). 

Euroaren aldeko urtetik urterako azpiko inflazioari dagokionez, hau da, energiaren eta 

elikagai freskoen prezioak kanpoan uzten dituena, %1,2koa izan zen ekainean, maiatzean 

baino hamarren bat gutxiago eta 2017ko hil berean erregistratu zen tasa bera. 

Finantza-merkatuak 

Finantza-merkatuen bilakaera bigarren hiruhilekoan baldintza batzuei lotuta garatu zen; alde 

batetik, mundu mailako merkataritzako tentsioak eta Italian sortutako duda politikoak eta, 

bestetik, banku zentral nagusienen erabakiak (horien artean Estatu Batuetan interes-tasak 

igotzearena eta urte amaierako Euroaldean pizgarriak desagertzen hasiko direla 

iragartzearena azpimarratu behar dira). Horregatik guztiagatik seihilekoaren amaieran 

ematen zuen oso urrun zegoela azken urteetako hegakortasun oso txikiko finantza-esparrua. 

Halaber, azken asteetan finantza-merkatuetan oso nabaria izan da Turkiako krisia; herrialde 

horretako monetak %40 baino gehiago galdu zu dolar amerikarrarekiko urte hasieratik 

desoreka oso handiz (batez ere kanpo izaerakoak) betetako testuinguru baten. Arazoa 

larritzeko, beste faktore batzuen artean Estatu Batuek Turkiako altzairu eta aluminioa 

bezalako gaietan ezarritako arantzelen igoera bezalakoak daude. 
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Oraintsu arazoari Argentinako krisia batu zaio; herrialde horretan ere monetak balio-galera 

itzela izan du eta horrek eragin negatiboak izan ditu merkatuetan. Beste alde batetik, 

jarraitu egiten dute Estatu Batuen eta Txinaren arteko merkataritza-tentsioek, apur bat 

lasaitu egin direnak Mexiko eta Estatu Batuen artean NAFTAren negoziazio-markoan lortu 

den akordioaren hasieraren ondorioz. 

Europako Banku Zentralak (EBZ) mantendu egiten ditu interes-tasak eta iragarri du urte 

amaieratik aurrera amaitu egingo dela zorra erosteko programa. Gobernu Kontseiluaren ustez 

EBZren interes-tasa ofizialak une hauetako maila berean mantenduko dira gutxienez 

2019ko udara arte eta, hau guztia gorabehera, inflazioaren eboluzioa doikuntza eutsiaren 

bideko gaur egungo iradokizunekin bat mantenduko dela bermatu arte igaroko den 

beharrezko denboran.  

FEDek igo egiten ditu interes-tasak eta, apurka-apurka bere moneta-injekzioak kenduz, bere 

balantzea murrizten jarraitzen du. Ekainean egin zuen bileran FEDek bere helburuko interes-tasa 

25 o.p.tan gehitu zuen; hori bigarrenez egin du aurten eta %1,75-%2,00ko tarte baten kokatu 

du. Funts Federalen interes-tasen etorkizuneko bideari dagokionez erakundearen iritziz 2018-

2020 aldian igoera gradualekin jarraituko da eta moneta-politikaren arloko helburuak lortzeko 

egokientzat jotzen den erdiko lerruna %2,1 eta %2,4aren artean jarri du 2018an; beraz, horren 

arabera aurten oraindik ere beste bi igoera gehigarri egiteko aukera ematen du. 

Japoniako Bankuak (BoJ) mantendu egiten ditu interes-tasak eta moneta-pizgarrien planak. 

BoJ-en kalkuluen arabera hazkuntza ekonomiko moderatua egongo da eta hori lortuko da 

neurri pizgarrien laguntzagatik, aldeko finantza-baldintzengatik eta munduko ekonomiaren 

hedapenaren ondoriozko eskariaren hazkuntzagatik. Azkenik, Ingalaterrako bankuak (BoE) 

ere mantendu egin zituen interes-tasak eta aktiboak erosteko programa. 

Epe motzeko aurreikuspenak  

Aurrerakuntza desberdina eta arriskuak haztea.  

NDFren Munduko Ekonomiaren Ikuspegia (WEO) azken txostenaren arabera, 2018ko 

uztaila, ezarri da mundu mailan hazkuntza %3,9koa izango dela 2018an eta 2019an; horixe 

bera adierazi zuen 2018ko apirilean, baina hedapena gaur egun ez da hain uniformea eta 

ikuspegiaren arriskuak areagotzen ari dira. 

Dirudienez hedapen-tasak bere gehieneko mugak jo ditu ekonomia handietako batzuetan 

eta hazkuntza ez dago hain sinkronizatuta. Estatu Batuetan finkatzen ari da epe motzeko 

indarraldi hori eta, ordea, hazkuntzaren proiekzioak berrikusi egin dira, beherantz, 

Japonian, Erresuma Batuan eta euroaren aldean. 

Hazten eta garatzen ari diren ekonomien artean ere hazkuntzaren perspektibak erabat dira 

desberdinak ezaugarri jakin batzuek markatuta dagoen testuinguruan (petrolioaren 

prezioen aurrerakuntza, interes-tasen gehikuntza EE.BB.etan, merkataritzako tentsio gero 

eta handiagoak eta merkatuak oinarri ekonomiko ahulagoak dituzten ekonomia jakin 

batzuetako monetekiko dituzten presioak). Hazkuntza-aurreikuspenak beherantz berrikusi 

dira Argentina, Brasil eta Indian eta, ordea, hobetu egin dira petrolio-esportatzaile batzuen 

irudikizunak. 
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Proiekzioekin bat ekonomia aurreratuen hazkuntza joeraren gainetik mantenduko da, %2,4, 

2018an eta ostean gutxitu egingo da, %2,2ra arte, 2019an. 2018rako pronostikoa WEOren 

apirileko txostenaren edizioan eman zena baino 0,1 puntu portzentual baxuagoa da, neurri 

handi baten hazkuntzaren moderazioa aurreikusi delako euroaren aldean eta Japonian 

hiruhileko batzuetan potentzialaren gainetiko hazkuntza eduki ostean. 

Barne Produktu Gordina errela: Aurrikuspenak
(Urteko aldakuntza tasa, %) 2018-apirila 2018-uztaila Diferentzia

2017 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Mundua 3,7 3,9 3,9 3,9 3,9 0,0 0,0

Aurreratutako ekonomiak 2,4 2,5 2,2 2,4 2,2 -0,1 0,0

Estatu Batuak 2,3 2,9 2,7 2,9 2,7 0,0 0,0

Euro gunea 2,4 2,4 2,0 2,2 1,9 -0,2 -0,1 

Alemania 2,5 2,5 2,0 2,2 2,1 -0,3 0,1

Frantzia 2,3 2,1 2,0 1,8 1,7 -0,3 -0,3 

Italia 1,5 1,5 1,1 1,2 1,0 -0,3 -0,1 

Espainia 3,1 2,8 2,2 2,8 2,2 0,0 0,0

Japoia 1,7 1,2 0,9 1,0 0,9 -0,2 0,0

Erresuma Batua 1,7 1,6 1,5 1,4 1,5 -0,2 0,0

Txina 6,9 6,6 6,4 6,6 6,4 0,0 0,0

India 6,7 7,4 7,8 7,3 7,5 -0,1 -0,3 

Azaleratutako ekonomiak 4,7 4,9 5,1 4,9 5,1 0,0 0,0

Brasil 1,0 2,3 2,5 1,8 2,5 -0,5 0,0

Errusia 1,5 1,7 1,5 1,7 1,5 0,0 0,0

Iturria: Nazioarteko Diru Funtsak (NDF)  

Estatu Batuetan ekonomiaren eragina epe motzean sendotu egingo litzateke behin-

behinean, hau da, WEO txostenaren apirileko edizioan baieztatu zenaren ildotik eta 

hazkuntza %2,9koa izango litzateke 2018an eta %2,7koa 2019an. 

Japonian ere hazkuntzaren pronostikoa beherantz eginda berrikusi da, kasu honetan 

%1,0era 2018an (hau da, apirileko WEO txostenean ezarri zena baino 0,2 puntu 

portzentual baxuago), urtearen lehen aldian uzkurtu egin delako inbertsioa eta kontsumo 

pribatua ahula izan delako. Egin diren kalkuluen arabera ekonomia finkatu egingo da urte 

amaierara arte eta 2019. urtea hasi arte eta hori kontsumo pribatua, kanpo-eskaria eta 

inbertsioa berriz aktibatuko direlako gertatuko da. 

Azkenik, hazten eta garatzen ari diren ekonomiek arazo garrantzitsuak izan dituzte azken 

hileetan: petrolioa garestitzea, Estatu Batuetan errentagarritasunek aurrera egitea, 

dolarrak balioa irabaztea, merkataritza-tentsioak eta gatazka geopolitikoa. Ondorioz, 

erregioen eta ekonomien ikuspegiak eta iradokizunak aldatu egiten dira nazioarteko indar 

horien eta barruko faktore idiosinkratikoen elkar eragiketen arabera. 

Asiako hazten eta garatzen ari diren ekonomien kasuan ezarri da hazkuntza %6,5ekoa izango 

dela 2018–19an. Egin diren proiekzioen arabera Txinaren aurrerakuntza moderatu egingo 

da eta %6,9koa izan zena 2017an %6,6koa izango da 2018an, eta %6,4koa 2019an; ordea, 

Indian zenbatetsi den hazkuntza %7,3koa izango da 2018an eta %7,5koa 2019an. 

Europan hazten eta garatzen ari diren ekonomien kasuan gehikuntza hori moderatu egingo da, 

hau da, 2017an %5,9koa izan zenean %4,3koa izango da 2018an eta, ostean, %3,6ra 

etorriko da 2019an. Latinoamerikarako ezarri da aurrerakuntza txikia egongo dela, %1,6koa, 

2018an eta %2,6koa 2019an. 
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Amaitzeko, ohartarazi egiten da mundu mailako hedapena artatzeko oraindik ere 

funtsezkoa dela neurri protekzionistak saihestea eta ondasunen eta zerbitzuen etenik 

gabeko merkataritzaren hazkuntza ekarriko duen irtenbide adostua bilatzea. Politikek eta 

erreformek jarduera mantentzeko, epe ertainean hazkuntza sustatzeko eta bere 

inklusibotasuna indartzeko bideratuta egon beharko lukete. 

 

ESPAINIAKO EGOERA 

BPGd-aren hazkundea moteldu egin da bigarren hiruhilekoan. INEren Hiruhileko Nazio mailako 

Kontabilitatearen (HNK) aurrerapen estimazioko datuen arabera, Espainiako ekonomiaren 

BPGd-ak (kateatutako bolumen terminoetan eta 2010 oinarri hartuz neurtuta) %0,6ko 

hiruhileko arteko gehikuntza erregistratu zuen (aurreko hiru hiruhilekoetan baino 

hamarren bat gutxiago), baina hala ere, etengabeko tasa positiboen ia bost urte metatu ditu, 

2013ko hasieratik hain zuzen ere.  

 

Urte arteko terminoetan, BPGd-a %2,7 haziko litzateke, 2014ko azken hiruhilekotik egon 

den zifrarik baxuena. Hala ere, tasa horiek EBko batez bestekorako estimatutako tasen 

gainetik jarraitzen dute (hiruhileko arteko %0,4 eta urte arteko %2,2), baita Eurogunerako 

tasen gainetik ere (hiruhileko arteko %0,4 eta urte arteko %2,2). 

 Barne eskaria da epe motzerako jarduera jasaten duena, eta kanpo eskariak hazkundea 

mugatzen du. 2018ko bigarren hiruhilekoan aurrerakuntza gertatu zen barneko eskariaren 

ekarpenari esker (0,8 puntu t/t), nahiz eta bertako zenbait osagarri garrantzitsuk indarra 

galdu zuten.  

Bestalde, kanpoko eskari garbiak hiruhileko hazkundearekiko bi hamarren drainatuko 

lituzke, merkataritza fluxuen makaltasun orokorraren ondorioz. Urte arteko terminoetan, 

barne eskariak 2,9 puntu gehitu zizkion hazkundeari, eta kanpoko saldo garbiak 0,2 puntu 

kendu zituen. 

Eskaintza kontuan hartuz, industria sektoreak datu mistoak eman ditu. Bere aldetik, 

eraikuntza sektoreak berreskuratzen jarraitzen du, eta zerbitzu sektoreko jarduerak 

hazkunde erritmo altua izaten jarraitzen du, bereziki sektore turistikoak. 

Nazio mailako eskaria 

Nazio mailako eskariak BPGd-a bultzatzen du. Barne eskariaren ekarpena 2,9 puntukoa izan 

zen, aurreko hiruhilekoan baino hamarren bat gehiagokoa. 

Nazio mailako bi osagarri nagusiei dagokienez, azken kontsumoko gastuak urte arteko 

%2,2ko hazkundea izan du (aurreko hiruhilekoan baino 4 hamarren gutxiago), eta kapital 

finkoaren eraketa gordinak %5,6ko hazkundea izan du, aurreko hiruhilekoan baino 2,1 

puntu gehiago. 
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Azken kontsumoaren gastuaren barnean, etxeetako azken kontsumoaren gastua urte 

arteko %2,2 hazi da, aurreko hiruhileko %2,6ko hazkundea oinarri hartuz, eta administrazio 

publikoen azken kontsumo gastua urte arteko %2,1 hazi zen, aurreko hiruhilekoan baino bi 

hamarren gehiago. 

Kapital finkoaren eraketa gordinari dagokionez, eta aktibo mota ezberdinak kontuan hartuz, 

aktibo finko materialetako inbertsioa urte arteko %6,0 hazi zen, hau da, aurreko 

hiruhilekoan baino 2,3 puntu gehiago.  

Aktibo finko materialen inbertsioko zati izanik, eraikuntzako inbertsioa %4,7tik %4,8ra 

aldatu da, etxebizitzako inbertsioaren joera agregatuaren eta ingeniaritza zibilean eta beste 

eraikuntzetan egindako inbertsioaren ondorioz.  

Nabarmentzekoa da ekipamendu ondasunen inbertsioaren gorakada, 2017ko 4. 

hiruhilekoko mailara iritsi dena ( %7,9), aurreko hiruhilekoan %2,3 hazi ondoren. Bukatzeko, 

jabego intelektualeko produktuen inbertsioak %3,5 egin du gora, aurreko hiruhilekoarekin 

alderatuz 6 hamarren gehitu delarik. 

Kanpo eskaria 

Aurreko hiruhilekoarekin alderatuz, esportazioak eta inportazioak gutxitu egin dira. 2018ko 

bigarren hiruhilekoan kanpoko sektoreak BPGd-aren urte arteko hazkundeari egindako 

ekarpena termino garbietan negatiboa izan da (-0,2 puntu), aurreko hiruhilekoan baino 4 

hamarren gutxiago (0,2). 

Joera hori ez da ondasunen eta zerbitzuen esportazioak gutxitu egin direlako (izan ere, 

kateatutako bolumenaren terminoetan urte arteko tasak ez du behera egin 2012ko 

lehenengo hiruhilekotik), baizik eta inportazioak gehiago hazi direlako.  

Hala ere, moteltze nabaria egon da: esportazioen urte arteko tasa aurreko hiruhilekoko 

%3,2tik %1,2ra igaro da, eta inportazioak %2,8tik %2,1era. 
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Hiruhileko arteko terminoetan, esportazioek eta inportazioek behera egin dute lehenengo 

aldiz 2016ko hirugarren hiruhilekotik, hurrenez hurren -%1,0 eta -%0,3 jaitsi baitira. 

Hurrengo hiruhilekoko datuen zain geratu beharko dugu zerbait kointurala den edo joera 

aldaketa dagoen egiaztatzeko. 

Esportazioen barnean eta urte arteko terminoetan, hazkundea txikiagoa izan da 

ondasunetakoak ( %1,9tik %1,0ra) eta zerbitzuetakoak ( %6,2tik %1,6ra) gutxitu direlako, eta 

lurralde ekonomikoko ez-egoiliarren gastuak 2,6 puntu egin du atzera ( %5,2tik %2,6ra). 

Ondasun eta zerbitzuen inportazioek %2,1 egin dute gora aurreko urteko hiruhileko 

berdinarekin alderatuz, lehenengo hiruhilekoan baino zazpi hamarren gutxiago, eta hori guztia 

ondasunen inportazioen urte arteko tasa gutxitu egin delako ( %2,3tik %0,8ra); zerbitzuenak 

hazkunde tasa 2,6 bizkortu du (%5,0tik %7,6ra). Azken horietan gainerako lekuetako 

egoiliarren gastuak urte arteko hazkundea 2,6 puntuan murriztu du ( %11,9tik %9,3ra). 
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Merkataritza Estatuko Idazkaritza datuek baieztatu egin dute HNKan deskribatutako joera.  

Hala, Espainiako ekonomiaren apirilaren eta ekainaren arteko esportazioen balio nominala 

73.891,7 milioi euro gehiagokoa izan zen, urte arteko %3,9ko hazkundearekin. Urteko 

lehenengo hiruhilekoan %1,8koa izan zen eta hori guztia gertatu zen esportazio energetikoak 

( %9,6) eta ez energetikoak gehitu egin zirelako ( %3,4).  

Salmenta ez energetikoen barnean, EBra zuzendutakoak %3,8, gehitu ziren (gainerako 

lekuetara bideratutakoak %2,7 izan ziren), eta hala, 2018ko lehenengo hiruhilekoan bietarako 

erregistratutako aurrerapenak gainditu ziren ( %1,6 eta %2,7 hurrenez hurren). 

Esportazioen gehikuntzarekin batera eta barneko eskariaren joera positiboaren ondorioz, 

guztizko inportazioek gehitzen jarraitzen dute, hain zuzen ere 2018ko bigarren hiruhilekoan 

81.543,6 milioi euro, urte arteko %8,4ko gehikuntzarekin ( %1,3 lehenengo hiruhilekoan), 

erosketa energetikoen erosketek bultzatuta ( %18,5); ez energetikoek eragin baxuagoa izan 

dute guztizkoan (%7,3). 
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Horrekin guztiarekin eta 2018ko lehenengo sei hilabeteetan, Espainiako esportazioak 

144.916 milioi eurokoak izan ziren 2018ko apirila-ekaina aldian, urte arteko %2,9ko 

gehikuntzarekin, esportazio energetikoen (%10,8) eta ez energetikoen (%2,3) 

aurrerakuntzaren ondorioz.  

Pisu terminoetan aldi horretan esportazio totalak kontuan hartuz hauek izan ziren sektore 

nagusiak: ekipamendu ondasunak (horien esportazioak guztizkoaren %19,5 izan ziren eta urte 

arteko %0,4ko gehikuntza izan zuten), automobilgintza sektorea (guztizkoaren %17,1 eta urte 

arteko %2,2ko gehikuntzarekin), elikagaigintza, edariak eta tabakoa (guztizkoaren %16,4 eta 

urte arteko %0,7ko jaitsierarekin) eta produktu kimikoak (guztizkoaren %14,2 eta urte arteko 

%3,6ko gehikuntzarekin). 

Guztizko inportazioak 159.502 milioi euro hazi ziren 2018ko urtarrila-ekaina aldian zehar, 

urte arteko %5,0eko aurrerapenarekin, orain dela urtebeteko %16,5eko kopurutik urrun. 

Aurrerapen hori gertatu da energetikoak %9,1 eta ez energetikoak %4,3 gehitu zirelako. 

Horrenbestez, lehenengo seihilekoko merkataritza saldoaren defizita 14.585 milioi eurokoa 

izan zen, 2017ko aldi berarekin alderatuz %31,5 nabarmenki gehiagokoa. 

Bukatzeko, 2018ko hasierako sei hilabeteetan bolumenari dagokionez, esportazioak bakarrik 

%0,1 igo ziren (ez energetikoak urte arteko - %5,6ko jaitsiera izan zuten prezioak %17,3 igo 

zirelako) eta inportazioak urte arteko %2,3ko hazkundea izan zuten horien prezioak %2,6 

gehitu zirelako. 

Ekoizpena 

Sektore guztiek ekarpen positiboa izan dute, baina zerbitzuen sektorea moteldu egin da. HNKren 

aurrerapen datuen arabera eta eskaintza kontuan hartuz, lehenengo sektoreko adarrak, 

industriakoak eta eraikuntzakoak urte arteko tasa altuagoak dituzte aurreko hiruhilekorako 

estimatutakoek baino. 

Balio erantsi gordin industriala (BEGd) urte arteko %3,0 hazi da (aurreko hiruhilekoan baino 

bi hamarren gehiago). Horren barnean, manufaktura industria %3,5 hazi da (aurreko 

hiruhilekoan baino sei hamarren gehiago).  

Hiruhileko arteko terminoetan industria sektorearen gorakada da nabarmentzekoa, %1,9 

hazi baita, lehenengo hiruhilekoko alderantzizko zeinua izan zuen - %0,9ko datutik urrun.  

Eraikuntzaren BEGd-ek urte arteko %6,6ko hazkundea izan du aurreko hiruhilekoko 

%6,0ko datuarekin alderatuz, eta hala, hiruhileko artean bederatzi hilabete jarraian hazten 

jarraitu du. 
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Bere aldetik, zerbitzuen adarretako BEGd-ak moteltze zeinuak adierazi ditu. Urteko bigarren 

aldirako estimatutako urte arteko aurrerapena %2,1ekoa da eta hiruhileko artekoa %0,3koa, 

hurrenez hurren 2018ko lehenengo hiru hilabeteetakoen %2,5ko eta %0,8ko kopuruekin 

alderatuz. 

 Sektore horren hazkundea orain dela denbora askotik moteltzen dute finantza eta aseguru 

jarduerek, horien urte arteko tasek 2008tik ez baitute zifra positiborik. Gainera, berritasun 

bezala, 2018ko bigarren hiruhilekoan jarduera artistikoak, aisialdikoak eta bestelako 

zerbitzuak urte arteko tasan jaitsi egin dira (-0,2). 

Bukatzeko, lehenengo sektoreak indarra hartu du berriz ere eta hiruhileko honetan urte 

arteko %5,6ko aldaketa izan du (aurreko hiruhilekoan %3,3koa izan zen). 

Lan merkatua 

Lan merkatuak berreskuratzen jarraitzen du, baina indarra galdu du. HNKren arabera, 2018ko 

apirila eta ekaina arteko espainiar ekonomiako lanaldi osoko lanpostu baliokideak 

18.308.400era arte igo ziren, hiruhileko arteko %0,8ko aurrerakuntzarekin, aurreko bi 

hiruhilekoetan %0,5 inguruan egon ondoren.  

Nabarmendu behar da hiruhileko arteko tasa ez dela jaitsi 2013ko azken hiruhilekotik, BPGd-

arekin bat eginez, zeinak hiruhileko arteko hazkunde tasak erregistratzen dituen hiruhileko 

horretatik aurrera. 

Urte arteko terminoetan, enplegua %2,5 gehitu da, aurreko hiruhilekoan baino hamarren bat 

gutxiago. Garapen horren ondorioz, urtebetean lanaldi osoko enplegu baliokideen 448.200ko 

hazkunde garbia gertatu da.  

Enpleguaren joera ezberdina da ekoizpen sektorearen arabera. Eraikuntzak aurreko 

hiruhilekoan baino urte arteko hazkunde tasa altuagoa izan du (7,5 eta 7,3). Zerbitzuen 

sektoreak aurreko hiruhilekoko tasaren antzekoa izan du (2,3). Industrian, okupazioak gora 

egin du (2,1), baina aurreko hiruhilekoan baino gutxiago (2,9). Eta lehenengo sektoreak urte 

arteko tasa negatiboa du (-0,1), 2015eko lehenengo hiruhilekotik gertatu ez den bezala, azken 

4 hiruhilekoetatik 3tan hiruhileko arteko tasa arinki jaitsi baita. 
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Hiruhilekoko BPGd-aren bolumena eta landunen zifrak hazi egin direla kontuan hartuz 

ondorioztatu da lanpostu baliokideengandiko itxurazko ekoizpenaren urte arteko tasak bi 

hamarren egin duela behera, %0,3tik %0,1era arte. 

Biztanleria Aktiboaren Inkestaren (BAI) arabera, enpleguak sortzen jarraitu zuen 2018ko bigarren 

hiruhilekoan, eta itxaropenak hobetu egin ziren. 

Lan-merkatua berreskuratzean 2018ko bigarren hiruhilekoko trakzioa hobetu zen, espero 

zena baino suspertze handiagoarekin. Aldeko urtarokotasunak enplegua gehitu zuen, 

469.900 pertsona gehiago apirila eta ekaina artean. Hala, 19.344.100eko zifrak lortu ziren, 

krisi aurreko mailatik pixka bat beherago. 

Alde positiboan nabarmentzekoa da zerbitzuen sektorea, urteko lehenengo hiruhilekoko joera 

negatiboa zuzendu zuelako eta gora egiten hasi zelako guztion harridurarako, aurreko 

urtearekin alderatuz, urteko bigarren hiruhilekoan 469.900 enplegu gehiago izan zituelarik. 

Bere aldetik, industriak eta eraikuntzak batera 109.700 enplegu sortu zituzten, eta alde 

negatiboari erreparatuz, nekazaritza enplegu gordinean 11.300 pertsona gutxiago egon ziren.  

Nahiz eta biztanleria aktiboa 22.834.000 pertsonara arte igo zen, aurreko hiruhilekoan baino 

163.900 pertsona gehiago, apirila eta ekaina arteko langabezia tasa %15,3an geratu zen, 

orain dela urtebeteko aldi bereko %17,2ko kopuruaren azpitik, eta 2018ko lehenengo 

hiruhilekoko %16,7ko kopuruaren azpitik baita ere. 2013ko lehenengo hiruhilekoan izan zuen 

zikloko gehienezkotik aurrera ( %26,9), langabezia tasak behera egin du langabetuen artean 

10,9 puntu, hau da, 2.640.000 pertsona gutxiagoan. 
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Gizarte Segurantzako afiliazioak ekainean 19 milioi pertsonak gainditu zituen ekainean, 2008ko 

urritik lehenengo aldiz, aurreko hiruhilekoarekin alderatuz 91.322 pertsonatan gehitu 

ondoren, 19.006.990 pertsonara iritsi arte, nagusiki ostalaritza eta merkataritza 

sektoreetan oinarrituz. 
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Apirila eta ekaina artean eta urte arteko terminoetan, afiliazioak %3,1 gehitu ziren, aurreko 

hiruhilekoan baino hiru hamarren gutxiago ( %3,4). Moteltze hori Aste Santuko egutegiaren 

ondoriozkoa izan daiteke, 2017an bigarren hiruhilekoan izan baitzen, eta aurreko urtean 

lehenengoan. 

Erregistratutako langabeziak gutxitzen jarraitzen du. Afiliazioaren aldeko garapena 

erregistratutako langabezia zifretan islatu zen. Estatu mailako Enpleguaren Zerbitzu 

Publikoaren (SEPE) arabera, 2018ko ekainean erregistratutako langabezian aurreko hilean 

baino 89.968 pertsona gutxiago egon ziren, guztira 3.162.162 pertsona egon zirelarik, 

2009ko urtarriletik egondako zifrarik baxuena. 

Hori guztia kontuan hartuz, 2018ko bigarren hiruhilekoan batez besteko langabetuak 

3.250.100 izan ziren. Hala, urte arteko - %7,9ko jaitsiera egon zen eta hiruhileko arteko         

-%7,1ekoa, 2018ko lehenengo hiruhilekoko 3.456.400 pertsonekin alderatuz. 

Hala ere, argitaratutako azken datuek joera hori apurtzen dute, eta adierazi dute lan-

merkatuak indarra galdu zuela uztailean eta abuztuan. Hala, enpleguko gizarte 

zerbitzuetako bulegoetan abuztuan erregistratutako langabetuak 3.182.068, izan ziren, 

aurreko hilabetean baino 47.047 pertsona gehiago, 2011tik hilabete horretan egon den 

igoerarik altuena. Gizarte Segurantzak abuztuan batez beste aurreko hilabetearekin 

alderatuz 202.996 afiliazio galdu zituen, azken hamar urteetako daturik eskasena, 

18.839.814 kotizatzaileekin. 

Prezioak, soldatak 

INEren arabera, prezio arrunten BPGd-ak urte arteko %3,4ko gehikuntza izan zuen 2018ko 

bigarren hiruhilekoan (aurreko bi hiruhilekoetan %4,3), eta bolumenari erreparatuz BPGd-

aren garapenari batuz, ekonomiaren deflatore inplizitua %0,7koa da, 2018ko lehenengo 

hiruhilekoan baino sei hamarren baxuagoa. 
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INEren arabera, Kontsumoko Prezioen Indizeak (KPI) gora egin zuen 2018ko uztailean, 

urte arteko %2,2ko kopuruarekin, ekainean baino hamarren bat gutxiago ( %2,3). Aisialdia 

eta kultura taldea salbuetsiz (-%0,6ko jaitsiera duena), prezioek gora egin dute gainerako 

taldeetan: Hotelak, kafetegiak eta jatetxeak (%2,0), etxebizitza (%3,0), garraioa (%5,9), 

elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak (%1,8) eta komunikazioak (%2,7). 

Azpiko inflazioa (KPI, produktu energetikoak eta landu gabeko elikagaiak salbuetsiz) 

uztailean %0,9koa izan zen, eta hirugarren hilabetez jarraian, KPI orokorra baino puntu bat 

beherago dago. 

Epe motzerako eta ertainerako aurreikuspenak  

Espainiako ekonomiak hazkunde aurreikuspen onak ditu. Espainiako Bankuak (BdE) 2018-2020 

aldirako egindako Espainiako ekonomiarentzako aurreikuspen makroekonomikoak argitaratu 

zituen ekainean, eta horien arabera, orain dela hiru hilabete kalkulatutakoa oinarri hartuz 

2018rako BPGd errealaren hazkunde aurreikuspenak ez ditu aldatu, hau da, %2,7ko kopuruan. 

Horrez gain, 2019koa arinki goraka aurreikusi du, hamarren bat, %2,4ra iritsi arte.  

2020rako, BdE-ek BPGd errealak %2,1 egingo duela gora aurreikusi du, eta 2018-2020 

aldian hazkunde sendoa, iraunkorra eta orekatua egongo dela aurreikusi du, nahiz eta 

aurreko urteetakoa baino apalagoa izango den, munduko ekonomiarekin eta bereziki 

Eurogunearen garapenarekin bat eginez. 

Europako Batzordeak (EB) 2018rako Espainiarako aurreikuspena beherantz egin du. 2018ko 

uztailean, EBek beherantz egin ditu Espainiako ekonomiaren hazkunde aurreikuspenak, 

maiatzean adierazitako %2,9tik %2,8ra, 2019rako %2,4ko kopurua aldatu gabe.  

Nahiz eta Espainiak hazkunde garrantzitsua mantenduko duen 2018an, Euroguneko beste 

ekonomia batzuekin alderatuz, lehenengo aldiz murriztu du Bruselak hazkunde 

aurreikuspen espainiarra, azken lau berrikuspenak gorantz egin ondoren. Neurritasunak 

arrisku kristalizazioa islatzen du, besteak beste protekzionismoa gehitzea AEBek hasitako 

muga-zergaren ondorioz edo petrolioaren prezioak igotzearen ondorioz. 

EBek adierazi du kontsumoak eta inbertsioak ekonomiatik sendo tiratzen jarraituko dutela, 

eta jakinarazi du petrolioaren prezioak gehitzean 2018ko eskarian eragin negatiboak 

gertatzeko arriskua dagoela, eta gutxiago 2019an. Gainera, hain aldekoa ez den atzerriko 

inguruan, esportazioek hazkundeari egindako ekarpen garbia zertxobait baxuagoa izan 

beharko litzateke. 

Bukatzeko, eta NDFek munduko ekonomiaren aurreikuspenari buruzko azken txostenean 

(WEO) 2018ko uztailekoa, jasotakoaren arabera, Espainiak aurreikuspen murrizketei aurre 

egin die eta Espainiako ekonomiarentzat 2018rako BPGd-aren %2,8ko aurrerapena eta 

2019rako %2,2koa aurreikusi du egindako murrizketa orokorreko testuinguruan, non Europa 

den gidaria, Ameriketako Estatu Batuek inoiz egin ez duten merkataritza gudak suspertuta. 
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EAE-KO ABAGUNEA 

PBGd moteldu egin da. Eustaten Hiruhileko Kontuen arabera EAEko BPGd-ek aurrera egin 

zuen 2018ko bigarren hiruhilekoan, urtaro eta egutegi ondorioak kenduta, hiruhileko 

arteko %0,6, aurreko hiruhilekoan baino %0,8 baxuago. Urte arteko terminoetan, 

estimatutako aurrerapena %2,9koa izan zen, lehenengo hiruhilekoan kontabilizatutakoa 

baino (%3,1) hiru hamarren baxuagoa baita ere. 

Barne eskariaren sendotasuna nabarmendu behar da, nahiz eta aurreko hiruhilekoekin 

alderatuz indar pixka bat galdu duen, eta kanpoko sektorearen dinamismoa ere azpimarratu 

egin behar da. 

Eskaintza kontuan hartuz, 2018ko bigarren hiruhilekoko urte arteko eta hiruhileko arteko 

hazkundearen arrazoia sektore guztien joera agregatu ona izan zen (lehenengo sektorea 

izan ezik) baina hala ere tasak aurreko hiruhilekoan baino motelagoak izan ziren, bai 

industrian baita zerbitzuen multzoan ere. 

BPGd-ren moteltzea ez da guztiz gertatu lan merkatu osoan, lan merkatuak berreskuratzen 

jarraitu baitu lanpostu berriak sortuz, langabezia tasak jaitsiz eta ekoizpena gehituz. 
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Lurralde historikoen arabera, BPGaren bilakaerari dagokionez, 2018ko bigarren hiruhilekoan 

eta urte arteko balioetan, Arabak izan du igoerarik handiena, %3,0, gero Gipuzkoak, %2,9, eta 

Bizkaiak %2,8ko tasa erregistratu du. Hiruhilekotik hiruhilekora, Araba eta Gipuzkoa %0,6 igo 

dira, eta Bizkaia %0,5. 
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Barne-eskaera 

Eskariari dagokionez, barne eskariaren sendotasunak jarraitzen du izaten daturik nabarmenena, 

urte arteko %3,0ko igoerarekin (2018ko lehenengo hiruhilekoan erregistratutakoaren 

antzekoa).  

Bere bi osagarrien bilakaera, azken kontsumoaren gastua eta kapital finkoaren eraketa (KFE), 

oso positiboa da. Urte arteko %4,8ko igoerarekin, KFE da bere hazkundea mantentzen duena. 

Amaierako kontsumoko gastua %2,5 igo da, aurreko hiruhilekorako aurreikusi zena (%2,8) 

baino hiru hamarren gutxiago.  

Kanpoko sektoreak, hiruhileko honetan, hazkunde-maila handiagoa izan du inportazioetan 

(%2,4) esportazioetan baino (%2,2). Kanpoko saldoaren ekarpena 1 pp negatiboa izan da. 

Etxeetako amaierako kontsumoko gastuak (kontsumo pribatua) bere hazkundearen profila 

moteldu du, urte arteko %2,6arekin, 2018ko lehenengo hiruhilekoan erregistratutako %2,9a 

baino hiru hamarren gutxiago. Hiruhileko arteko tasa %0,6koa izan da, aurreko hiruhilekoan 

baino %0,7 gutxiago.  

Herri administrazioen kontsumo publikoa urte arteko %2,0ko igoera izan zuen, aurreko 

hiruhilekoko %2,6tik urrun.  

Datu horiekin, amaierako kontsumoko gastuak hiruhileko arteko %0,5eko igoera izan du, 

aurreko hiruhilekoan baino %1,7 gutxiago eta urte arteko %2,5etik behera, 2018ko urtarrila 

eta martxoa bitartean erregistratutako aurrerapena baino txikiagoa. 

Kapital finkoaren eraketa (KFE) urte arteko %4,8 igo da, aurreko hiruhilekoan (%3,7) baino 

hamarren bat gehiago. KFEk bere bi osagarrien bilakaera positiboekin jarraitzen du, 

lehenengo hiruhilekoan jasotako datuak baino altuagoak diren aurrerapenekin.  

Ekipamendu ondasunetan egindako inbertsioa hiruhileko arteko %0,2 eta urte arteko %6,1 

igo zen bigarren hiruhilekoan (urte arteko %4,8 lehenengo hiruhilekoan).  

Gainerako kapital finkoaren eraketak, eraikuntza-sektoreko bilakaerarekin lotuago dagoenak, 

bilakaera positiboa izan du, urte arteko %4,0ko igoerarekin (aurreko hiruhilekoan baino puntu 

bat gehiago) eta hiruhileko arteko %2,3ko tasarekin. 

Kanpo-eskaera 

Eustaten HKEen arabera, kanpoko sektorea pixka bat moteldu da. 2018ko apiriletik eta 

ekainera bitarteko aldian, ondasun eta zerbitzuen EAEtik egindako esportazioak %2,2ko 

igoera izan dute, aurreko hiruhilekoan baino %6,7 gutxiago. Bestalde, inportazioak %2,4 

handitu ziren urtetik urtera, 2018ko lehenengo hiruhilekoaren %6,4aren ondoren. 

Prezio korronteetan kanporako salmentak %4,3 handitu ziren, eta inportazioak %5,4. 

2018ko lehenengo hiruhilekoan izandakoen antzeko igoerak izan dira: %6,6 eta %6,2 

hurrenez hurren. 

Merkataritzako Estatu Idazkaritzaren arabera, EAEko salmentak Espainiako ekonomiatik 

kanpora 2018ko apirila eta ekaina bitartean, 6.519,5 milioi eurokoak izan ziren, %6,0ko 
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igoera, 2018ko lehen hiruhilekoaren %10,8ren azpitik, baina 2017ko aldi bereko %5,5 

baino zerbait handiagoa. 

EAEko esportazioetan energetikoak %0,8 igo dira, eta ez energetikoak %6,6. EBra 

zuzendutako esportazio ez energetikoak %10,2 hazi ziren, eta gainerako lekuetara 

zuzendutakoak intentsitate baxuagoarekin hazi ziren, urte arteko %0,3 hain zuzen ere. 

EAEko erosketak Espainiako ekonomiatik kanpo 5.030,0 milioi eurokoak izan ziren, %8,7ko 

igoerarekin urtetik urtera; %10,0ko igoerak energetikoetan eta %8,3koa ez energetikoetan. 

Atzerriko kanpo merkataritzako datuek emaitza oso positiboak izan dituzte urtearen 

lehenengo zatian, 2018ko ekainera arteko EAEko esportazioek 12.940,5 milioi euroko 

balioa metatu baitzuten, eta inportazioek 9.937,2 milioi eurokoa. Horrek esan nahi du 

hurrenez hurren %8,3ko eta %5,8ko aurrerapenak egon direla 2017ko lehenengo 

seihilekoarekin alderatuz. Guzti horrekin, EAEko kanpoko merkataritzak 3.003 milioi 

euroko saldo positiboa izan zuen, 2017ko lehenengo sei hilabeteetan erregistratutako 

kopuruak baino 447,2 milioi gehiago. 

Ekoizpena 

Sektore guztien bilakaera positiboa. Eskaintzari dagokionez, 2018ko bigarren hiruhilekoko 

BPGaren urte arteko hazkundea jarduera-sektore guztien aurrerapenean oinarritzen da; 

horiek guztiek, lehen sektoreak eta eraikuntza-sektoreak izan ezik, beren erritmoa moteldu 

duten arren. 

Lehen sektoreak bilakaera positiboa erregistratu du, %0,8ko aurrerapenekin (aurreko urteko 

hiruhileko berarekin alderatuta) eta hiruhileko arteko %6,0ko aurrerapenekin. 

Industria-sektoreak ibilbide oso positiboa mantendu du, urte arteko %3,1ean aurrera 

egiteraino. Hala ere, aurreko bi hiruhilekoetan erregistratutakoa baino txikiagoa da (%3,5 eta 

%3,7, hurrenez hurren). Hiruhileko arteko bilakaera ere positiboa da, %0,1eko 

aurrerapenarekin.  

Manufaktura-industriak sektoretik tiraka jarraitzen du %3,1eko igoerarekin; aurreko 

hiruhilekoan baino %3,9 gutxiago den arren. 

Zenbateko korronteetan, urte arteko industriaren aurrerapena %5,5ekoa da, lehenengo 

hiruhilekoan baino %4,9 gehiago. Manufaktura-industriaren hazkunde izenduna %5,0ekoa da, 

aurreko hiruhilekoan baino %5,0 pixka bat gehiago. 
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Eraikuntzak bere joera positiboa mantentzen du. Sektorea da dinamismo handiena erakusten 

duena hiruhileko honetan, eta bere urte arteko tasa puntu bat eta lau hamarren igo da, 

aurreko hiruhilekoarekin alderatuta (%4,1 eta %2,7, hurrenez hurren).  Hiruhileko arteko tasa 

%2,0 igo da. Zenbateko korronteetan, urte arteko aurrerapena %6,7koa izan da, 2018ko 

lehenengo hiruhilekoan jasotako %3,5a baino askoz handiagoa. 

Zerbitzuen sektorea arinki moteldu da. 2018ko apiriletik ekainera bitarteko aldian, urte arteko 

zein hiruhileko arteko balioetan, zerbitzuak hazi egin dira hiru jarduera-azpisektoreetan; hala 

ere, aurreko aldian erregistratutakoak baino tasa txikiagoekin. 

Oro har, sektorea %2,8 handitu da urtetik urtera (2018ko lehen aldiko %3,1aren aldean), eta 

%0,4 hiruhileko batetik bestera (%1,8 aurreko hiruhilekoan).  

Zerbitzuen barruan, Gainerako zerbitzuak izeneko azpisektorea, besteak beste, jarduera 

profesionalak, finantza-jarduerak eta aseguruak barne hartzen dituena, aurreko 

hiruhilekoaren aldean gehien handitu dena da, %3,0 urtetik urtera, sektoreak oro har 

lorturiko igoera baino bi hamarren gehiago, baina 2018ko lehenengo hiruhilekoan jasotako 

%3,1a baino hamarren bat gutxiago. 

Merkataritza, Ostalaritza eta Garraio arloa urte arteko %2,7 hazi da, sektoreko guztizkoa 

baino hamarren bat gutxiago eta aurreko hiruhilekoan erregistratutakoa (%3,1) baino lau 

hamarren gutxiago. Herri Administrazioari, Hezkuntzari, Osasunari eta Gizarte Zerbitzuei 

lotutako jarduerek %2,3 egin dute aurrera, aurreko aldiko %2,9a baino gutxiago. 

Urtetik urterako balioetan ikusiriko dezelerazioa ere ikusi da hiruhilekotik hiruhilekorako 

balioetan, hiru azpisektoretan oso antzekoak diren aldaketekin. Merkataritza, Ostalaritza eta 

Garraio arloa, %0,3ko hazkundearekin, aurrerapenik txikiena izan duena izan da, aurreko 

hiruhilekotik zazpi hamarren beherago. Herri Administrazioa, Hezkuntza, Osasuna eta 

Gizarte Zerbitzuen arloan, hiruhilekotik hiruhilekora %0,4 egin da aurrera, aurreko 

hiruhilekoan baino hiru hamarren gutxiago. Gainerako zerbitzuek, berriz, %0,5, zazpi 

hamarren gutxiago. 
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Lan merkatua 

Lanpostuak sortzen egonkortasuna mantendu da. HKEen arabera, 2018ko apiriletik ekainera 

bitartean enpleguak hobera egin du, lanaldi osoko lanpostu baliokideak %2,1 handitu 

direlako urtetik urtera, aurreko hiruhilekoan baino hamarren bat gutxiago. Hiruhileko 

arteko aurrerapena %0,6koa izan da.  

Datu horien arabera, lanaldi osoko lanpostu baliokideen kopurua 956.289 izan zen 2018ko 

bigarren hiruhilekoan, beraz, 2017ko bigarren hiruhilekoan baino 20.059 gehiago eta 2018ko 

lehenengo hiruhilekoan baino 5.369 gehiago. 

Lehen sektorean bakarrik izan da negatiboa enpleguaren bilakaera, datu absolutuetan oso 

adierazgarria izan ez bada ere. Urtetik urtera %0,3 jaitsi da, hala ere, hiruhilekoan %1,3 igo da. 

Enpleguak eraikuntzan izandako igoera nabarmentzen da: %3,4. Krisia hasi zenetik eman den 

tasarik altuena. Sektorean zenbatesten diren lanaldi osoko lanpostuak 58.651 izan dira; iaz, 

berriz, 56.729. Hiruhilekoari dagokionez, %1,0 igo da. 

Zerbitzuetan ere enplegua sortzen jarraitzen da, aurreko hiruhilekoen erritmo antzekoan, 

%2,2 (2018ko lehenengo hiruhilekoan baino hamarren bat gutxiago) eta %0,5 hiruhileko 

batetik bestera. Urtebetean 14.537 lanpostu sortu dira. 

Industrian enplegu-sorkuntza %1,8 handitu zen urtetik urtera, 2017ko bigarren hiruhilekoan 

baino 3.637 enplegu gehiago, eta %0,6 hiruhileko batetik bestera. 

Lan-merkatuaren inkestek baieztatu egin dute EAEko hobekuntza. Biztanleria Aktiboari 

buruzko Inkestarekin (BAI) bat eginez, apirila eta ekaina artean lan egiteko prest zeuden 

EAEko biztanleak (lehenengo hiruhilekoko %0,8ko aurrerapenaren ondoren) 1.032.700 

izan ziren, urte arteko %1,5eko aurrerapenarekin eta hiruhileko arteko %0,9ko 

aurrerapenarekin. 
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BAIren arabera, landunen urte arteko gehikuntza %2,8koa izan da, hiru hiruhilekoz jarraian 

hazten doalarik. EAEko langabetuen kopurua jaitsi egin zen 104.500 pertsonara iritsi arte 

(urte arteko -%8,5 eta hiruhileko arteko -%5,2). 

Langabezia-tasa EAEn %10,1ean kokatu zen, aurreko hiruhilekoan baino zazpi hamarren 

gutxiago, baina duela urtebeteko %11,2 baino puntu bat gutxiago. Langabezia tasa jaitsi 

egin da emakumeen langabezia tasak behera egin duelako, lehenengo hiruhilekoko %11,0tik 

%9,3ra jaitsi baita. Alderantziz, gizonen arteko langabezia tasak gora egin du, aurreko 

hiruhilekoko %10,6tik %10,9ra. 

Eustaten BJAren arabera, 2018ko bigarren hiruhilekoan lan egiteko prest zeuden EAEko 

biztanleak %0,5 igo ziren (aurreko hiruhilekoan %0,3 ziren), eta hiruhileko arteko 

terminoetan %1,2 igo ziren. 

Eustaten datuen arabera, 2018ko apirila eta ekaina arteko landunak 940.400 pertsona izan 

ziren (urte arteko %1,6ko gehikuntza), eta aurreko hiruhilekoarekin alderatuz %2,6ko 

aurrerapena eta 23.400 landun gehiago dira, 2014ko azken hiruhilekoan hasitako joranzko 

joera mantenduz.  

2018ko bigarren hiruhilekoan 106.200 langabe izan ziren (aurreko hiruhilekoan115.700) 

eta hala, -%8,8ko jaitsiera egon zen aurreko hiruhilekoarekin alderatuz. Bestalde, duela 

urtebeteko datuen aldean, 9,5000 langabe gutxiago izan ziren; -%8,2ko jaitsiera urtetik 

urtera. 

Hala, 2018ko apirila eta ekainaren arteko langabezia tasa %10,1ekoa izan zen, 2018ko 

lehenengo hiruhilekoko %11,3 baino puntu bat eta bi hamarren gutxiago, eta orain dela 

urtebeteko %11,1 baino puntu bat gutxiago. Langabezia-tasaren jaitsiera horren arrazoia 

gizonen langabeziaren jaitsiera izan da neurri handi batean, urtebetean %11,1etik %9,5era 

pasatu delako. Emakumeena, berriz, bi hamarren bakarrik jaitsi da, %11,1etik %10,9ra. 

Lanaren inguruko joera onak jarraitu egin zuen EAEn ekaina bukatzean, Gizarte Segurantzako 

afiliazioan gehikuntzak egon baitziren. Hala, kotizatzaile kopurua, hilabeteko tarteko datuetan 

953.783koa izan zen, krisi aurreko zifretara hurbiltzen doan erregistroa hain zuzen ere. 

Modu horretan, bigarren hiruhilekoko urte arteko aldakuntza tasa %2,1koa eta %2,2koa 

izan zen 2018ko lehenengo seihilekorako.  

Enpleguaren berreskuratzea gehiago nabaritzen da emakumeetan (seihilekoan %2,4) 

gizonetan baino (%2,0). Horri esker, genero banaketa geroz eta homogeneoagoa da. 

Ekainean Gizarte Segurantzan altan emanda 508.000 gizon eta 446.000 emakume zeuden. 

Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoak (SEPE) baieztatu duenez, beherantz jarraitzen du 

EAEko bulegoetan erregistraturiko langabeen kopuruak, urte arteko -%8,0 baino tasa 

altuagoekin. Hala, 2018ko ekainean lanik gabe 120.000 baino zenbait gehiago zeudela 

kalkulatu zen, aurreko urteko hilabete berean baino -%8,2 gutxiago. Horrekin guztiarekin, 

urteko lehenengo seihilekoko batez bestekoa -%8,3koa da, 2016kotik (-%8,8) eta 

2017kotik (-%8,6) hurbil.  
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Prezioen deflatorea eta KPI 

HKEren arabera, BPG EAEko prezio korronteetan 19.074,3 milioi eurokoa izan da 2018ko 

bigarren hiruhilekoan, duela urtebete baino 723,6 milioi inguru gehiago (18.350,8), urtetik 

urterako igoera %3,9 izanda. BPGren %2,9ko igoera balioetsi dela kontuan hartuz, prezioen 

deflatorea %1,0 izan da. 

Prezioak sustatu egin dira maiatzetik. EAEko Kontsumo Prezioen Indizea (KPI) urte arteko 

%2,3n mantendu da uztailean, ekainean erregistratutako inflazio berdina, eta aurreko 

hilabetearekin konparatuz %0,5eko hileko aurrerakuntza egon da. 

 

Inflazioa nabarmenki igo zen 2017ko hasieran prezio energetikoek bultzatuta, eta aurreko 

urteko bigarren alditik mantendu egin zen, aurten %0,5ean hasi arte. 

Hala ere, otsaileko, martxoko eta apirileko %1,2 inguruko mantentze hori atzean geratu zen 

maiatzean, prezioak %2tik gora suspertu zirenean; tasa horretan mantendu da gaur 

egunera arte. 

 

Epe laburrerako aurreikuspenak 

2018ko lehenengo hilabeteetan zehar EAEko ekonomia ekoizle jarduerak ibilbide positiboa 

izan du, eta ondorioz, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak egindako 

aurreikuspenak goranzkoak izan dira, eta zuzenketa berria izan dute.  BPGd-ren gaur 

egungo hazkunde itxaropenak urteko bataz bestekoan %2,8 dira 2018rako eta %2,3 

2019rako. Profila ekitaldian zehar moteltze arinekoa da. 
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Hazkundearen motorra barneko eskariaren dinamismoa izango da, etxeetako kontsumo 

gastuaren aurrerapenean eta kapitalaren eraketa gordinaren aurrerapenean oinarrituz. 

Testuingurua baikorra izango da eragile ekonomikoen artean etorkizuneko garapen 

ekonomikoari dagokionez. 
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Sektoreen arabera, Industriak eta Zerbitzuek sustatuko dute hazkundea.   Industriarako 

moteltze nabarmenagoa aurreikusi da, eta hirugarren sektoreak aldiz garapen 

egonkorragoa izango du. Eraikuntzak ere arinki behera egingo duen profila izango du 

2018an eta 2019an zehar. 

Prezioei dagokienez, PBGd-ren deflatorearen aldakuntza tasak modu progresiboan gehitu 

dira aldian zehar, 2018ko %1,2tik 2020ko %1,6ra. Gehikuntza hori nagusiki produktu 

energetikoak garestitzearen ondorioz gertatuko da. 

Enplegua sortzea 2018an %1,9n kokatuko da eta 2019an %1,4n. Tasa horien arabera, urte 

horietan hurrenez hurren 17.800 eta 13.200 lanpostu garbi sortuko dira. Langabezia tasak 

behera egiten jarraituko du hurrengo hiruhilekoetan, eta hala, %10,8ra arte iritsi ahal 

izango da, eta beheranzko joera mantenduko du, 2020ko urteko bataz bestekoa %9,6koa 

izango delarik.  

BIZKAIKO ABAGUNEA 

Bizkaiko ekonomiak hazten jarraitzen du, baina motelago. Eustatek Hiruhilekoetako Kontuetan 

(HK) argitara emandako datuak ikusita apirila eta ekaina bitartean, bolumenari dagokionez, 

hiruhilekoen artekoa %0,5 da, lehenengo hiruhilekoko %1,0a baino bost hamarren gutxiago. 

Aurreko urteko hiruhileko berarekin erkatuz gero, hazkundea %2,8koa da, 2018ko 

lehenengo hiruhilekoan zenbaturikoa baino hamarren bat gutxiago (%2,9), baina EAEko 

(%2,9), Arabako (%3,0) eta Gipuzkoako (%2,9) batez bestekoaren azpitik. 

Era berean, Eustaten arabera, 2018ko bigarren hiruhilekoan, BEGd eguneko prezioetan 

%3,8 igo da Bizkaian, aurreko hiruhilekoan bezala, eta zertxobait gehiago Araban (%4,0) eta 

Gipuzkoan (%4,4). Hortaz, hiru hilekoan, prezioen deflatoreak ia-ia %1,0 hazi dira Bizkaian, 

Arabaren parean eta Gipuzkoako %1,3aren azpitik. 
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Ekoizpena 

Eskaintzaren ikuspuntutik, zerbitzuen sektorea da erreferentzia, esportazioen jokaera onagatik eta 

eraikuntzaren aurrerapen arinagatik motelki aurrera doan industrian oinarrituz. 

Industria sektoreak moteltze sintomak ditu. Bizkaiko industriak berreskurapen moderatua 

bizi du, zenbait kasutan krisi aurreko aldian zituen balio antzekoak dituelarik. 

Hala, Eustaten arabera, Industri Ekoizpenaren Indizeak (IPI), urtaro eta egutegi 

ondorioengatik zuzendu eta gero, behera egin zuen Bizkaian urte arteko -%2,6 2018ko 

bigarren hiruhilekoan zehar,  lehenengoan izandako -%0,5ko jaitsieran baino intentsitate 

handiagoarekin, aurreko hiruhilekoetako goranzko joeraren aurka. 

 

Urteko bigarren hiruhileko Bizkaiko IPIaren jaitsiera, termino zuzenduetan, erauzketa-

jardueretan aurrerakuntza arinean (%2,9) oinarritu da, manufakturen (-%2,4) eta energia-

ekoizpenean (-%7,0) jaitsierek bultzatuta. 

 

2018ko lehenengo seihilekoan Bizkaiko IPIk behera egin zuen -%1,8, 2017ko aldi bereko 

%4,8ko aurrerakuntzatik eta Estatuak eta EAEk hurrenez hurren lortutako %1,8tik eta 

%2,7tik urrun. 

 

IPIren moteltze hori gertatu da gehienbat Bizkaian energia ekoizteko jardueren -%5,8ko 

jaitsieragatik, zeren eta erauzketako jardueretan %10,0ko hazkundea izan baita, eta                      

-%1,4ko jaitsiera manufaktura-industrietan. 

 

Sektorearen okupazioari dagokionez, Gizarte Segurantzako afiliazioen datuen arabera, 

Bizkaian 73.389 lagun ari ziren lanean industrian 2018ko bigarren hiruhilekoan (hileko 

azken eguneko batez bestekoa), aurreko epealdian baino %0,9 gehiago, baina orain dela 

urtebeteko 73.012ko kopuruaren aldean urte arteko %0,5eko igoera egon da. Hala, 11 

hiruhilekoetan jarraian izan dira aurrerapenak. Adarren arabera eta urtetik urterako 

kopuruetan, ura eta energia ekoizteko jardueren eta erauzketa-jardueren afiliazioen 

%2,4ko igoera nabarmentzen da, eta neurri txikiagoan, %0,4koa, manufaktura-industrian. 

 

Lan-merkatuari buruzko inkestak ez datoz bat, beste behin, sektoreko okupazioaren 

bilakaeran. Hala, 2018ko bigarren hiruhilekorako INEren BAIren arabera sektorean lana 

izango duten bizkaitarrak 80.400 izango dira, urte arteko -%12,2ko jaitsierarekin, eta 

Eustaten BJAren arabera 91.100 landun egongo dira, urte arteko %3,5ko 

aurrerapenarekin. 

 

Bizkaiko eraikuntza sektoreari dagokionez, krisitik berreskuratzeko arazo gehien dituen 

sektorea da, nahiz eta adierazleen arabera nolabaiteko egonkortasuna dagoen. Seopan-en 

arabera, Bizkaian, 363,2 milioi eurokoa izan zen lizitazio ofiziala, 2018ko urtarriletik 

ekainera bitartean; %39,9ko igoera izan zen 2017ko aldi bereko 259,6 milioiekin 

konparatuz, haren bi osagaien bilakaera desberdinaren ondorioz. Hala, eraikuntzak -%43,1 

behera egin duen bitartean, obra zibila bereziki indartu da, urte arteko %103,8ra arte. 
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Bukatzeko 2018ko lehenengo seihilekoan Bizkaiko obra lizitatuaren emaitza tokiko 

administrazioak garrantzizko sustapena izan zelako gertatu zen, %133,3 gehitu zelarik, 

administrazio zentraletik eta erkidegoko administraziotik lizitatutako obrak, -%84,2 eta          

-%44,1 jaitsi baitziren hurrenez hurren. 

 

Eraikuntza-arloko enplegu-adierazleek susperraldia berretsi dute. Bizkaian, 2018ko 

apiriletik ekainera 30.133 pertsona afiliatu ziren eraikuntza-arloan Gizarte Segurantzan; 

hain zuzen ere, %3,9 areagotu da sektore horretako afiliazioen kopurua urtetik urtera, 

2008ko krisia hasi zenetik tasarik handiena, eta gainera, zazpi hiruhilekoan zehar 

aurrerapen etengabeak egon dira. Oso positiboa da baita ere hiruhileko arteko hazkundea 

%1,9koa izatea.   

 

Azken hiruhilekoetako joerari jarraiki, kontsumo-gastuek bilakaera positiboa izan dute 

2018ko ekainera arte eta, horren ondorioz, merkataritza-zerbitzuen hornidura apurka-

apurka hobetu da. Gainera, finantzen esparrua ere etengabe hobetu denez gero, inbertsio-

gastuak errazago berreskuratu dira eta, era berean, lagungarria izan da enpresentzako 

zerbitzuen jardueran. 

 

Eustatek emandako Bizkaiko Zerbitzuen Koiuntura Indizearen (ZKI) arabera, handizkako 

nahiz txikizkako merkataritza, ibilgailuen salmenta eta konponketa eta beste zerbitzu 

batzuk izeneko epigrafearen barruan sailkatu diren sektoreak biltzen dituen zerbitzuen 

sektoreak handitzen jarraitu du 2018ko bigarren hiruhilekoan eta %2,7ko hazkunde 

konstantea izan du, nahiz eta hazkundea moteldu den aurreko hiruhilekoaren aldean (%2,2). 

Hiruhilekoan gertatu den hazkundea, %2,1ekoa (aurreko hiruhilekoan, %1,3koa), 

Merkataritza sektorearen hazkundearen ondoriozkoa eta beste zerbitzu batzuen 

sektorearen gorakadaren ondoriozkoa izan da baita ere. Azkena %3,3 hazi zen, 2018ko 

urtarriletik martxora (%3,5) baino gutxiago. 

 

Hiruhilekoan gertatu den hazkundea, %0,9koaren aldean, Merkataritza sektorearen 

hazkundearen ondoriozkoa da, %1,0 hazita, zeren eta Zerbitzuen sektoreak igoera txikiagoa 

izan baitzuen, %0,2; hori guztia prezio konstanteetan eta urtaroko eraginak kenduta. 

 

Urtaroen eragina kenduta, hiruhilekotik hiruhilekorako datuei dagokienez, Merkataritza-

sektorearen indarra (%0,2) ondokoen batura da: ibilgailuen salmenta eta konponketak 

(%2,0) aurreko hiruhilekoko %1,3ren ostean, handizkako merkataritza-sektoreko 

salmenten gehikuntza (%0,9) eta txikizkako merkataritza-sektoreko salmenten gehikuntza 

(%0,1). 

 

Beste zerbitzu batzuen sektoreari dagokionez, hiruhilekotik hiruhilekorako hazkundea 

%0,2koa izan da –prezio konstanteetan eta urtaroen eragina zuzenduta– honako alor 

hauetan salmenta-indizeek gora egin dutelako: ostalaritzan (%1,1), garraioan eta 

biltegiratzean (%1,8), administrazio-jarduera eta zerbitzu osagarrietan (%0,4) eta jarduera 

profesional eta zientifikoetan (-%1,0) eta informazioaren eta komunikazioaren sektorean, 

aldiz, behera egin du (-%2,0). 

Bukatzeko, ZKIren arabera, Bizkaiko Zerbitzuen sektorean okupatutako langileen indizea 

2018ko bigarren hiruhilekoan %2,2 igo da, aurreko hiruhilekoan bezala baina orain dela 

urtebeteko aldi berean baino puntu bat gehiago. 
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Bizkaiko zerbitzuei gagozkiela, Gizarte Segurantzako afiliazioen batez bestekoa 

346.112koa izan zen 2018ko bigarren hiruhilekoan; hiruhilekotik hiruhilekorako 

hazkundea %0,5ekoa izan zen eta urtetik urterakoa %2,5ekoa. 

 

Hirugarren sektoreko jarduerei dagokienez, Bizkaian urtetik urterako goranzko joera izan 

duten afiliazioak ondokoak izan dira: Jarduera profesionalak, zientifikoak eta teknikoak 

(%1,7); zerbitzu osagarriak (%4,5); informazioa eta komunikazioa (%5,3); administrazio 

publikoa, hezkuntza eta osasuna (%3,9); arte eta aisialdiko jarduerak (%3,0); merkataritza, 

ibilgailuen konponketa, garraioak eta ostalaritza (%1,3); eta higiezinen jarduerak (%4,2). 

Finantza- eta aseguru-jarduerek eta Beste zerbitzu batzuek, berriz, beheranzko bilakaera 

izan dute (-%0,1ekoa) eta (-%0,6koa), hurrenez hurren. 

 

Barne-eskaera 

Barne-eskariak Bizkaiko ekoizpen-jarduera bultzatzen jarraitzen du. Aurreko hiruhilekoetan 

bezala, etxeetako kontsumoak eta enpresen inbertsioek badiraute barne-eskaria sustatzen, 

enpleguari buruzko datu onak eta finantzaketa-baldintza hobeak direla eta. 

 

Nolanahi ere, langabezia eta zorpetze-maila oraindik ere handiak dira eta, ondorioz, 

Bizkaiko familien kontsumoaren berreskurapena ez da hain azkar garatzen ari. 

 

Eustatek hiru hiletik behin argitaratzen duen Txikizkako Merkataritzaren Indizearen (TMI) 

arabera, 2018ko bigarren hiruhilekoan egonkortzea igarri da Bizkaian, aurreko 

hiruhilekoen aldean. Hala, uneko prezioetan emandako TMI zuzendua %2,5 hazi zen urtetik 

urtera, aurreko hiruhilekoko %2,2 baino gehiago, eta  Gipuzkoakoaren (%2,0) eta 

Arabakoaren (%2,8) artean kokatzen da. 

 

Kopuruetan, jaitsi egin da pixka bat TMI (-%0,3), aurreko hiruhilekoan izandako %0,7ko 

hazkundearen kontra.  Araban pixka bat igo da (%0,1), Gipuzkoan bezala (%0,1). 

Bizkaian, sektoreen arabera, prezio korronteetan eta kopuru zuzenduetan, elikaduran %1,0 

handitu ziren salmentak 2018ko bigarren hiruhilekoan, gainerakoaren txikizkako 

merkataritza - %0,8 jaitsi zen eta automobilgintzarako erregaiaren salmentak %0,2 egin 

zuen gora, hori guztia 2017ko epealdi berarekin alderatuta. 

Etxebizitzen transakzioak barne eskariaren adierazle garrantzitsua dira, eta Bizkaian eta 

2017ko %7,5eko aurrerapenaren ondoren, 2018ko urtarrila eta martxoa artean lurraldean 

2.691 higiezin eskualdatu ziren; hau da, 2017ko aldi berarekin alderatuz (%13,2) %0,8ko 

aurrerapena. 
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Turismoak hazten jarraitzen du Bizkaian. Ostatu-zerbitzuen eskaria izugarri hazi da eta, 

horren haritik, bisitarien eta ostatu-gauen kopuruak aurreko marka guztiak hautsi ditu. 
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INEk hoteletako okupazioaren inguruan egindako inkestak (HOI) zenbatetsi du urtetik 

urterako %1,6 hazi zela Bizkaiko hoteletan ostatu hartu zuten bidaiarien kopurua 2018ko 

bigarren hiruhilekoan, 2017ko aldi berarekin alderatuz %12,6ko aurrerapen nabaria egon 

zelarik: EAEkoaren (%1,9) antzekoa eta Espainiako ekonomiaren kontrakoa (-%0,8ko 

jaitsiera). 

 

Gehikuntza hori ostatu gauen antzeko hazkundearekin batera gertatu da (%1,5) 

atzerritarrek egindako ostatu gauak nabarmenki igo zirelako (%8,5) nazio mailako turisten 

ostatu gauak -%3,5 jaitsi baitziren 2017ko bigarren hiruhilekoko %21,5ko hazkunde 

ikaragarriaren ondoren. 

 

Bestalde, Eustaten Establezimendu Turistiko Hartzaileen Inkestak (ETHI) berretsi egin ditu 

INEren datu onak. Hala, zenbatesten du 387.920 bidaiari sartu zirela 2018ko apiriletik 

ekainera bitartean; hortaz, urtetik urterako hazkundea %2,3koa izan zen epe horretan. Bere 

aldetik, ostatu gauak urte arteko %5,7 hazi ziren, estatutik kanpoko turisten %15,6ko 

gehikuntza garrantzitsuarekin, eta nazio mailako turisten ostatu gauek urte arteko -%1,6ko 

jaitsiera izan zuten. 

 

Eustaten arabera, Bizkaian 1,90 egunean kokatu zen batez besteko egonaldia 2018ko lehen 

seihilekoan, 2017ko lehenengo seihilekoaren 1,85 egunen gainetik. 

 

Bestalde, landa-turismoak oso bilakaera positiboa du Eustaten arabera.  Urtarriletik 

abendura bitartean, %13,0 egin zuen gora bidaiarien sarrerak Bizkaian. Ostatu gauetan, 

berriz, %17,8ko igoera izan da, batez besteko egonaldia 2,8 egunekoa izanik.  
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Ibilgailuen matrikulazioak indarrez egin du gora. 2018ko apirila eta ekaina artean Bizkaian 

ibilgailuen salmentak berriz ere indarrez egin zuen gora, eta aurreko hilabeteetako joera 

mantendu zen, %14,8ko aurrerakuntzarekin, aurreko hilabeteetakoa sendotuz. Hala, urteko 

lehenengo seihilekoan matrikulatutako ibilgailuak 12.762 izan ziren, urte arteko %15,1eko 

aurrerapena (%3,6 2017ko aldi berean) gertatuz, EAEko %11,4ren eta espainiar estatuko 

%9,6ren aldi bereko gainetik. 

 

2018ko uztaileko datuekin ikusten da turismo-ibilgailuen erosketak %15,7 gehitu direla 

Bizkaian epe horretan (%3,2 2017an), EAEko %11,9 baino gehiago, eta Espainiako 

ekonomiako %10,6 baino gehiago baita ere. 

 

Zamalanetarako ibilgailuen erosketak ere ageriko igoera izan zuen Bizkaian bigarren 

hiruhilekoan, urtetik urtera %24,3ko igoerarekin (%7,2 2017ko epealdi berean), EAEko 

%19,6ren eta Estatuko %14,9ren gainetik. Horrekin guztiarekin, urteko lehenengo sei 

hilabeteetan zamalanetarako ibilgailuen matrikulazioa %17,1 hazi zen Bizkaian, EAEko 

%14,0ren eta Estatuko %11,5en gainetik. 

 

Uztailera arte, zama-ibilgailuen matrikulazioa %20,2 hazi zen epe horretan, EAEko 

%16,4ren gainetik, baina Estatuko %11,8ra iritsi gabe. 

 

Merkataritzako Estatu Idazkaritzaren (MEI) datuen arabera, enpresa-inbertsioa 

suspertzearekin batera, urteko lehenengo sei hilabeteetan urte arteko %0,5 handitu zen 

kanpoan erositako ekipo-ondasunen kopurua Bizkaian 2017ko aldi berarekin (%8,3 ) 

konparatuz.  

 

Kanpo-eskaera 

 

Kanpoko merkataritzak lurraldearen susperraldiaren eragileetako bat izaten jarraitzen du. Kanpo-

merkataritzak 2017an ibilbide positiboa izan ondoren, Bizkaitik egiten diren ondasunen 

esportazioek gorantz jarraitu zuten 2018ko lehenengo aldian. 

 

Ekonomia, Merkataritza eta Turismo Ministerioko Merkataritzako Estatu Idazkaritzaren 

arabera (MEI), Bizkaiak kanpoan egindako salmentak %7,8 gehitu ziren apirila eta ekaina 

artean; hala, 2017ko lehen hiruhilekoan izandako inflexio-puntua finkatu zen (sei 

hiruhilekotan segidan igoerak izan ondoren, %19,6 gehitu zen epe horretan). 

 

Apirila eta ekaina artean produktu energetikoen esportazioak %0,9 igo ziren, aurreko 

hiruhilekoko %50,2tik urrun, eta orain dela urtebeteko %37,6tik urrun baita ere. 

 

Aipatutako epean, produktu ez energetikoen esportazioak (guztizkoaren %75,7 dira) %10,3 

gehitu dira, aurreko epean %7,3 igo ondoren; EAEko %6,6koa eta Estatuko %3,4koa baino 

handiagoa izan da gehikuntza. 

 

Produktu ez-energetikoen salmentaren bilakaera positiboa EBra egindako salmenten 

%8,7ko hazkundearen ondorioa izan da, baita gainerako zonaldetarako esportazioak %13,4 

haztearen ondorioa ere; 2017ko epe berean, ordea, igoerak %5,9koak eta %9,6koak izan 

ziren, hurrenez hurren. 
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Sektoreka, urteko lehen sei hilabeteetan (urtetik urterako terminoetan), esportazioak 

handitu egin dira sektore guztietan Bestelako manufakturak atalean (–%42,2), kontsumo 

manufakturak atalean (-%11,0) eta automobilgintza atalean (-%5,6) izan ezik, batez ere 

kanpoko merkatuetan pisu handiena duten sektoreetan: produktu energetikoak (%19,7ko 

igoera; guztizkoaren %23,9 dira), erdi-manufakturak (%16,2ko igoera; guztizkoaren %32,2) 

eta ekipo-ondasunak (%7,5eko igoera; guztizkoaren %24,8). 

 

2018ko ekainera arte Bizkaiko esportazioen helmugei dagokienez, Frantzia izan zen berriz 

ere nagusia, %15,7ko kopuruarekin eta urte arteko %3,6ko hazkundearekin. Ondoren 

Ameriketako Estatu Batuak (guztizkoaren %13,5 eta %80,8ko aurrerakuntza), Alemania 

(guztizkoaren %13,1 eta %29,8ko hazkundea), Herbehereak (guztizkoaren %6,4 eta -

%1,9ko jaitsiera) eta Erresuma Batua izan ziren (guztizko esportazioen %5,6, %-10,7ko 

atzerakuntzarekin). 

 

Era berean, eta 2018ko ekainera arte, ikaragarrizko hazkundea izan dute goranzko 

ekonomia garrantzitsuenetako zenbaitetara egindako Bizkaiko inportazioek, hala nola 

Mexikora, %46,6 hazita eta guztizkoaren %2,1 izanda; Brasilera, %61,5eko igoerarekin eta 

esportaturiko guztiaren %2,3; Iran %850,7ko igoerarekin, esportaturiko guztiaren %1,7, eta 

azkenik Txinara, %8,1 hazita eta guztizkoaren %1,1 izanda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bizkaiko ekonomiaren esportazioek lehenengo hiruhilekoko geldotasuna (-%1,2) 

berreskuratu egin zuten, 2018ko bigarren hiruhilekoan %6,0 haziz eta urteko lehenengo sei 

hilabeteetan %2,3ko aurrerakuntza metatuz 2017ko aldi bereko %38,2ko aurrerapen 

nabarmenaren ondoren. 

 

Ekainera arte, EBtik etorritako inportazioek -%19,4 egin zuten behera, eta gainerako 

lekuetakoak %19,6 hazi ziren, 2017ko aldi berean hurrenez hurren %36,9ko eta %39,3ko 

aurrerakuntzak izan zituztelarik. Inportazioak gehitu egin ziren inportazio energetikoak 

(%2,0) eta ez energetikoak (%2,6) gehitu egin zirelako. 

 

Muga-zerga taldeka eta lehenengo sei hilabeteetan, produktu energetikoak nabarmentzen 

dira %2,0ko kopuruarekin eta guztizkoaren %46,6rekin, ekipo ondasunek %0,5koa izan 

zuten eta guztizkoaren %12,6, automobilgintza osagarriek %17,7 egin zuten aurrera 

%2,7ko pisu erlatiboarekin eta erdifakturak %4,5 gehitu ziren, guztizkoaren %25,4. 
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Lan merkatua 

Langabeziak murriztapenerako joera mantentzen du. Eustaten HKEen arabera, lanaldi osoko 

lanpostu baliokideak 479.641 izan dira 2018ko bigarren hiruhilekoan, hau da, aurreko 

hiruhilekoan baino 2.991 enplegu gehiago egon dira; horrek esan nahi du hiruhilekoen 

artean %0,6ko hazkundea izan dela, aurreko hiruhilekoan baino %0,2 gehiago. Urtetik 

urterako kopuruetan, %1,8ko igoera izan da, hots, 8.463 lanpostu gehiago orain dela 

urtebeteko epealdi berean baino (471.178). 

 

Bere aldetik, BAIren (INE) estimazioen arabera, 2018ko bigarren hiruhilekoan lurraldeko 

biztanleria aktiboak jaisten jarraitu zuen, urte arteko -%0,8 lau hiruhilekoz jarraian 

beheranzko joera duelarik. Landunei dagokienez, estimazioen arabera 474.200 izan ziren, 

urte arteko %0,3ko eta hiruhileko arteko %1,8ko aurrerakuntzarekin. 

 

Testuinguru horretan, langabezia-tasa %11,6raino jaitsi da, aurreko hiruhilekoan %12,6koa 

izan ondoren eta %12,5ekoa 2017ko epealdi berean. Sexuen arabera, langabezia-tasa 

%9,2koa da emakumeetan eta %13,9koa gizonetan. 
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Eustaten BJA BAIren kontrakoa da, eta horren arabera, biztanleria aktiboa igo egin da, 

hiruhileko arteko %1,7ko igoera eta %0,4koa aurreikusiz.  

 

Langabetuei dagokienez, urteko bigarren hiruhilekoan 63.300 pertsona zeuden lanik gabe, 

hots, urtetik urterako - %5,7ko eta hiruhilekotik hiruhilekora arteko - %7,3ko beherakadak. 

Horrenbestez, langabezia-tasa %11,6n kokatu zen, orain urtebeteko %12,3koa baino 

baxuagoa eta aurreko hiruhilekoan izandako %12,7ren azpitik. Honako banaketa hau du: 

emakumeen artean %12,4 eta gizonen artean %10,8. 
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Gizarte Segurantzaren datuei erreparaturik, esan daiteke lan-merkatuaren egoera hobetu 

dela, baina estatuan baino motelago. Afiliazioek gora egin zuten bigarren hiruhilekoan 

aurreko urtearekin alderatuz %2,1, 2017ko azken hiruhilekoko %1,7ko eta 2018ko 

lehenengoko %2,0ko aurrerakuntzen ondoren. Horrek esan nahi du azelerazio arina egon 

dela, eta hala, EAEko eta estatuko erritmoetara hurbiltzea ahalbidetuko litzateke, %2,4 eta 

%3,3 hurrenez hurren. 

 

EAEn gertatu bezala, enpleguaren berreskuratzea gehiago nabaritu da emakumeetan, geroz 

eta homogeneoagoa den genero banaketari ekarpenak eginez. Hala, ekaineko azken 

egunean, 248.684 gizon eta 222.829 emakume zeuden Bizkaiko Gizarte Segurantzan alta 

egoeran. 

 

Uztailera arteko azken datuen arabera, joera positiboa da, nahiz eta indarra galdu den, 

Gizarte Segurantzako afiliazioa urte arteko %1,7 igo zelako, ekainean %3,1ko kopurura iritsi 

ondoren. 

 

EEZPk ere berresten du lan-merkatuaren hobekuntza, urtetik urterako - %7,3ko jaitsiera 

eman baitu Bizkaian erregistraturiko langabetuen kopuruan urtarriletik ekainera (- %8,6 

orain urtebete), EAEko -%8,3ko eta Estatuko -%6,9ko kopuruen artean. 

 

Sektoreei gagozkiela, Bizkaian, ekaina amaitzean, hauxe ikusten da: EEZPen izena emanda 

zegoen biztanleriatik, 69.437 orotara, zerbitzuen sektoreko aurreko lan batetik zetozen 

45.995 (guztizkoaren %66,2), 7.381 Industriatik (guztizkoaren %10,6), 6.243 Eraikuntzatik 

(guztizkoaren %8,9), 1.277 lehen sektoretik (guztizkoaren %1,8) eta gainerakoak (8.541) ez 

zuen aurreko lanik (guztizkoaren %12,3). 

 

Horrekin guztiarekin, Bizkaian ekaina bukatzean erregistratutako langabezia tasa %13,3koa 

izan zen (%14,4 orain dela urtebete). Erregistratutako langabezia tasarik baxuena duen 

sektorea industria izan zen (%9,0), ondoren zerbitzuen sektorea (%11,8), eraikuntzakoa 

(%17,0), eta bukatzeko, lehenengo sektorea (%38,2).   

 

Abuztura arteko azken datuek egiaztatu egin dute erregistratutako langabeziak behera 

egiten jarraitzen duela (71.400 pertsona), eta horrek esan nahi du urte arteko -%7,2ko 

jaitsiera egon dela urteko lehenengo zortzi hilabeteetan, Espainiako ekonomiak 

erregistratutako -%6,7ko jaitsiera baino handiagoa.  

 

Ekonomiaren finantzaketa 

Espainiako Bankuak emandako datuen arabera, 2015eko azken hiruhilekoan hasitako 

Bizkaiko familia eta enpresen zorpetzearen goranzko joera 2017ko hirugarren hiruhilekoan 

eten zen, eta jarraitu egin zuen 2018ko lehenengo hiruhilekora arte. 

 

Finantza-erakundeek 2018ko martxoko azken egunera arte emandako kreditu biziek 

(eskuratu dugun azken datuaren arabera) urtetik urterako -%4,5eko jaitsiera izan zuten, 

hots, EAEko -%2,4ko eta Estatuko -%3,5eko jaitsierak baino altuagoa.   
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Era berean, urteko terminoetan, Bizkaian 2018ko martxora arte emandako kredituak -%1,6 

jaitsi ziren, 2017ko lehenengo hiruhilekoko %6,2ko aurrerakuntzaren aldean guztiz jaitsi 

zirelarik. 

 

2017ko laugarren hiruhilekoko %5,0 hazkunde garrantzitsuaren ondoren, 2018ko urtarrila 

eta martxoa arteko Bizkaiko gordailuak nabarmenki jaitsi ziren, urte arteko -%4,4.  
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Indar galtze hori urteko terminoetan ere ikusten da, 2018ko martxoan %0,3ko 

aurrerakuntza arina egon zelarik, 2016an eta 2017an aldi berean hurrenez hurren 

izandako %3,4 eta %4,3 baino askoz ere baxuagoa. 

 

2018ko apirila eta ekaina artean hipotekek garapen garrantzitsua izan zuten. Hala, 2018ko 

bigarren hiruhilekoan, Bizkaian 3.201 hipoteka eratu dira, 510 milioi euroko balioarekin; 

beraz, urtetik urterako %14,3ko eta %22,8ko hazkundeak izan dira, hurrenez hurren. 

 

Horrekin guztiarekin, urteko lehenengo sei hilabeteetan eta urte arteko terminoetan, 

Bizkaian hipoteka kopurua %7,6 hazi zen eta emandako kopurua %0,9. Garapen hori 

estatuko garapenaren antzekoa baina intentsitate baxuagokoa da (%9,2 eta %8,6 hurrenez 

hurren). 

 

 Merkataritza-sozietateak eratzeari dagokionez, 2018ko lehenengo sei hilabeteetan, 

Bizkaian 969 enpresa sortu ziren, 2017ko epe berean sortutako 868ak baino gehiago (urte 

arteko %11,6ko igoera). Hala ere, aldi horretan izenpetutako kapitala 68.055 eurokoa izan 

zen, eta 2017ko lehenengo seihilekoko 114.817 milioiekin alderatuz, urte arteko -%40,7ko 

jaitsiera da. 

 

Bestalde, ekainera arte kapitala handitu zuten sozietateen kopurua %15,6 gehitu da, baina 

handitutako kapitala -%44,5 jaitsi zen. 
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Prezioen bilakaera 

Inflazioak indarrez egin du gora. 2018ko ekitaldia tasa baxuekin hasi ondoren (%0,4 

urtarrilean), Kontsumorako Prezioen Indizeak (KPI) urtetik urterako %1,2ko igoera izan 

zuen Bizkaian, eta -%0,5eko jaitsiera hilabete artean. 

 

Nahiz eta elektrizitate prezioak nabarmenki garestitu ziren, uztaileko inflazioa aurreko 

hilabeteko mailan mantendu zen produktu freskoen moteltzearen ondorioz, osagarri horren 

hazkundea konpentsatu zelarik. 

  

Bizkaiko uztaileko KPIren garapenari dagokionez, Medikuntza eta Osasuna eta Aisialdia eta 

Kultura salbuetsiz (horietan prezioek behera egin zuten, -%0,3 eta -%0,6 hurrenez hurren), 

gainerako taldeak igo egin dira.  Igoerei dagokienez, honako alor hauek nabarmendu behar 

dira: Garraioa (%6,0), Irakaskuntza (%1,1), Etxebizitza (%4,3), Hotelak, kafetegiak eta 

jatetxeak (%1,7), Alkoholdun edariak eta tabakoa (%2,9) eta Elikagaiak eta Alkoholik gabeko 

edariak (%1,7). 

 

Epe laburrerako aurreikuspenak 

2018-2019rako egoera: Bizkaiko ekonomiaren moteltze mailakatuko aurreikuspenak mantendu 

dira. Bizkaiko jarduerak 2018ko lehenengo seihilekoan izan duen ibilbidea ikusirik 

aurreikusi da gaur egungo hedapen faseak jarraitu egingo duela, baina urteko bigarren 

seihilekoan geldotzea gertatuko da. Geldotze horretan eragina izan dezakete BPGd-ren 

hazkunderako beheranzko joerarako arriskutsuak diren zenbait garapenek. 

 

 2018an bosgarren urtez jarraian berreskuratzea gertatuko da, BPGd-ren aurrerapena 

EAErako aurreikusitakoaren antzekoa edo zerbait baxuagoa izango delarik. 

 

Egoera horretan, Bizkaiko jardueraren hobekuntzaren ardatza zerbitzuen sektorea izango 

litzateke: hazten eta enplegu berria sortzen jarraituko du, Industriaren pixkanakako 

sendotzeak eta Eraikuntzaren mailakako susperraldi motelak lagunduta.  

 

Lan-merkatuari dagokionez, badirudi enpleguak %1,6 egingo duela gora 2018an eta, horri 

esker, langabezia-tasak behera egingo du. 
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U rt e t ik urt e rako ald%

It urria

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 8

B PG B O LU MI NA Eustat/INE (I+II) Hiruh. 3,1 2,9 2,9 3,0 3,1 2,8 (a)

B PG NO MI NA LA Eustat/INE (I+II) Hiruh. 3,5 3,8 3,5 4,0 4,0 3,9 (a)

EKO I Z PENA

-I.E.I. Orokorra Eustat/INE Urt.-Ekaina 4,6 -2,0 2,6 2,7 2,3 1,8

-I.E.I. Orokorra zuzenduta Eustat/INE Urt.-Ekaina 4,8 -1,8 2,6 2,9 2,3 1,8

-Landunak Guztira INE (I+II) Hiruh. 2,7 -0,6 0,0 2,5 2,5 2,6

-Landunak Guztira Eustat (I+II) Hiruh. 2,0 0,6 2,2 1,1 -- --

-Gizarte Segurantzako Afiliatuak G. Segurantza Urt.-Ekaina 1,6 2,1 1,7 2,4 3,2 3,4

I NDU STR I A

-I.E.I. Ateratze Industriak Eustat/INE Urt.-Ekaina 11,8 9,0 -11,7 18,7 -3,0 4,4

-I.E.I. Beste Manufakturak Eustat/INE Urt.-Ekaina 4,6 -1,6 2,9 3,0 2,5 2,3

-I.E.I. E.Elek., Gasa eta Ura Eustat/INE Urt.-Ekaina 4,2 -5,9 0,7 -0,9 1,6 0,9

-Landunak Industrian INE (I+II) Hiruh. 3,6 -9,5 4,2 -0,9 4,6 3,7

-Landunak Industrian Eustat (I+II) Hiruh. 9,3 4,9 4,0 5,6 -- --

-E. Elek. Kons. Industrian Iberdrola Urt.-Ekaina 6,9 -1,0 2,3 1,5 -- --

-E. Elek. Kons. Ind. Sid. Gabe Iberdrola Urt.-Ekaina 4,7 2,5 3,2 2,3 -- --

ER A I KI NTZ A

-Landunak Eraikintza INE (I+II) Hiruh. -3,7 -17,7 2,3 -3,5 5,0 6,9

-Landunak Eraikintza Eustat (I+II) Hiruh. -2,9 6,1 1,8 4,7 -- --

-En. Elek. Konts. Eraikintzan Iberdrola Urt.-Ekaina -8,2 0,4 -1,4 -2,1 -- --

Z ER B I TZ U EN SEKTO R EA

-Bidaiarien Mugimendua INE Urt.-Ekaina 9,7 4,4 6,3 5,1 4,9 1,5

-Bidaiarien Mugimendua Eustat Urt.-Ekaina 9,4 2,0 5,9 4,4 -- --

-Gauak INE Urt.-Ekaina 13,6 3,4 10,3 4,9 4,6 0,1

-Gauak Eustat Urt.-Ekaina 9,3 5,1 5,6 7,1 -- --

-Landunak Zerbitzuetan INE (I+II) Hiruh. 2,3 4,5 -2,0 5,0 1,6 2,3

-Landunak Zerbitzuetan Eustat (I+II) Hiruh. 0,7 -0,6 1,5 -0,5 -- --

-En. Elek. Konts. Zerbitzuetan Iberdrola Urt.-Ekaina -0,3 -0,2 -0,4 0,7 -- --

LA N MER KA TU A

-Langabezia Tasa INE (I+II) Hiruh. -12,5 -3,1 -8,7 -9,5 -12,2 -11,0 

-Langabezia Tasa Eustat (I+II) Hiruh. -20,3 -3,6 -20,4 -5,3 -- --

-Erregistratutako Langabezia SEPE Urt.-Ekaina -8,6 -7,3 -9,4 -8,3 -9,6 -6,9 

-Erregistratutako Kolokazioak SEPE Urt.-Ekaina 5,4 4,9 6,0 7,2 11,2 4,7

B A R R U  ESKA R I A

-I.E.I. Kontsumo O. Eustat/INE Urt.-Ekaina -- -- 3,5 -0,8 0,7 -0,1 

-Autoen Matrikulazioa D.G. Tráfico Urt.-Ekaina 3,6 15,1 4,9 11,9 8,5 9,6

-E. Elek. Konts. Etxeetan Iberdrola Urt.-Ekaina -2,5 1,9 -2,0 1,5 -- --

-I.E.I. Kontsumo O. Eustat/INE Urt.-Ekaina -- -- -0,1 6,0 1,3 3,5

-Garraio-Ibilgailuen matrik. D.G. Tráfico Urt.-Ekaina 11,0 17,1 5,3 14,0 10,5 11,5

KA NPO KO  ESKA R I A

Esportazioak Guztira S.E.Comercio Urt.-Ekaina 16,4 11,2 9,1 8,3 10,0 2,9

-Esp. Guztira ez energetikoak S.E.Comercio Urt.-Ekaina 13,9 8,8 7,8 7,3 7,5 2,3

-Esp. G.E.E. Europako-Batas. S.E.Comercio Urt.-Ekaina 12,8 8,8 4,3 9,0 7,4 2,7

-Esp. G.E.E. munduko gainer. S.E.Comercio Urt.-Ekaina 16,1 8,8 15,1 4,0 7,7 1,5

Inportazioak Guztira S.E.Comercio Urt.-Ekaina 38,2 2,3 23,1 5,8 11,8 5,0

-Inp. Guztira ez energetikoak S.E.Comercio Urt.-Ekaina 16,1 2,6 10,4 7,3 7,4 4,3

-Inp. G.E.E. Europako-Batas. S.E.Comercio Urt.-Ekaina 13,3 0,5 8,1 7,7 4,4 5,1

-Inp. G.E.E. munduko gainer. S.E.Comercio Urt.-Ekaina 20,8 6,0 16,2 6,2 12,3 3,1

PR EZ I O  ETA  SO LDA TA K

-KPI INE Urt.-Ekaina 2,5 1,3 2,4 1,3 2,4 1,4

-PIIA INE Urt.-Ekaina -- -- 7,3 3,7 5,8 1,9

-Koste laborala hiruhil. Enk. INE (I+II) Hiruh. -- -- -0,3 d.g. -0,1 d.g.

-Itundutako soldata-igoera Mº de Empleo Urt.-Ekaina 1,5 2,0 1,5 1,9 1.3 1,6

EKO NO MI A R EN FI NA NTZ A KETA

-Kredituak S. Egoiliarretan BdE (I+II) Hiruh. 6,3 d.g. 2,0 d.g. -2,4 d.g.

-Gordailuak S. Egoiliarretan BdE (I+II) Hiruh. 5,5 d.g. 3,9 d.g. 0,8 d.g.

Daturik gabe=d.g.

Bizkaia Euskal  Herria

Ekonomiaren Abagunearen Adierazkarien Laburpena

E pe aldia

Espainia
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ZERGA ABAGUNEA 

Espainiako Bankuko Hiruhileko Balantzeen Zentraleko (HBZ) informazioaren arabera, 2018ko 

lehenengo hiruhilekoan, finantzetakoak ez diren enpresek hazkunde nabarmenak 

erregistratzen jarraitu zuten ekoizpen-jardueran, enpleguan eta emaitza ekonomikoetan; 

ondorioz, erretentagarritasun erantsiaren mailak ere gora egin zuen. Hala ere, ustiapeneko 

funtsezko soberakin arruntetan nolabaiteko dezelerazio baten zenbait zantzu hauteman dira. 

BEGaren hazkunde handia. Balio erantsi gordinaren (BEG) urtetik urterako hazkundea, balio 

nominaletan, %2,7koa izan da, 2017ko aldi berean erregistratu zen %1,3a baino gehiago. 

Hala ere, berriz ponderatutako datuek, nazio mailako kontuena baino hurbilagokoa den 

sektore-egitura bat aplikatuz, 2017ko lehenengo hiruhilekoarekin alderatuz, nolabaiteko 

dezelerazioa egon dela erakusten dute. 

Ekoizpen-jardueraren eboluzioa nazioartetik eta nazioartera egin ziren erosketa zein 

salmenten garrantzia murriztu eta Espainian gauzaturiko salerosketek gora egin zutenean 

eman zen. Hala, inportazioak lagin honetako enpresek gauzaturiko erosketa guztien %29,1 

izatera pasatu ziren. Bestalde, kanpora egindako salmenten pisua, negozio zenbateko garbi 

osoarekin alderatuta, %1 murriztu zen, %20,1ean kokatu arte. 

Enplegua, urtetik urterako balioei dagokienez, %1,5 igo zen, hots, 2017ko lehenengo 

hiruhilekoan erregistratu zen antzeko hazkunde erritmoa (%1,4) eta azken denboraldietan 

antzemandako joeraren luzapen bat. Beste alde batetik, HBZren lagin osoko batez besteko 

ordainsariak %1,1 igo ziren; urtebete lehenago, berriz, %0,4ko jaitsiera eman zen. 

Hala ere, langileria-gastuak %2,6 igo ziren 2018ko lehenengo lauhilekoan zehar; 2017ko 

aldi berean erregistratutako tasa baino %1,0 handiagoa.  

2018ko lehenengo hiruhilekoan, aipaturiko laginaren emaitza ekonomiko gordina (EEG) 

%2,9 hazi zen, urtebete lehenago (%1,5) baino ia bi aldiz gehiago. Nolanahi ere, ekonomiako 

sektore ezberdinen pisuen arabera berriz ponderatutako laginarekin, dezelerazio bat ageri 

da; izan ere, 2017ko lehenengo hiruhilekoan soberakin horren hazkundea era nabarmenean 

igo zen, %8,6ra arte, eta 2018ko lehenengo hiru hilabeteetan hazkundea murriztu egin da, 

%2,2ra arte. 

Ekoizpen-jardueraren aurrerapenak, finantza sarreren hazkundearekin (jasotako dibidendu 

handienengatik) eta jasotako finantzazioarekin loturiko gastuen jaitsierarekin (finantzaketa 

kostu txikienei loturikoa) batera, emaitza arrunt garbia (EAG) hedatzen lagundu zuen. EAG, 

urtetik urterako balioetan, %15,9 hazi zen martxora arte, urtebete lehenago 

erregistraturiko %18,4aren aldean. 

Errekurtsogileak ez diren partiden garapenek inpaktu positiboa izan zuten, bereziki, 

finantza-aktiboen salmenta-eragiketetan sortutako gainbalioaren ondorioz. Hori guztia dela 

eta, lagin osoaren azkeneko emaitza %39,3 hazi zen, aurreko ekitaldiko denboraldi berean 

soberakin horrek izan zuen bilakaera negatiboaren aldean (%26,7ko jaitsiera). 

Mozkin arrunten hazkundeak enpresa-errentagarritasunaren mailen igoera bat ekarri zuen, 

eta, ondorioz, aktiboaren errentagarritasunaren ratioa, urtebete lehenago lortutako mailari 
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dagokionez, lau hamarren hazi zen, %3,4ra arte, eta baliabide propioen ratioa %3,7tik 

%4,4ra igo zen. 

Hazkunde izenduna eta diru-bilketaren garapena 

INEren arabera, ohiko prezioetan balioetsitako BPGa %3,4 handitu zen urtetik urtera 

2018ko bigarren hiruhilekoan, aurreko hiruhilekoan erregistraturiko tasa (%4,3) baino ia 

puntu bat gutxiago. Ekonomiaren deflatore inplizitua %0,7 hazi zen, aurreko urtarrila-

martxoa aldiko %1,3a baino sei hamarren gutxiago. 

Zerga itunduek goranzko joerarekin jarraitzen dute. 2018ko ekainera arte, zerga-bilketan 

bilakaera positiboarekin jarraitu zen, datu onak jaso baitziren zuzeneko zergapetzean zein 

zeharkako zergapetzean. Zuzeneko zergapetzearen kasuan, bi hilabeteko kanpainaren 

osteko PFEZaren portaera ona nabarmentzen da, sozietateen gaineko zergan eskuratutako 

emaitza onekin batera. 

Zeharkako zergapetzea ere erritmo onean doa aurrera, ekonomiaren egoera orokor onak 

bultzatuta. Egoera on hori txikizkako merkatuaren berreskuratzean islatzen da, nahiz eta 

bigarren hiruhileko honetan pixka bat geldotu den 2017ko denboraldi berarekin alderatuta. 

Testuinguru horretan, 2018ko lehen hiruhiruhilekoan, EAEko zergengatiko bilketa gordina 

7.672,2 milioi euro izan zen, %1,5eko igoerarekin urtetik urtera, 7.561,2 milioiren aldean. 

Bestalde, %5,2ko igoera izan zen 2017ko aldi berean. 

Bizkaian, ekainera arteko zergengatiko diru-sarrera gordinak 4.540,8 milioi eurokoak izan 

ziren (EAEko %59,2), urte bat aurretik bildutako 4.510,2,6en aurrean. Horrek %0,7ko 

igoera ekarri du urtetik urtera, duela urtebeteko %5,5aren azpitik eta Arabak eta 

Gipuzkoak izandako igoeren azpitik: %5,4 eta %1,2 hurrenez hurren. 
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Foru administrazioek 2018ko urtarriletik ekainera bitartean EAEn gauzaturiko itzultzeak 

%3,5 jausi ziren, 2017ko aldi berean baino gutxiago (-%5,4); izan ere, Bizkaian gauzaturiko 

itzultzeak orain dela urtebete baino gehiago jaitsi badira ere (-%7,8 2018an eta -%5,7 

2017an), Gipuzkoan jaitsiera txikiagoa izan da (-%2,4 2018an eta -%9,2 2017an); Araban, 

berriz, %7,4 hazi dira. Hiru lurraldeetan itzulketen joera aurreko urtekoen berdina izan da. 

Horrela, EAEren zergengatiko bilketa garbia 2018ko ekainera arte 5.730,2 milioi eurokoa 

izan da, 2017ko 5.548,4en aldean. Beraz, %3,3 igo da, 2017an izandako %9,7ko igoeraren 

azpitik. Bizkaian diru-sarrera garbiak 3.612,7 milioi eurokoak izan ziren, %3,1eko igoera 

beraz (2017an eskuratutako %9,2tik urrun). Horrek, aurrekontuaren %44,7 gauzatu dela 

ekarri du, 2017ko aldi bereko %46,3a baino puntu eta erdi gutxiago. 

EAEn Estatuarekin egiten diren doiketak (252,6 milioi) alde batera utzita, 

kudeaketarengatiko bilketa garbia (bilketa guztiaren %95,6) %9,1 handitu da, bilketa 

gordinak bultzatuta, %5,3 handitu dena (%4,7 aurreko urtean). Bestalde, itzulketak, %5,6 

jaitsi dira; 2017ko aldi berean emandako antzeko jaitsiera (-%5,5). 

Bizkaian, norberaren kudeaketarengatik zergen diru-sarrera garbiak 3.485,5 milioi 

eurokoak izan ziren 2018ko lehen seihilekoan, 2017ko aldi berean baino 249,8 milioi 

gehiago, %7,7ko igoera urtetik urtera, aurreko urtean baino %8,6 txikiagoa, bilketa 

gordinaren igoera txikiagoarengatik (%3,8, 2017ko %4,7aren aldean), eta itzulketen 

jaitsiera handiagoarengatik (-%–10,4koa, 2017ko %7,4ko jaitsieraren aldean). 

Hala ere, energia elektrikoaren ekoizpenaren gaineko zergaren, BEZaren eta fabrikazioko 

zerga berezien bilketaren doiketak eginda, ekarpenaren koefizienteen arabera, eta 

lurraldeen artean transferentziak eginda, Bizkaiko kudeaketarengatiko diru-sarrera garbiak 

2018ko ekainera arte 2.884,0 milioi eurokoak izan dira (2017an baino 175,6 milioi 

gehiago), eta urtetik urterako hazkundea %6,5 izan da, 2017ko %12,1aren aldean. 

Atalka, norberaren kudeaketaren barruan, EAEko bilketa 2018ko urtarrila eta ekainaren 

artean zuzenketa ezarpenean izandako %10,8ko hazkundearen eta zeharkako ezarpenean 

izandako %7,8ko igoeraren emaitza izan da. Bizkaian, berriz, lurralde historikoen artean 

doiketak egin aurretik, zuzeneko ezarpenaren %5,7ko igoeraren eta zeharkako 

ezarpenaren %9,5eko igoeraren ondoriozkoa gertatu da. 

Argitaratutako azken datuen arabera, estatuak urtarrila eta ekaina bitartean 86.768 milioi 

euro bildu ditu zergen bitartez (lurralde-administrazioen partaidetza barne), alegia, 2017ko 

aldi berean baino %3,8 gehiago; hori, zuzeneko eta zeharkako zergapetzearen igoera 

nabarmenen ondorioz (%5,5 eta %2,6 hurrenez hurren). 

Zuzeneko zergapetzearen bilakaera  

PFEZaren bi hilabeteko kanpainaren ostean, EAEko zerga zuzenen bilketak oso bilakaera 

positiboa izan zuen 2018ko urtarrila eta ekaina bitartean; nagusiki, lan-atxikipenen ibilbide 

onean oinarrituta. 

2018ko lehenengo seihilekoan, EAEn, zuzeneko zergapetze gordina %3,5 hazi da urtetik 

urtera, 2017an lorturiko %7,8a baino baxuagoa, batez ere, Bizkaian gertatu zen %1,6ko 

jausialdiak eraginda nagusiki (2017ko aldi berean, berriz, %11,6 hazi zen). Aitzitik, zuzeneko 

sarrera gordinak %19,0 eta %6,1 hazi ziren Araban eta Gipuzkoan, hurrenez hurren. 
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Zeharkako zergengatik EAEn egindako itzulketak %14,1 jaitsi ziren ekainera arte 

(%12,5eko jaitsiera 2017an), Bizkaian eta Gipuzkoan izandako jaitsieren ondorioz (%20,5 

eta %14,2 hurrenez hurren, 2017ko %12,2 eta %8,9 jaitsieren aldean). Araban, berriz, %7,4 

igo ziren (2017ko aldi berean, berriz, %14,3 jausi ziren). 

Horrela, zuzeneko bilketa garbia 2018ko lehen sei hiletan %10,8 handitu da EAEn, lurralde 

historikoen aurrerakada orokortuaren ondorioz: Bizkaian, %5,7; Araban, %23,4 eta 

Gipuzkoan %15,2. 

Lan-atxikipenen bilakaera positiboa. Bizkaiko zuzeneko ezarpenaren barruan, laneko 

atxikipenen bilketa nabarmentzen da, lan-merkatuaren etengabeko suspertzearekin bat, 

ekainera arte %3,4 handitu direlako, 2017ko %2,8a baino sei hamarren gutxiago. Hala ere, 

Arabako eta Gipuzkoako igoeren azpitik jarraitzen dute: %5,3 eta %5,8, hurrenez hurren. 

Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrerako afiliazioek, Bizkaian, 2018ko lehen 

seihilekoan aurreko aldien bide positibotik jarraitu dute, %2,6ko igoerarekin, 2017ko 

%2,4ko igoeraren aldean. Hala ere, EAEko %3,2ko igoeraren azpitik jarraitzen dute, baita 

Estatuan lortutako %4,5eko igoeratik urrun ere. 

Bestalde, Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren datuen arabera, Bizkaiko 

hitzarmenetan itundutako batez besteko soldataren igoera 2018ko ekainera arte %2,0 izan 

da (%1,5 aurreko urtean), beraz, atxikipenak dituen soldata-masa %4,4 inguru handitu da 

Bizkaian, lan-atxikipenen %3,4ko igoerarekin bat. 
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Kapital Higigarriaren Atxikipenek 2017ko erdialdean hasi zen bilakaera positiboarekin 

amaitu dute, eta, horrela, 2018ko ekainera arte, zerga-bilketa %5,3 jausi da; 2017ko aldi 

berean, berriz, hazkundea %9,5ekoa izan zen. 

Antzeko portaera antzematen da ondare-irabazietan, 2017ko apiriletik bilakaera positiboa 

eman ostean, 2018ko lehenengo seihilekoan %8,4ko jausialdia jasan baitute (aurreko 

urteko aldi berean %44,4 hazi ziren). 
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Sozietateen gaineko zergak 2017. urtean zehar izandako bilakaera positiboaren ondoren, 

irailaren 30eko 2/2016 Errege Lege Dekretuak (defizit publikoa murrizteko zerga-neurriak 

sartzen dituenak) araubide erkideko arautegiaren mende dauden erakundeei eragiten dien 

ordainketa-sistema aldatzearen ondorioz, sozietateen gaineko zergaren bilketa Bizkaian 

urtarriletik ekainera bitartean %23,4 jaitsi zen 2018an, 2017ko %72,3ko igoeraren 

aurrean, eta itzulketak %96,4 jaitsi dira, 2017ko %48,8ko jaitsieraren aldean. 

Horren ondorioz, %19,9 handitu dira, duela urtebeteko %529,5etik oso urrun (hori 

aipaturiko aldaketek eragin zuten). 

Zeharkako zergapetzearen bilakaera 

Zeharkako zergapetzeak, azken kontsumoaren gastuan eman den hobekuntza motel baina 

jarraituaren ondorioz, erritmo onean jarraitzen du hazten, nahiz eta ekitaldiko bigarren 

hiruhilekoan nolabaiteko moteltzea izan duen. 

Ekainera arte, EAEko kudeaketaren zeharkako ezarpen gordina %6,9 handitu zen urtetik 

urtera. Bestalde, egindako itzulketak %3,7 handitu dira, beraz, %7,8ko igoera garbia izan du, 

2017ko aldi bereko %2,0ko igoeraren gainetik. 

2018ko lehenengo seihilekoan, Bizkaian, kudeaketa propioagatiko zeharkako diru-bilketa 

gordina %8,2 igo da, 2017ko aldi bereko %0,1eko jaitsieraren aldean. Horrek, gauzaturiko 

itzulketen %2,0ko aurrerapenarekin batera, balio garbietan, %9,5eko igoera suposatzen du, 

aurreko ekitaldiko lehenengo seihilekoan %0,7ko jaitsieraren aldean. 

BEZagatiko zerga-bilketa hazi egin da. BEZarengatiko bilketa gordinari dagokionez, Bizkaia 

(zeharkako bilketa gordin osoaren %70,0), ekainera arte eta urtetik urtera %9,8 handitu 

zen, 2017ko aldi bereko %2,0ko jaitsieraren aldean. Lehenengo sei hilabete horietako 

itzulketak %1,8 handitu ziren; horren hazkundea moteldu egin zen Bizkaitik egindako 

esportazioen hazkundean emandako nolabaiteko geldotzearen ondorioz.  

Aurrekoarekin guztiarekin, Aldundiaren kudeaketarengatiko BEZaren bilketa garbia %12,5 

handitu zen, 2017ko aldian baino 150,3 milioi euro gehiago bilduta, bilketa garbia -%3,4 

izan zelako. 

Foru aldundien arteko BEZaren doikuntzari dagokionez, Bizkaiak ekitaldi honetako 

lehenengo seihilekoan 341,7 milioi euro ordaindu ditu, 2017ko aldi berean baino 63,1 milioi 

gehiago, %22,6ko igoerarekin, zerga-bilketa garbia ekainera arte %9,4 hazi zelarik, aurreko 

urteko %1,1aren aldean. 

Kudeaketaren zerga bereziak, Bizkaian, 2018ko lehen sei hiletan, %2,7 handitu ziren, 

2017ko %3,9aren azpitik, funtsean osagai nagusiaren igoera txikiagoarengatik, izan ere, 

hidrokarburoen gaineko zerga berezia %3,2 handitu zen, aurreko urteko aldi berean izan 

zuen %6,8ko igoeraren aldean. 
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2018ko ekainera arte, zenbait garraiobideren gaineko zerga bereziari atxikitako ibilgailuen 

matrikulazioa (turismoak eta motozikletak) nabarmen handitu da, %13,9, aurreko ekitaldiko 

%2,7ko igoeraren aldean. Horri esker, zenbait garraiobideren gaineko zerga bereziarengatiko 

bilketak igoera handia izan du, %24,7koa, duela urtebeteko %15,5eko igoeraren nabarmen 

gainetik. 

Bi tasen artean dagoen alde handia ikusita, arrazoizkoa da pentsatzea zenbait 

garraiobideren gaineko zergaren bilketak izandako igoera handia, neurri handi batean, 

ibilgailuen stock-liberazioaren ondorioa dela, izan ere, 2018ko irailaren 1etik indarrean 

sartu da matrikulazio zergan zerga-ordainketa handiagoa suposatuko duen homologazioen 

estandar berria (WLTP). Hortaz, markek eta kontzesionarioek, bere stocka murrizteko 

helburuarekin, merkataritza-politika onuragarriak aplikatuko balituzte, erosketen igoera 

bat ekarriko luke, batez ere, gama handiagokoak diren ibilgailuetan.  

Zeharkako zergen gainerako atalean igoera handiarekin jarraitzen duela nabarmendu 

beharko litzateke, bigarren eskuko higiezinen merkatua suspertu delako, ondare-

eskualdaketen gaineko zergaren bilketarengatik lehen seihileko honetan, %26,3ko 

igoerarekin (%21,7koa 2017ko aldi berean). 

Epe laburrerako aurreikuspenak 

Urteko lehenengo seihilekoa pasatu ostean eta datu erabilgarrien arabera, 2018an jarduera 

ekonomikoak finkatzen jarraituko duela dirudi, hala ere, 2017an baino motelago. Beraz, 

hitzartutako zergengatiko bilketak goranzko joerari jarraituko diola pentsa daiteke. 

2018. urterako lurralde historikotako sarreren aurrekontuek ez dute jasotzen aparteko 

sarrerarik, beraz, aurreikusitako hazkundeak 2017an lortutakoan baino txikiagoak izango 

dira. Gaur egungo datuen arabera, 2018rako ezarrita dauden sarreren aurrekontuak 

beteko dira. 
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Urtetik urterako ald.%  /urtarri la-uztai la

Adierazkariak
( datu os oa) 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 8

   Lanaren Etekinen Atxik. 3,3 3,7 3,4 4,9 2,5 6,5

   Kapitalaren Etekinen eta Ondare-irabazien Atxik. 7,9 -4,4 1,5 66,5 -0,6 2,8

   Zuzeneko Zergak 11,0 3,2 2,9 10,3 12,2 5,5

   BEZ. Kudeaketa Propioa / Barruko Eragiketak -0,6 9,5 9,3 4,6 7,0 3,7

   Ondare Eskualdaketak eta Egintza Jr. Dokumen. 8,7 25,3 20,2 3,8 d.g d.g

   Zenbat Garraiobide gaineko Zerga 17,6 27,0 14,5 22,8 d.g d.g

   Fabrikazioaren gaineko Zerga Bereziak. Kude. Propioa 3,8 2,0 -3,7 0,4 3,1 0,1

   Zeharkako Zergak. Kudeaketa Propioa 0,8 7,8 7,8 4,1 7,0 2,6

   Zergak  Itunduak. Kudeaketa Propioa 5,7 5,5 4,9 7,5 9,0 3,8

   Egindako diru-itzulketak. Kudeaketa Propioa -6,9 -9,7 -5,5 1,9 d.g d.g

* Lurralde Erkidean, barruko eragiketen BEZa izan ezik, adierazleak zenbateko garbietan adierazi dira

* Lurralde Erkidegoko datuak ekainekoak dira

Ohar Me t odolog ikoa

Aurkakoa adierazten ez den bitartean, zerga-adierazleak zenbateko osoetan adierazi dira, eta kudeaketa propiari dagozkio. Kudeaketa propioa lurralde-eremu 

bakoitzean eskuratutako diru-sarrerak dira, betiere finantza-akordioetan oinarritutako lurraldeen arteko banaketak egin aurretik. 

Beraz, Koefiziente Horizontalei begira egindako BEZaren barruko berratxikipena eta Zbak nahiz modu berean banatuta Estatuarekin egindako 

Doikuntzak ere salbuetsita geratuko dira.

Adierazleen aukera horren ideia nagusia hazkunde izendatuan eta Itun Ekonomikoaren konexio-puntuetan  oinarritzen den zerga-oinarriaren

 euskarriaren jarraipena garatzea da.

Zerga Abagunearen Adierazkarien Laburpena

B izkaia Ara. / Álav. + Gipuzkoa L urralde  E rkide a*
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Ekonomi Ihardueraren Fisko Adierazkarien Laburpen Grafikoa 
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Legezko Gordailua BI-1531-98 

Argitalpena: BIZKAIKO FORU ALDUNDIA – Ogasun eta Finantza Saila 

Errediakzioa, diseinu grafikoa eta infografía: EKONOMI AHOLKULARITZA ZERBITZUA 

Argitalpen-itxiera: 2018ko irailaren 20a 

 

Aldizkari honetan azaltzen diren iritziek ez dituzte adierazten inolaz ere Bizkaiko Foru Aldundiko zuzendaritza-organoen 

iritziak. 
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Bizkaiko Foru Aldundia 

Ogasun eta Finantza Saila 

Idazkaritza Orokor Teknikoa 

Ekonomi Aholkularitza 

Basurtuko Kaputxinoen, 2 eta 4 

48013 Bilbo 
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