
 
 

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  

Ekonomia aurreratu batek merkatu globaletan nagusitu den lehiakortasun 

handiari dagokionez duen alderdi sendoetako bat ikerketa, garapen eta 

berrikuntza jardueren garapen iraunkorrean dago. 

 

Eustaten arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan 2017an 1.363,2 milioi 

euro erabili ziren ikerketa zientifikoko eta garapen teknologikoko (I+G) 

jardueretan, hau da, 2016an baino %5,6 gehiago, eta aurrerakuntza hori 

handiena da 2010etik. Halaber, argi adierazten du bigarren urtez jarraian 

hazi egin dela, hiru ekitalditan behera egin ondoren. 
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BPGri dagokionez I+G gastua Euskadin %1,85 izan zen 2017an, aurreko 

urtearekin alderatuta 4 ehuneko hazi ondoren. EB-28rako behin-behineko 

datuak kontuan hartuta Euskadi batez besteko europarraren azpitik dago; 

kontinentean maila hori %2,07koa da, baina bien arteko etena ehuneko 

baten gutxitu da.  

 

2017an Euskadin I+Gn enplegatu den pertsonalari dagokionez 18.577 

pertsona zian ziren dedikazio osoko baliokidetasunean (D.O.B.); 

emakumeak %35,8 izan ziren, hau da, 2016an baino bi hamarren gehiago. 

 

Azkenik, Berrikuntzako Adierazleen Panel Europarra - European Innovation 

Scoreboard (EIS) 2018-, 0,48koa izan da Euskadiko A.E.n, EB-28ren batez 

bestetik bi ehunekora (0,50), Eustatek eman dituen datuen arabera.  
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NAZIOARTEKO EKONOMIA 

 

2018ko amaieran, munduko jardueraren goranzko joerak jarraitu zuen, baina motelaldi zantzu 

garrantzitsuak ageri dira. Horrez gain, jokabide bateratuagoa ikusten da eremu geografikoen 

arabera urtearen hasieran baino. Bilakaera hori, dirudienez, munduko ekonomian 2018ko 

hasieratik hainbat ziurgabetasun eragin duten gunetan islatzen ari da zati batez.  

Hazkuntzaren eboluzioa arlo ekonomikoen arabera 

AEBetako ekonomiak indartsu egin zuen gora 2018an. AEBetako Gobernuaren Analisi 

Ekonomikoen Bulegoaren lehen zenbatespenaren arabera, BPGd-a 2018ko laugarren 

hiruhilekoan %2,6an kokatu zen eta, beraz, berretsi egiten da munduko ekonomia 

nagusiaren pixkanakako motelaldia, urteko bigarren eta hirugarren hiruhilekoan %4,2 eta 

%3,4 gora egin ondoren.  

Kontsumitzaileen gastua, hain zuzen BPGd-aren hazkunderako ekarpenik handiena egin 

zuena, %2,8 igo zen, 2018ko hirugarren hiruhilekoan baino zazpi hamarren gutxiago. 

Etxeko inbertsio pribatua, berriz, BPGd-an bigarren ekarpenik handiena egiten duena 

bihurtu da, %4,6 hazita, uztailetik irailera bitartean %15,2ko igoera izan ondoren. 

Gobernuaren inbertsioak eta gastuak behera egin zuten, 2017ko hirugarren hiruhilekotik 

izandako mailarik txikienera, %0,4 hazita. 

Azkenik, esportazio garbiek %1,6 egin zuten gora, aurreko hiruhilekoan -%4,9 behera egin 

ondoren, eta inportazioetan, %2,7ko igoera izan zen, 2018ko hirugarren hiruhilekoan baino 

ehuneko zazpi gutxiago. 

 Horrenbestez, AEBetako BPGd-ak %2,9 egin zuen gora 2018an, hots, 2017ko igoera baino 

7 hamarren gehiago (%2,2) eta 2015etik izandako handiena. 

Japonia suspertzen hasi zen 2018ko azken zatian. Japoniako Barne Produktu Gordina (BPG) 

%1,4ko erritmoan hazi zen 2018ko azken hiruhilekoan, hain zuzen ere aurreko hileetan 

artxipelagoa astindu zuten hainbat hondamendi naturalen ondoren bere onera etorrita. 

Halaber, munduko hirugarren ekonomia %0,3 hazi zen aurreko hiruhilekoaren aldean, 

hirugarren hiruhilekoan -%0,6 behera egin ostean. 

Urteko azken aldi horretako BPGd-aren aurrerapena gertatu da, besteak beste, 

enpresetako inbertsioaren gorakadagatik, etxeko kontsumoaren hedapenagatik (Japoniako 

ekonomiaren zutabeetakoa bat, horren ia %60 hartzen duena) eta esportazioen 

hazkundeagatik (Japoniako BPGd-aren pisuzko beste osagaietako bat). 

Etorkizunari begira, Japoniako ekonomiak hazkunde txikiaren bidetik jarraitzea espero da, 

gehienbat erosotasuna lortzera bideraturiko moneta politika eta nazio mailako kapital-

tasen zikloa oinarri hartuta. 

Txinak bere ekonomia hoztu egin dela berretsita itxi zuen 2018. urtea. 2018ko laugarren 

hiruhilekoaren lehen aurrerapen horretan, %1,5eko hazkundea izan zen aurreko 

hiruhilekoaren aldean eta %6,4koa urtebete lehenagoko datuekin erkatuta. Hala, 

hirugarren hiruhilekoan izandakoa baino hamarren bat txikiagoa da eta 2009ko hasieratik 

gertaturiko baxuena. 
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BPGd-aren gutxi gorabeherako aurrerapena %6,6koa izan zen 2018an, 2017an izandakoa 

baino 3 hamarren txikiagoa. Motelaldia gertatu da bi faktore hauek uztartu izanagatik: 

batetik motelaldiari aurre egiteko arauak gogortzea eta AEBekiko merkataritzako tirabirak. 

Aurreikuspenen arabera, motelaldiak jarraitu egingo du 2019an, pixkanaka bada ere, 

ekonomia pizteko neurri berriak abiarazi izanari esker, bereziki azpiegituretako inbertsio 

publiko handiagoagatik. 

Euro guneko ekonomiak indarra galdu du. Euro gunean, luzatu egin da hazkunde txikiagoko 

aldia, 2018ko hasieran ere antzeman zena. Halaber, gunearen kanpoko testuingurua 

pixkanaka ahulduz doala ikusten da, hazkunde txikiagoko aldia ekarriko lukeena, hain zuzen 

ere zati batez munduko gainerako herrialdeetarako esportazioen dinamismoaren 

beherakadagatik. 

Euro gunean, urte arteko %0,2ko igoera izan zuen BPGd-ak 2018ko laugarren hiruhilekoan, 

hau da, urteko lehenengo bi hiruhilekoetan izandakoa baino bi hamarren txikiagoa, aurreko 

hiruhilekoaren berdina. Urte arteko terminoetan, BPGd-ak lau hamarreneko jaitsiera izan du, 

%1,2rainokoa, 2018ko lehenengo bi hiruhilekoetan %2tik gorakoa izan ondoren. 

Horrenbestez, urte arteko batez besteko %1,8ko hazkundea izan zen hazkundea euro gunean 

2018ko amaieran, 2017koa baino hamarren bat txikiagoa, hain ona ez den kanpoko ingurune 

batek eta espero baino luzeagoak izaten ari diren aldi baterako kargen presentziak eraginda. 

Euro guneko langabezia-tasak %7,9ari eusten dio, 2008ko urritik izandako txikiena, eta 

urtebete lehenagokoa baino zazpi hamarren txikiagoa. Herrialdeen arabera, hona hemen 

langabezia-tasa txikiena dutenak: (%3,3), Polonia (%3,5) eta Holanda (%3,6). Handienak, 

berriz, Grezia (%18,6), Espainia (%14,3) eta Italia (%10,3). 
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28ko EBn, eta Eurostaten zenbatespenen arabera, BPGd-ak hiruhileko arteko %0,3ko 

hazkundea izan zuen, aurreko hiruhilekoaren berdina eta 2018ko lehenengo bi 

hiruhilekoetako %0,4aren eta %0,5aren azpitik. 2017ko epealdi beraren aldean, %1,4ko 

aurrerapena da, urte osoko txikiena (%2,3, %2,2 eta %1,8). Horrenbestez, urteko BPGd-a 

%1,9 hazi zen, 2017an baino sei hamarren gutxiago (%2,5). 
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Alemaniako ekonomia moteldu egin da. Alemaniako Barne Produktu Gordina (BPGd-a) ez 

atzera ez aurrera gelditu zen 2018ko laugarren hiruhilekoan (%0,0), eta Europako 

ekonomia nagusia atzerakadan sartzea galarazi zuen, hirugarren hiruhilekoan izandako      

%-0,2ko jaitsieraren ondotik. 2017ko laugarren hiruhilekoaren aldean, BPGd-ak %0,9ko 

aurrerapena izan zuen, %0,6raino jaitsita egutegi-efektua zuzendu ondoren. 

BPGd-aren aurrerapena, 2018an, %1,5 izan zen, bost urteko txikiena. Alemaniak indarra 

galdu zuen 2018an, neurri handi batean kanpoko sektorearen ekarpen negatiboagatik eta 

etxeko kontsumoaren motelaldiagatik. 2018. urtea hazkundeko segidako bederatzigarren 

urtea izan zen Alemaniako ekonomiarako.  

Munduko abagunearen ahuleziagatik eta AEBetako merkataritzako harremanetako 

gorabeherengatik gertatu da ekonomiaren motelaldia. Izan ere, eragina izan du 

esportazioetan. Horrez gain, autogintzako industriaren arazoak ere izan ziren; Alemaniako 

industriaren funtsezko zutabeetako bat da autogintza. 
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Frantziako ekoizpen-jarduera ere motelaldian sartu zen. Frantziako BPGd-ak hiruhileko arteko 

%0,3ko hazkundea izan zuen 2018ko laugarren hiruhilekoan, aurreko hiruhilekoan bezala, 

baina urte arteko terminoetan, %0,9ko hazkundea da, aurreko hiruhilekoan baino lau 

hamarren gutxiago. 2018. urte osoan, Frantziako ekonomia %1,5 hazi da, 2017an baino 

hamar hamarren gutxiago. 

Aurreko hiruhilekoaren aldean, ez aurrera ez atzera gelditu zen etxeetako amaierako 

kontsumoa (%0), hirugarrenean %0,4 jaitsi ondoren, eta kontsumo publikoaren gastuak 

hamarren batez egin zuen gora, %0,3raino. Kapital finkoaren eraketa gordinak zortzi 

hamarrenetan egin zuen behera, %0,2raino. Hortaz, barne-eskariaren (izakinen aldaketa alde 

batera utzita) hamarren bateko ekarpena egin dio BPGd-aren hiruhilekoaren hazkundeari. 

Bestalde, kanpo-eskari garbiak bi hamarreneko ekarpena egin zuen, esportazioek izandako 

hazkundearen ondorioz (%2,4), inportazioena baino handiagoa (%1,6). 

Italia atzeraldian sartu da, bigarren hiruhilekoz jarraian hazkunde negatiboa izan ondoren. 

Italian, BPGd-ak %-0,2ko jaitsiera izan zuen 2018ko laugarren hiruhilekoan, aurreko 

hiruhilekoan izandakoa baino pixka bat txikiagoa. Eskaintzaren aldetik, balio erantsi 
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gordinaren beherakadaren ondorioz egin zuen behera BPGd-ak, bai nekazaritzan, 

basogintzan eta arrantzan, bai industrian. Zerbitzuetakoak, aldiz, egonkor eutsi dio.  

Eskariaren aldetik, nazio ekarpena negatiboa izan da eta kanpo-eskariarena, berriz, 

positiboa. Urtebete lehenagoko datuen aldean, BPGd-ak %0,1 egin zuen gora, aurreko 

hiruhilekoarena baino puntu erdi gutxiago, eta urtearen bukaeran %0,8ko urteko batez 

besteko aurrerapenarekin, 2017koaren erdia. Lan-merkatuaren adierazleei dagokienez, 

urte arteko %0,9ko igoera izan zuen enpleguak abenduan, eta langabezia-tasa %10,3an 

kokatu zen. 

Erresuma Batuko jarduera ekonomikoak indarra galtzen jarraitzen du. Euro gunetik kanpora, 

Erresuma Batuko ekonomia %0,2 hazi zen 2018ko laugarren hiruhilekoan aurreko 

hiruhilekoaren aldean, 2018ko hirugarren hiruhilekoan izandako tasa baino lau hamarren 

gutxiago (%0,6). BPGd-aren urte arteko aldakuntza %1,3koa izan da, aurreko hiruhilekoan 

%1,6koa baino hiru hamarren gutxiago. Urte osorako eginiko aurreikuspenen arabera, 

BPGd-a hazi zen %1,4, 2017ko %1,8aren aldean. 

Azkenik, NMFk, munduko ekonomiaren aurreikuspenak eguneratzeari buruz eginiko 

txostenean dioenez, 2019ko hazkundea %1,5ekoa izango da aurreikuspenen arabera, baina 

ziurgabetasun handiagoa antzematen da akordiorik gabeko Brexit-erako posibilitatearen 

aurrean. 2020rako goranzko hamarren bateko igoera ezarri du NMFk BPGd-aren 

hazkundea, %1,6raino. 

Prezioen eboluzioa 

Presio inflazionistek Erreserba Federalaren epe ertainerako helburuarekin bat etorriz 

eusten dio. Bereziki, AEBetako inflazio orokorraren hazkundea urte arteko %1,9raino 

moteldu zen (%2,2 azaroan), prezio energetikoen jaitsieragatik neurri handi batean. 

Bestalde, ezkutuko inflazioak, energia eta landu gabeko elikagaiak alde batera uzten 

dituena, %2,2ari eutsi zion, jarduera ekonomikoaren joera onean oinarrituta. 

Eurostaten arabera, Kontsumoko Prezioen Indize Harmonizatuak neurturiko urte arteko 

inflazioa %1,6ra jaitsi zen 2018ko abenduan, azaroko %1,9aren aldean, gehienbat 

energiaren salneurrien aldakuntza-tasaren jaitsieragatik. Petrolioaren gaineko egungo 

prezioen arabera, baliteke inflazio orokorrak beherantz jarraitzea datozen hileetan. 

Nahiz eta ezkutuko inflazioaren adierazleek oro har neurrizko mailei eusten dieten, indartuz 

eta gehituz doaz eta lan-kostuen presioak indartzen eta areagotzen jarraitzen du ekoizpen-

ahalmenaren erabilera handiko eta lan-merkatuen tirabira handiko testuinguru batean. 

Etorkizunari begira, aurreikuspenen arabera, ezkutuko inflazioak gora egingo du epe 

ertainean, EBZren moneta politikaren neurriek, ekonomiaren hazkundearen jarraipenak eta 

ordainsarien hazkunde handiagoak bultzatuta. 

Finantza-merkatuak 

Finantzen merkatuek hegazkortasun handiarekin itxi zuten 2018. urtea, eta azken 

gertaerak ikusita, denbora batez hala izango dela ematen du. Honako hauek baldintzatzen 

jarraitzen dute bilakaera: Brexit-aren eta hazkunde globalaren gaineko ziurgabetasuna, 

mundu mailako merkataritzako tirabirak eta banku zentral nagusien moneta politikaren 
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erabakiak. Hegazkortasunaren ingurune hori gehienbat errenta aldakorrean nabaritzen da, 

non burtsako indize nagusiek atzerakada nabarmenekin bukatzen baitzuten 2018. urtea. 

Fed-ak interes-tasak igotzeari eusten dio. Fed-ak laugarren aldiz igo zituen interes-tasak 

2018an, 2015eko amaieratik bederatzi igoera jarraian metatuta. Hori dela-eta, AEBetako 

moneta politikak erosotasunari utzi eta egoera neutralagoan sartu da ziklo ekonomikoari 

dagokionez. Izan ere, toki horri eutsiko dio seguru asko 2019an. 

Bestalde, Europako Banku Zentralak (EBZ) berretsi egin zuen aktiboen erosketa garbien 

amaiera (QE) indarrean sartu zenetik lau urte igarota, eta berriz ere adierazi zuen ez zuela 

interes-tasak aldatzeko asmorik, gutxienez 2019ko uda igaro arte, urte horretan 

erosotasuneko monetako politikari eutsita. 

QEren amaiera luzea izango den prozesuko lehen urratsa besterik ez da. Ezohiko neurrien 

sorta desegitea faltako litzaioke EBZri. Krisian hedatutako neurri horien barruan, hauexek 

biltzen dira bereziki: finantza-sistemari likidezia ematea, interes-tasak igotzea eta bere 

balantzaren tamaina txikitzea. Horrenbestez, EBZren erronka ikaragarri handia izango da, 

zeren eta moneta normalizatzeko prozesuko faseei ekin beharko baitie EBren eremuko 

ekoizpen-jarduera moteltzen denean. 

Japoniako Bankuak (BoJ) hedatzeko moneta-politikari eusten dio. Japoniako ekonomiaren 

hazkunde txikiaren testuinguruan, BoJek berretsi egin du aktiboak erosteko egungo 

programarekin jarraitzeko asmoa harik eta inflazioak %2ko helburua gainditu arte eta maila 

horri eusten dion arte. Interes-tasen politikari dagokionez, BoJek berretsi egin zuen 

denbora luzean egungo interes-tasei eusteko asmoa duela, jarduera ekonomikoaren eta 

prezioen gainean dagoen ziurgabetasuna kontuan izanik. 

Ingalaterrako Bankuak (BoE) iragarri duenez, berdin eutsiko die interes-tasei (%0,75ean) 

eta moneta pizteko programari, Britania Handia EBtik irtetearen ondorioak ikusi arte. 

Halaber, ohartarazi du ekonomia oro har ez dagoela prestatuta akordiorik gabeko Brexit-

erako, eta aldi berean dio ezen egungo ziurgabetasunak hazkunderako aurreikuspen ahulak 

dakartzala; izan ere, azken hamar urteetako hazkunderik ahulena izan daiteke, 2019ko 

BPGd nazionalaren hazkunderako aurreikuspena puntu erdian jaitsita, %1,2raino hain 

zuzen, iazko azaroan iragarritako %1,7koaren aldean. 

2019ko lehenbiziko asteetan, hazkunde globalerako arriskuak handitu izanak jarraitu du 

baldintzatzen finantzen merkatuaren bilakaera. Horren ondorioz, mezua aldatu da Banku 

Zentral nagusietan eta atzeratzeko aurreikuspenak indartu dira interes-tasen igoeretan, 

gehienbat merkataritzako tirabiren eta Brexit-aren inguruko ziurgabetasunak bere 

horretan jarraitzen dutelako. 

Epe motzeko aurreikuspenak  

Bere horretan jarraitzen dute hazkundea moteltzen duten faktoreek. Hainbat faktore daude 

azken hiruhilekoetako ekonomia globalaren motelaldia azaltzeko, faktore mota 

desberdinak, aldi berean gertatzen ari direnak, eta datozen hileetan munduko hazkundea 

moteltzen (motelaldi ez oso handia) jarraituko dutela aurreikusten da. 
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NMFk beherantz berrikusi ditu munduko ekonomiaren hazkundearen aurreikuspenak. 

Nazioarteko Moneta Funtsaren (NMF) munduko ekonomiaren aurreikuspenei buruz 

eginiko 2019ko urtarrileko azken txostenaren arabera, munduko hazkundea %3,7koa izan 

zen 2018an. 

2018ko bigarren seihilekoan antzemandako ahuleziak bere horretan jarraituko du datozen 

hiruhilekoetan eta, beraz, munduko hazkundea %3,5era jaitsiko da 2019an eginiko 

aurreikuspenen arabera. 2020an, berriz, %3,6raino igoko da (%0,2 eta %0,1, hurrenez 

hurren, 2018ko urrian aurreikusitakoaren azpitik), gehienbat goranzko merkatuetako 

zenbait ekonomia garrantzitsuen eta garapenean diren ekonomien 2019ko motelaldiagatik. 

Zehazki, aurreikuspenen arabera, behera egin du ekonomia aurreratuetako hazkunderako 

erritmoak, 2018ko %2,3tik 2019ko %2,0ra eta 2020ko %1,7ra, 2018ko urrian 

zenbatetsitakoak baino tasa txikiagoak, gehienbat euro guneko beheranzko 

berrikuspenengatik. 

Eginiko aurreikuspenen arabera, euro guneko hazkundea moteldu egingo da, 2018ko 

%1,8tik 2019ko %1,6ra (iazko urrian aurreikusitakoa baino 0,3 puntu gutxiago) eta 2020ko 

%1,7ra. Hazkunde-tasa askotan, beheranzko aurreikuspenak izan dira ekonomia askotan, 

bereziki Alemanian (kontsumo pribatu ahulagatik, ibilgailuetarako isuriei buruzko arau 

berriak sartu izanaren ondoriozko industriako ekoizpen ahularengatik eta neurrizko kanpo-

eskariagatik), Italian (barne-eskari ahulagatik eta zorpetze-kostuen garestitzeagatik, etekin 

subiranoek maila altuegi eusten dietelako) eta Frantzian (kaleko protesten eta industriako 

neurrien eragin negatiboagatik). Erresuma Batuaren gaineko ziurgabetasuna oraindik ere 

handia da, eta aurreikuspenen arabera, %1,5eko igoera izango da 2019-20 biurterako. 

Barne Produktu Gordina errela: Aurrikuspenak
(Urteko aldakuntza tasa, %)

WEO 10-2018

2017 2018 2019 2020 2019 2020

Mundua 3,8 3,7 3,5 3,6 -0,2 -0,1 

Aurreratutako ekonomiak 2,4 2,3 2,0 1,7 -0,1 0,0

Estatu Batuak 2,2 2,9 2,5 1,8 0,0 0,0

Euro gunea 2,4 1,8 1,6 1,7 -0,3 0,0

Alemania 2,5 1,5 1,3 1,6 -0,6 0,0

Frantzia 2,3 1,5 1,5 1,6 -0,1 0,0

Italia 1,6 1,0 0,6 0,9 -0,4 0,0

Espainia 3,0 2,5 2,2 1,9 0,0 0,0

Japoia 1,9 0,9 1,1 0,5 0,2 0,2

Erresuma Batua 1,8 1,4 1,5 1,6 0,0 0,1

Txina 6,9 6,5 6,2 6,2 0,0 0,0

India 6,7 7,3 7,5 7,7 0,1 0,0

Azaleratutako ekonomiak 4,7 4,6 4,5 4,9 -0,2 0,0

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

Errusia 1,5 1,7 1,6 1,7 -0,2 -0,1 

Iturria: Nazioarteko Diru Funtsak (NDF)-WEO 2019-01

Aurrikuspenak

Diferentzia

Estimazioak

 

AEBetako hazkunderako aurreikuspenak ez du aldaketarik izan, eta %2,5eko aurrerakada 

aurreikusten da 2019an eta %1,8koa 2020an, zergen gaineko pizgarriak kendu ahala, eta 

funts federalen tasak, aldi batez, interes neutraleko tasa gaindituko du. Bestalde, 
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Japoniaren hazkundea %1,1ekoa izango da 2019an aurrikuspenen arabera (urriko WEO 

txostenean azaldutakoa baino %0,2 gehiago). 

Goranzko merkatuko ekonomien eta garapenean diren ekonomien taldean, hazkundeak 

pixka bat behera egingo du 2019an, %4,5era hain zuzen ere (2018ko %4,6tik) eta ondoren 

gorantz egingo du 2020an, %4,9ra. 

Asiako goranzko ekonomien eta garapenean diren ekonomien hazkundeak behera egingo du, 

2018ko %6,5etik 2019ko %6,4ra 2020an. Txinako ekonomiaren hazkundea motelagoa izango 

da, finantzen erregulazio gogorragoa eta AEBekiko merkataritza tirabirak uztartuta egindako 

kalteagatik. Indiako ekonomia goranzko bidean jarriko da 2019an, petrolioaren prezio txikiei 

eta aurreikusitakoa baino motelago gogortzen ari den moneta erregulazioari esker. 

Azkenik, Europako goranzko ekonomien eta garapenean diren ekonomien hazkundea 

aurreikusitakoa baino gehiago ahulduko da 2019an, %0,7raino (2018ko %3,8tik), erdiko eta 

ekialdeko Europaren hazkunde orokorra dinamikoagoa bada ere. Ondoren gorantz hasiko 

da 2020an (%2,4). Berrikuspen horiek egin dira (2019an %1,3koa eta %2020an %0,4koa) 

2019rako motelaldi nabarmena aurreikusten delako eta 2020an susperraldi motelagoa 

izango delako Turkian, politikak gogortzearen eta kanpoko finantzazio baldintza 

zorrotzagoen ondoriozko doikuntzen testuinguruan. 

 

Azkenik, Europako Batzordearen neguko aurreikuspenen arabera, Europako ekonomia 

zazpigarren urtez jarraian haziko da 2019an, baina erritmo motelagoan azken urteetako 

indize altuekin alderatuta, ziurgabetasun testuinguruan betiere. 

Nahiz eta EBko herrialde guztietan hazkundeak espero diren 2019an ere, hots, enplegu 

gehiago eta aurrerapen handiagoa, beherantz berrikusi dira aurreikuspenak, batez ere euro 

guneko ekonomia nagusietan, kanpoko faktoreek eraginda, hau da, merkataritzako tirabirek 

eta goranzko merkatuen motelaldiak, bereziki Txinakoa. 

Beraz, eta mailarik handiena 2017an lortu ondoren, EBko ekonomiak moteltzen jarraituko 

du aurreikuspenen arabera 2019an, %1,5aren inguruko BPGd-arekin, eta %1,7koa izango 

da 2020an. Era berean, %1,3ko haziko da euro guneko BPGd-a 2019an eta %1,6 2020an. 

Bukatzeko, euro gunearen inflazioa moteldu egingo da 2019an aurreikuspenen arabera, 

%1,4raino, eta berriz ere pixka bat gora egingo du 2020an, %1,5eraino. EBren kasuan, batez 

besteko inflazioa %1,6koa izango da aurten eta, ondoren, %1,8ra igoko da 2020an, 

aurreikuspenen arabera betiere. 

 

ESPAINIAKO EGOERA 

Espainiako ekonomiak indartsu eusten dio, enpleguaren dinamismoa eta eragile ekonomikoen 

konfiantza nagusi diren ingurunean. Jarduera ekonomikoaren hazkundea, ordea, pixka bat 

moteldu egin da.  

EINren Hiruhilekoetako Nazio Kontabilitatearen (HNK) aurrerapenaren arabera, 

Espainiako ekonomiaren BPGd-ak hiruhileko arteko %0,7ko hazkundea izan zuen (aurreko 

hiru hiruhilekoetan baino hamarren bat gehiago) bolumen kateatuko terminoetan eta 
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2010eko oinarrian eta, hala, ia bost urtez jarraian metatu dira tasa positiboak entengabe 

2013ko hasieratik.  

 

Urte arteko terminoetan, BPGd-ak %2,4ko egin zuen gora, aurreko hiruhilekoaren tasa 

berdina eta 2014ko azken hiruhilekotik izandako baxuena, baina EBren (hiruhileko arteko 

%0,3 eta urte arteko %1,5) eta euro gunearen gainetik (hiruhileko arteko %0,2 eta urte 

arteko %1,2).  

Nazio eskariak 2,7ko puntu ekarpena egin zion BPGd-aren urte arteko hazkundeari, 

aurreko hiruhilekoan baino hamarren bat gutxiago. Bestalde, kanpo-eskaerak behera egin 

zuen, -0,3 puntu gutxiago, iazko hiruhilekoan izandakoa baino hamarren bat handiagoa.  

Hala ere, eta lau hiruhilekoak gehituta, %2,5ekoa da BPGd-an zenbatetsitako hazkundea 

2018an, 2017rako zenbatetsitakoa baino txikiagoa (%3,0) eta azken lau urteetako 

erritmorik txikiena. Nazio eskariak 2,9 puntuko ekarpena egin dio 2018an BPGd-aren 

hazkundeari (2017koaren antzera). Kanpo-eskariak, berriz, -0,4 puntu kendu dizkio, 

2017an baino bost hamarren gutxiago.  

Barne eskaria 

Barne-eskariak BPGd-aren hazkundearen eragile nagusia izateari eusten dio. 2018ko azken 

hiruhilekoan, amaierako kontsumoko gastua urte arteko %2,3ko igoera izan zuen, aurreko 

hiruhilekoan baino bi hamarren gehiago, hain zuzen ere etxeetako amaierako kontsumoko 

gastuaren %2,2ko aurrerakadaren eta herri administrazioetako amaierako kontsumoko 

gastuaren gorakadaren ondorioz (%3,0 hazita, aurreko hiruhilekoan izandakoa baino 

bederatzi hamarren gehiago -%2,1).  

2018an, amaierako kontsumoko gastuak motelaldi txikiko profila erakutsi zuen, lehen 

hiruhilekoan izandako %2,9tik azkeneko %2,3ra, ekitaldian %2,4ko aurrerakada metatuta, 

2017an bezala. 
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Kapital eraketa gordinak (KEG) %4,5eko gorakada izan zuen, aurreko hiruhilekoan baino 

1,1 puntu gutxiago. Aktibo finko materialen inbertsioak %4,8ko hazkundea izan zuen, hots, 
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aurreko hiruhilekoan baino 1,3 puntu gutxiago. Horren barruan egonik, etxebizitzen eta 

beste eraikin eta eraikuntza batzuen inbertsioaren urte arteko tasan zazpi hamarreneko 

jaitsiera izan zen, hau da, %5,5etik %4,8ra. Makineriaren, ekipo-ondasunen eta 

armagintzako sistemen inbertsioaren hazkundea, berriz, moteldu egin zen, aurreko 

hiruhilekoan izandako %7,2aren aldean. 

Urte osoan, %5,2 hazi zen KFEG, 2017ko %4,8aren gainetik, gehienbat Eraikuntzaren 

inbertsioaren erritmoa moteldu izanaren ondorioz; izan ere, %5,5eko igoera izan zuen, 

2017an %4,6 hazi ondoren. 

Zenbatespenen arabera, nazio eskariak 2,9 puntuko ekarpena egin zion BPGd-ari 2018an, 

2017an gertatu zenaren antzera. 

Kanpo eskaria 

Esportazioek eta inportazioek gora egin dute aurreko hiruhilekoaren aldean. HNKren 

aurrerapenaren arabera, 2018ko urritik abendura, urte arteko %1,8ko hazkundea izan zuten 

ondasunen eta zerbitzuen esportazioek, aurreko hiruhilekoan baino bost hamarren gehiago 

(%1,3), hain zuzen ondasunen esportazioen ( %1,0tik %1,6ra) nahiz zerbitzuen esportazioen 

(%2,0tik %2,1era) gorakadaren eraginez. Horien barruan, bi hamarrenetan hazi da lurralde 

ekonomikoan bizi ez direnen gastua (-%0,4tik -%0,2ra).  

Ondasunen eta zerbitzuen inportazioei dagokienez, %3,1 egin zuten gora aurreko urteko 

hiruhileko beraren aldean, hirugarren hiruhilekoan baino sei hamarren gehiago. Hazkunde 

handiago hori gertatu da zerbitzuen inportazioen gorakadagatik (%8,7tik %15,2ra); izan ere, 

konpentsatu egin du ondasunen igoera txikia (%1,1etik %0,3ra). Munduko gainerako 

herrialdeetan bizi direnen gastuari dagokionez, 1,1 puntutan igo da hiruhileko horretako urte 

arteko hazkundea ( %12,2tik %13,ra).  

2018. urte osoan, ondasunen eta zerbitzuen esportazioek motelaldia erakutsi zuten. 

Honako igoera hauek izan ziren, hurrenez hurren: %3,3, %2,3, %1,3 eta %1,8. Hala, 

ekitaldian %2,2ko hazkundea metatu zen, 2017an izandako %5,2tik urrun.  

Era berean, ondasunen eta zerbitzuen inportazioek indarra galdu zuten 2018an, eta urte 

horretan %3,6ko hazkundea izan zuten, 2017an baino gutxiago ( %5,6). 
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Esportazioen beste marka bat. Merkataritzako Estatu Idazkaritzaren (MEI) arabera, 

Espainiako ekonomiaren esportazioen balio nominala 725.861 milioi eurokoa izan zen 

urritik abendura, hots, urte arteko %1,8ko hazkundea, urteko lau hiruhilekoetako tasarik 

baxuena, esportazio energetikoen aurrerapen nabarmenaren ondorioz (%9,2) eta, neurri 

txikiagoan, ez-energetikoek eraginda (%1,2).  

Espainiako esportazioetan, 285.023,9 milioi euro bildu ziren 2018an, hots, maximo 

historikoa da hori, baina 2017ko 277.125,7 milioi euroen aldean, urte arteko %2,9ko 

aurrerakada izan da, 2017an baino nabarmen txikiagoa (%8,9). Energetikoen 

hazkundeagatik (%15,1) nahiz ez energetikoen gorakadagatik (%1,9) gertatu da urteko 

esportazioen igoera.  

Jomugaren arabera, ez-energetikoetatik, munduko gainerako herrialdeetara eginikoetan 

%2,1etik gorakoa igoera izan zen. Esportazio guztietatik, eta 28ko EBren barruan, 

hauxetara eginiko salmenten igoera nabarmentzen da: Alemania (%3,0), Frantzia (%3,8), 

Italia (%3,0) eta Erresuma Batua (%5,9). Europar Batasunetik kanpora, Japoniako 

esportazioek urte arteko %4,1eko igoera izan zuten. 

Hona hemen epealdi horretan guztizko esportazioen gainean pisurik handiena izan zuten 

sektore nagusiak: ekipo-ondasunak (esportazio guztien %16,1 izan ziren, urte arteko 

%1,1eko hazkundea izanik), elikagaiak, edariak eta tabakoa (guztizkoaren %16,1, urte 

arteko %0,2 hazita), lehengaiak (guztizkoaren %2,7, %7,8 hazita), erdi manufakturak 

(guztizkoaren %24,7, urte arteko %5,4ko igoera izanda) eta beste manufaktura batzuk 

(guztizkoaren %1,4, %11,47 hazita). Autogintzarekin loturikoak, berriz, guztizkoaren %15,6 

izan ziren, -%1,5eko jaitsierarekin. 

Esportazioen hazkundearekin batera eta barne-eskariaren ibilbide positiboaren eraginez, 

guztizko inportazioetan 318.863,9 milioi euro izan ziren 2018an, 2017an baino %5,6 

gehiago, hain zuzen ere produktu ez-energetikoen %3,7ko aurrerakadaren eta produktu 

energetikoen %18,3ko hazkundearen eraginez.  

Inportazioek gora egin zuten sektore guztietan: ekipo-ondasunak ( %1,5), autogintza (%2,7), 

kontsumoko manufakturak (%0,5), beste manufaktura batzuk ( %7,2), elikagaiak, edariak eta 

tabakoa (%1,2) eta kontsumo iraunkorreko ondasunak ( %2,9) eta lehengaiak ( %7,2).  

Horren ondorioz, merkataritza saldoak 33.840,0 milioi euroko defizita erregistratu zuen, 

2017an izandakoa baino %36,8 handiagoa (24.744,3 milioi euroko defizita behin-behineko 

datuekin). Estaldura-tasa %89,4an kokatu zen, hots, 2017an erregistraturiko baino %2,4 

gutxiago ( %91,8 behin-behineko datuekin). 

Azkenik, 2018an, bolumenaren aldetik, esportazioetan urte arteko %0,1eko jaitsiera izan 

zen, zeren eta horien prezioek, balio unitarioko indizeak direla-eta gutxi gorabeherakoak, 

%3,0 egin baitzuten gora eta produktu ez-energetikoetako inportazioetan, berriz, urte 

arteko %1,1eko igoera izan baitzen. Izan ere, horien prezioek %2,6 egin zuten gora, eta 

produktu energetikoen inportazioek, berriz, urte arteko %1,2ko igoera izan zuten, prezioak 

%16,9 jaitsi baitziren. 

 

11 



 

B i z k a i k o  F o r u  A l d u n d i a  
 

Ekoizpena 

Eraikuntzak eta Zerbitzuek ekarpen positiboa izan dute. Industriak, berriz, behera egin du. HNKren 

aurrerapenaren arabera eta eskaintzaren aldetik, Eraikuntzak erritmo handian egin du 

aurrera, Zerbitzuek bezala. Industriako sektoreak, berriz, hainbat hiruhilekotan motelaldia 

izan ondoren, beherakada nabarmena izan du urritik abendura, hori guztia urte arteko 

terminoetan.  
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Industriako adarren balio erantsi gordinak (BEG) behera egin zuen, -%1,1 2017ko hiruhileko 

beraren aldean, hots, %2,3ko jaitsiera aurreko hiruhilekoan izandako urte arteko 

aldakuntzarekin alderatuta. Horien artean, manufaktura-industriak -%0,5eko jaitsiera izan du, 

aurreko hiruhilekoan baino 1,5 puntu gutxiago. Hortaz, hautsi egin da 2014ko lehen 

hiruhilekoan hasitako goranzko joera, zeren eta, hiruhileko arteko terminoetan, bi balioek 

behera egin baitute bigarren seihilekoz jarraian, -%0,9 eta -%0,3 hurrenez hurren. 

2018. urte osoan, industria %1,2 hazi zen, 2017ko %4,4tik urrun. 

Eraikuntzaren adarreko aktiboen eskariekin bat etorriz, adar horretako BEGak %6,3 egin 

zuen egora, aurreko hiruhilekoan baino gutxiago (%7,1), zortzi hiruhilekoz jarraian %5,0tik 

gorako hazkundeekin, eta hamar hiruhilekoz jarraian %1,0tik gorako hazkundeekin hiruhileko 

arteko terminoetan.  

Sektoreak ekitaldian izandako ibilbide positiboa %6,8ko hazkundean islatzen da, eta 2017ko 

%6,2ko hazkundea gainditu eta finkatu du. 

Bestalde, Zerbitzuetako adarretako BEGak indarra hartu zuen urteko azken zatian, %2,9 hazi 

baitzen, urte osoko tasarik handiena ( %2,6, %2,4 eta %2,6 urteko lehen hiru hiruhilekoetan), 

sektoreko jarduerek oro har izandako jokabidearen ondorioz. Izan ere, azpisektore guztietan 

izan ziren aurreko hiruhilekoan baino hazkunde handiagoak. 

Eraikuntzako sektoreak 2018an metaturiko urteko hazkundea %2,6koa izan da, 2017koa 

baino hamarren bat handiagoa (%2,5). 
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Azkenik, lehen sektoreko adarretan urte arteko %3,2ko aldakuntza izan zen laugarren 

hiruhilekoan, aurreko hiruhilekoaren %1,5ekoaren aldean. Urtean, sektorearen aurrerakada 

%1,8koa izan zen, 2017an -%0,9 jaitsi ondoren. 

Lan merkatua 

2018an, aurrera jarraitu du enplegua sortzeko prozesuak, Hiruhilekoetako Kontabilitatearen 

okupazioaren zifrek, Biztanleria Aktiboaren Inkestak (BAI) eta Gizarte Segurantzako 

afiliazioek agerian uzten dutenez.  

HNKren aurrerapenaren arabera, Espainiako ekonomiaren jardunaldi osoko lanpostuak, 

2018ko urritik abendura bitartean, 18.581.300 izan ziren, hots, hiruhileko arteko %0,6ko 

igoera, aurreko hiruhilekoan izandakoa baino hamarren bat gutxiago. 

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

arekin bat; izan ere, hiruhileko arteko hazkunde-tasak izan dira hiruhileko beretik. 

Urte arteko terminoetan, aurrerakada %2,6koa da, urteko lehen hiruhilekoan izandako tasa 

errepikatuta, urteko erdiko zatian erregistraturikoa baino hamarren bat handiagoa (%2,5). 

Nolanahi ere, lanaldi osoko ia 462.900 lanpostu gehiago dira aurreko urtearen aldean. 

2018an, batez beste, lanaldi osoko 18.403.400 lanpostu izan ziren, 2017. urtean baino 

452.100 gehiago, hots, urte arteko %2,5eko igoera, 2017an izandakoa baino pixka bat 

txikiagoa (%2,9). 

Sektoreen arabera, eraikuntza urte arteko %11,5era igo zen laugarren hiruhilekoan, eta 

bosgarren hiruhilekoz jarraian gainditu da aurreko hiruhilekoaren hazkundea. Etengabeko 

susperraldia izan da urteko profila. Batez beste, 2018an sektorean 14.130.100 landun 

zeuden, 2017an baino 336.700 gehiago, hots, urte arteko %9,3ko aurrerakada. 

Industriako okupazioan 2.087.200 lagun bildu ziren hiruhilekoan, hau da, urte arteko               

-%1,4ko jaitsiera, aurreko hiruhilekoan baino bi puntu gutxiago. Batez besteko okupazioa 

2.352.400 izan zen, hots, %1,0ko igoera (2017an baino bi puntu gutxiago). Beraz, agerikoa 

da sektoreak bizi duen motelaldi nabarmena. 

Zerbitzuetako enpleguak urte arteko bi hamarreneko hazkundea izan zuen aurreko 

hiruhilekoaren aldean, %2,7raino. 2018ko batez besteko okupazioa 5.515.700 izan zen, 

hots, urte arteko %2,4ko hazkundea, 2017koa baino pixka bat txikiagoa (%2,5). 

Bukatzeko, lehen sektoreko adarretako enpleguetan -%1,5eko aldakuntza izan zen, aurreko 

hiruhilekoan baino hamarren bat gutxiago. Urte osoan, sektoreko enplegua %0,5 hazi zen. 

Biztanleria Aktiboaren Inkestaren (BAI) arabera, indar handiagoa izan zuen enpleguaren 

sorkuntzak 2018ko laugarren hiruhilekoan, lan-merkatuko gainerako adierazleekin bat. 2018ko 

urritik abendura, biztanleria aktiboa berriz hazi zen hirugarren hiruhilekoz jarraian, 

22.868.800 lagun izan arte. Aldi berean, landunen kopurua, batez beste, 19.564.600 izan 

zen hiruhilekoan, aurreko hiruhilekoan baino 36.600 gehiago, hots, urte arteko %3,0ko 

aurrerakada, 2018ko lehen hiruhilekotik izandako handiena. 
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Sektoreen arabera eta hiruhilekoan, harrigarria izan zen zerbitzuen eta eraikuntzaren igoera, 

%11,9 eta %3,0 hazita hurrenez hurren. Horren bidez, industriako lanpostuen galera 

konpentsatu zen (-%0,1). 

Langabezia-tasak beherantz jarraitu zuen, biztanleria aktiboan ustekabean izandako igoera 

gorabehera (urte arteko %0,5), eta %14,4an kokatu zen, aurreko hiruhilekoan baino bi 

hamarren gutxiago eta 2017koa baino 2,1 puntu gutxiago. Horrez gain, hamar urtean 

izandako mailarik txikiena da.  

Generoaren arabera, emakumeen langabezia-tasa %16,3 izan zen, 2018ko azken epealdiko 

%18,5ekotik urrun. Gizonezkoena, berriz, %12,9an kokatu zen, hori ere 2017ko laugarren 

hiruhilekoan baino txikiagoa (%15,0). 

2017ko laugarren hiruhilekoaren aldean, 566.200 lanpostu sortu ziren, urte arteko %3,0. 

Beraz, bosgarren urtez jarraian izan da igoera, 2006tik handiena (12 urte), noiz-eta 868.200 

lanpostu sortu zirenean. 

Horrez gain, langabetuen kopuruak behera egin zuen batez beste 2018an, 3.479.100 lagun 

izan arte, 2017ko batez bestekoa baino 437.800 lagun gutxiago, hots, -%11,2ko jaitsiera, sei 

urtez jarraian urteko jaitsierak metatu ondoren. Hala ere, atzerakadarik txikiena izan da azken 

lau urtean, baina 2013koa baino handiagoa: orduan langabezian 85.400 lagunekoa izatera 

jaitsi zen. 
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Langabeziak eta Gizarte Segurantzako afiliazioak urteko bukaerarik onena izan dute hamar 

urtean baino denbora luzeagoan. Ekainean eta uztailean batez beste 19 milioi afiliatuen 

kopurua gainditu ondoren, 2008ko irailetik lehen aldiz, Gizarte Segurantzako afiliazioak 

19.024.165 izatera iritsi ziren, bakarrik 2007ko 19.300.00 afiliazioek gaindituta. 2018ko 

aurrerakada %4,0koa izan zen, 2017koa baino pixka bat txikiagoa (%4,4). 

Beherantz jarraitzen du erregistraturiko langabeziak. Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren 

(EEZP) arabera, 2018ko abenduan behera egin zuen langabetuen kopuruak, 3.202.297 lagun 

izateraino, 2017ko abenduan baino 210.484 lagun gutxiago. Hortaz, bosgarren urtez jarraian 

egin du behera langabeziak (-%6,5), baina aurreko urteetan baino jaitsiera txikiagoa izan da.  
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Horrenbestez, erregistraturiko langabezia-tasa 2017ko %16,2tik 2018ko %14,9ra jaitsi da, 

2008tik izandako baxuena (%11,6). Hala ere, urruti dago 2007an izandako %9,6, krisiaren 

aurretik. 

Prezioak, soldatak 

HNKren aurrerapeneko datuekin bat etorriz, ohiko prezioetako BPGd-ak urte arteko 

%3,2ko hazkundea izan zuen 2018ko laugarren hiruhilekoan, aurreko hiruhilekoan baino bi 

hamarren gutxiago. BPGd-ak bolumenean izan zuen bilakaerarekin batera, ekonomiaren 

deflatore inplizitua %8koa izan zen, aurreko hiruhilekoan %1,0koa izan ondoren.  

Ohiko prezioetako BPGd-aren balioa, 2018 urte osoan, 1.206.878 milioi euro izan zen, 

2017koa baino %3,5 handiagoa. 
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EINren arabera, Kontsumoko Prezioen Indizearen (KPI) urte arteko aldakuntzaren bidez 

neurtzen den inflazioak goranzko profila erakutsi zuen 2018ko lehen hamar hileetan: 

urtearen hasieran %1aren inguruko urteko tasak izatetik %2tik gorakoak izatera maiatza 

eta urria bitartean, osagai energetikoaren hazkundeak bultzatuta, bereziki erregaietan eta 

lubrikatzaileetan. KPIaren elementurik hegazkorrenak alde batera uzten dituen ezkutuko 

inflazioak, berriz, egonkor eutsi dio %1aren inguruan hirugarren urtez jarraian.  

2018. urteko azaroan, prezio energetikoen igoera txikiagoa gertatu zen, petrolioaren 

prezioaren jaitsierak eraginda hain zuzen ere. Horixe da gehienbat inflazio-tasaren sei 

hamarreneko beherakadaren arrazoia (%1,2).  

Urteko batez besteko %1,7ko inflazioarekin bukatu zen 2018. urtea, prezio 

energetikoen hazkunde txikiagoak eraginda (%6,1, eta 2017an, berriz, %8) eta, neurri 

txikiagoan, energetikoak ez diren industriako eta zerbitzuetako prezioen igoera 

txikiagoagatik; izan ere, ezkutuko inflazioa %0,9an kokatu zen, aurreko urtekoa baino bi 

harreman txikiagoa.  

Espainiako inflazioa euro gunekoaren azpitik kokatu da. Espainiako inflazio harmonizatuak 

puntu erdiko beherakada izan zuen abenduan, %1,2raino, eta Eurostatek euro gunerako 
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aurreraturikoa baino lau hamarren gutxiagorekin kokatu da (%1,6). Urtea, berriz, urteko 

batez besteko %1,7ko aldakuntza-tasarekin bukatu da, euro gunekoan bezala.  

Epe motzerako eta ertainerako aurreikuspenak 

Lehenbiziko zenbatespenen arabera, Espainiako ekonomiak 2017an (%3) baino laupabost 

hamarreneko hazkundea izan zuen 2018an, eta aurreikuspenek erakusten dutenez, 

motelaldiak jarraitu egingo du 2019an, ziurgabetasun handiagoko testuinguruan.  

Lehenik eta behin, kanpoko arriskuak daude, eta nazioarteko ingurune kezkagarriaren 

gaineko zantzuak metatuz doazela nabarmentzen da. Atzean gelditu da azken urteetako 

goraldiaren gehieneko hazkundea, eta munduko ekonomia moteldu egingo da, azken 

hamarkadetako langabezia-tasarik txikienekin.  

Euro guneak indarra galtzeak eragina izango du Espainiako ekonomian eta, 2017an %2,4 

hazi ondoren, 2018an ikusteko motelaldiak jarraitu egingo du 2019an; izan ere, hazkundea 

%1,5 ingurukoa besterik ez da izango, eta bere potentzialera hurbilduko da. Zenbatespenen 

arabera, euro guneko hazkundean jaisten den hamarren bakoitzeko Espainiako 

hazkundean, gutxi gorabehera, hamarren bateko beherakada gertatzen da, beste faktore 

batzuekin konpentsatu ezean.  

2018 2019

Nazioarteko finantzen analistak (NFA) 2,6 2,3

Axesor 2,5 2,2

BBVA 2,6 2,4

Bankia 2,5 2,2

CaixaBank 2,5 2,1

Espainiako Merkataritza Ganbera 2,5 2,2

Cemex 2,5 2,3

Madrilgo Ekonomia Ikasketen Zentroa (CEEM-URJC) 2,6 2,1

Aurreikuspen ekonomikoaren Zentroa (CEPREDE-UAM) 2,6 2,2

CEOE 2,5 2,2

Ekonomia Taldea (Et) 2,6 2,2

Funcas 2,5 2,1

Ekonomia Analistien Institutu Konplutensea (ICAE-UCM) 2,5 2,2

Ekonomia Ikasketen Institutua (IEE) 2,6 2,1

Intermoney 2,5 2,1

Repsol 2,5 2,1

Santander 2,5 2,1

Solchaga Recio & asociados 2,5 2

CONSENSO (BATEZ BESTEKOA) 2,5 2,2

Maximoa 2,6 2,4

Minimoa 2,5 2,0

Pro memoria:

Gobernua (2019ko urtarrila) 2,6 2,2

Espainiako Bankua (2018ko abendua) 2,5 2,2

EE (2019ko otsaila) 2,5 2,1

NMF (2019ko urtarrila) 2,5 2,2

ELGA (2018ko azaroa) 2,6 2,2

Iturria: Funcas 

Espainiarako aurreikuspen ekonomikoak
Urteko batezko besteko aldakuntza %

BEGd-a

 

Bestalde, Espainiako ekonomiak bere arriskuak kudeatu behar ditu gero eta zailagoa den 

kanpoko ingurunean. Zentzuzkoa ematen du pentsatzeak turismoak susperraldiaren eragile 

nagusietako bat izateari utziko diola, eta aldi berean, kontsumo pribatuak motelaldi 

txikiaren bidetik jarraituko du. Espainiako ziklo ekonomikoa normalizatuz doa eta posizio 
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neutralagora hurreratzen ari da; egoera horretan, oso garrantzitsua da ekonomiak 

desorekarik gabe hazteko duen ahalmena.  

Testuinguru horretan, aurreikuspenek erakusten dutenez, Espainiako ekonomiaren BPGd-a 

%2,2 inguru haziko da 2019an. Kanpoko sektoreak hiru hamarreneko ekarpen negatiboa 

izango du BPGd-aren aurrerapenean nazioarteko egoera okerragoak eraginda, batez ere 

Europan. Barne-eskariak indartsu eutsiko dio, ez aurreko urteetan bezain indartsu, ordea. 

 

Motelaldia izan arren, Espainiako ekonomiak enplegua sortzen jarraituko du, eta 

langabezia-tasa %14tik beherakoa izan daiteke. 

 

Aurreikuspenen arabera, Espainiako ekonomiak motelaldian jarraituko du 2021era arte; 

izan ere, ekitaldi horretan lortu lezake hazkunde potentziala, %1,7an zenbatetsia, eta 

langabezia-tasa %11,6aren ingurukoa izango da, 2008an izandakoa baino pixka bat 

handiagoa. 
 

 

EAE-KO ABAGUNEA 

BPGd-a berriz ere moteldu da. Eustaten Hiruhilekoetako Kontuen (HEK) zenbatespenen 

arabera, 2018ko laugarren hiruhilekoan, EAEko BPGd-ak hiruhileko arteko %0,5eko igoera 

izan zuen, urtaro-efektuak eta egutegi-efektuak deskontaturik. Urte arteko kopuruetan, 

zenbatetsitako hazkundea %2,4 da, aurreko hiruhilekoan baino bi hamarren gutxiago (%2,6) 

eta 2017ko epealdi berean lorturiko %3,0tik urrutik. Hala, berretsi egiten da Euskadiko 

ekoizpenean ezarri den motelaldia.  

Nabarmentzekoa da orain ere barne-eskariaren sendotasuna, baina indarra galdu du urteko 

lehen zatiko dinamismoaren aldean. 
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Halaber, ekonomia kontuek erakusten dutenez, eskaintzaren aldetik, aurrerakadaren oinarria 

eraikuntza bizi izaten ari den une ona eta zerbitzuen egonkortasuna izan dira. Industria, aldiz, 
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une gogorrak izaten ari da eta jarduera galtzen ari da, neurri batean autogintzako zenbait 

enpresa handi igorpenen gaineko araudi berrira egokitzeko prozesu motelagatik.  

BPGd-a %2,8 hazi zen 2018an, 2019an baino (%2,9) hamarren bat gutxiago. Hala, bost urtez 

jarraian izan da %3,0aren inguruko hazkundea. 

BPGd-aren motelaldia ez da osorik lan-merkatuan islatu, eta berreskuratzeko prozesuari 

eusten dio. Izan ere, lanpostu berriak sortu dira, langabezia-tasa jaitsi eta produktibitateak 

gora egin du, baina hor ere bada indarra galtzen ari den zantzurik. 

BPGd-ak Lurralde Historikoen arabera izandako bilakaerari dagokionez, eta urte arteko 

kopuruetan, Bizkaia %2,6 hazi da. Gipuzkoak eta Arabak, berriz, aurrerakada txikiagoak 

dituzte (%2,3 eta %2,2, hurrenez hurren). Hala ere, urteko hirugarren hiruhilekoari 

dagokionez, Gipuzkoak du hazkunderik handiena, hiruhileko arteko %0,6ko tasarekin. 

Bizkaian eta Araban, aldiz, %0,4 eta %0,3 dira, hurrenez hurren. 

Urte osoan, BPGd-ak Lurralde Historikoen arabera izan duen bilakaera oso positiboa izan da 

horietan guztietan: %2,8ko aurrerakadak Gipuzkoan eta Araban, eta ondoren Bizkaian, %2,7. 

Barne-eskaera 

Eskariaren aldetik, barne-eskariaren jokabidea positiboagoa izan da kanpo-sektorearena baino. Izan 

ere, %2,6ko hazkundea izan da, BPGd-aren baina handiagoa (%2,4).  

 

Oso positiboa da haren bi osagaien bilakaera, Amaierako Kontsumoko Gastua eta Kapitalaren 

Eraketa Gordina (KEG). Etxeetako Amaierako Kontsumoko Gastuak eta ISFLSHk bizkortu 

egin dute hazkundea, %2,6raino 2018ko azken hiruhilekoan, aurreko hiruhilekoan baino hiru 

hamarren gehiago. Hiruhileko arteko kopuruetan, %0,9ko hazkundea izan da, aurreko 

hiruhilekoan baino 6 hamarren gehiago. Bilakaera positiboa izan da urteko hiruhileko 

guztietan, baina maila pixka bat txikiagoak izan dira aurreko urteen aldean. 2018an, 

zenbatetsitako aurrerakada %2,6 izan zen, 2017koa baino txikiagoa (%3,0). 

Behera egin du Herri Administrazioen kontsumoak. Herri Administrazioen kontsumoaren 

hazkundea nabarmen moteldu da, urte arteko %0,8ko hazkundearekin. Aurreko 

hiruhilekoetan, berriz, %2,6, %2,0 eta %1,2 izan ziren hurrenez hurren. 2018an, hazkundea 

%1,7 izan zen, 2017ko %2,4tik urrun. 

Hortaz, Amaierako Kontsumoko Gastuak (Herri Administrazioak eta Etxeetako Amaierako 

Kontsumoko Gastua) urte arteko %2,4ko hazkundea izan zuen 2018an, 2017koa baino 

txikiagoa (%2,9). 

Kapitalaren Eraketa Gordinean (Inbertsioa) igoera sendoak ageri dira 2018ko hiruhileko 

guztietan, eta urtearen amaieran, urte arteko %4,1eko igoera izan zuen eta hiruhilekoen 

arteko %1,6ko gorakada. Norabide eta intentsitate desberdineko bi bilakaerarengatik gertatu 

da jokabide positiboa. Ekipo-ondasunen inbertsioak urte arteko %2,1eko igoera izan zuen 

(%2,9 aurreko hiruhilekoan), eta hiruhileko arteko %1,1eko gorakada (%-1,7 aurreko 

epealdian). Gainerako Kapitalaren Eraketa Gordina, eraikuntzaren bilakaerarekin lotuagoa, 

bizkortu egin zen eta urteko azken hiruhilekoan urte arteko %5,2ko eta hiruhileko arteko 

%1,9ko igoera izan arte. 2018ko balantzeak KEGan %4,1eko hazkundea ematen du, 2017koa 

baino handiagoa (%3,3). 
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Kanpo-eskaera 

Eustaten HEKek erakusten dutenez, 2018ko laugarren hiruhilekoan igoera txikiagoa izan zen 

kanpo-sektorean; izan ere, %1,0tik beherako hazkunde-tasak izan ziren, bai esportazioetan, 

bai inportazioetan. 

Ondasunen eta Zerbitzuen Esportazioetan, %0,3ko igoera izan zen urte arteko terminoetan. 

Hiruhileko arteko kopuruetan, berriz, -%0,9ko jaitsiera izan zen. 2018ko azken hiruhilekoan, 

bestalde, %2,2ko eta %1,7ko aurrerakadak izan ziren. Termino arruntetan, urte arteko 

aurrerakada %1,3koa da, aurreko hiruhilekoan izandakotik urrun (%4,8). 

Era berean, ondasunen eta zerbitzuen inportazioek %0,6 egin zuten gora hiruhilekoan urte 

arteko kopuruetan eta %0,1 hiruhileko arteko terminoetan. Aurreko hiruhilekoan, aldiz, %2,1 

eta %1,1 izan ziren, hurrenez hurren. 

Hortaz, 2018an esportazioek nahiz inportazioek %3,0 egin zuten gora, 2017an 

erregistraturiko %4,7aren eta %4,8aren azpitik, hurrenez hurren. Prezio arruntetan, 

kanporako salmentek %4,4 egin zuten gora eta inportazioek %5,4. 2017an, aldiz, %,6,9ko 

eta %7,1eko hazkundeak erregistratu ziren, hurrenez hurren. 

Euskal esportazioek marka guztiak hautsi dituzte. Espainiako balantza komertzialaren gero eta 

handiagoa den defizitaren aldean, Euskadik superabit argiari eusten dio. Merkataritzako 

Estatu Idazkariaren datuen arabera, Euskaditik Espainiako ekonomiatik kanpora eginiko 

salmentak, 2018ko laugarren hiruhilekoan, 6.369,3 milioi eurokoak izan ziren, hots, urte 

arteko %3,6ko igoera, urteko lehen hiru hiruhilekoetako %10,8ko, %6,0ko eta %6,8ko 

aurrerakaden ondotik. Horrenbestez, 2018ko balantzea oso positiboa da, zeren eta euskal 

esportazioetan 25.472,7 milioi euro bildu baitziren, hau da, urte arteko %6,8ko aurrerakada 

2017ko igoera nabarmenaren aldean (%10,5). Gainera, Estatuko %2,9ko hazkundea 

gainditu da. 

Euskal esportazioen hazkundea, 2018ko urritik abendura bitartean, ez-energetikoen 

%2,2ko igoeraren eta esportazio energetikoen %15,3ko igoera nabarmenaren ondorioz 

gertatu da. Hortaz, salmenta ez-energetikoen 2018ko balantzea positiboa izan zen, %5,7ko 

hazkundea metatu baitzen (%8,7 2017an), 28ko EBko bidalketen aurrerapenaren (%7,1) 

eta munduko gainerako tokietarako esportazioen (%3,1) aurrerakadek eraginda. 

Euskaditik Espainiako ekonomiatik kanpora eginiko erosketek, ekitaldiko lehen hiru 

hiruhilekoetan %3,0, %8,7 eta %13,2 hazi ondoren, berriz ere egin zuten gora 2018ko 

urritik abendura bitartean, %10,6, ez-energetikoen %5,5eko igoeraren ondorioz eta batez 

ere energetikoen %24,8ko gorakadak eraginda, petrolioaren prezioaren igoerak bultzatuta. 

Ekitaldiko balantzeak %8,8ko hazkundea ematen du inportazio guztietan (%20,6 2017an); 

izan ere, igoerak izan dira energetikoetan (%14,1) nahiz ez-energetikoetan (%6,9). 

Hortaz, EAEko kanpoko merkataritzak 5.198,7 milioi euroko saldo positiboa eman zuen, 

2017an erregistraturikoa baino 5,3 milioi gutxiago. Hots, %125,6ko estaldura-tasa. Hala, 

inportatzen dena baino gehiago esportatzen dela nabarmentzen da 28ko EBko ia herrialde 

guztien aldean. 

Esportazio bolumenen aldetik garrantzitsuenak diren bost jarduera-adarretan igoerak izan 

ziren 2018an. Kokearekin eta petrolioa fintzearekin loturiko produktuen (%21,9) eta 

19 



 

B i z k a i k o  F o r u  A l d u n d i a  
 

kautxuaren produktuen igoera (%11,5) nabarmentzen da. Aldi berean, esportazio bolumen 

handieneko adarrak, hain zuzen ere motorreko ibilgailuen fabrikazioarekin lotutako 

produktuenak (6.107,6 milioi, esportazioen guztien %24,0), %1,7ko igoera metatu zuen urtea 

bukatzean, 2018ko azken bost hileetan jarraian igoera nabarmenak izan esportazioetan. 

Azkenik, 2018ko esportazioen sailkapenean, Frantzia da euskal ondasunen eta zerbitzuen 

hartzaile nagusia, esportaturiko guztizkoaren %15,3, eta ondoren Alemania (%15,0) eta 

Estatu Batuak (%8,3). Hala, euskal esportazio guztien heren bat baino gehiago metatu zuten 

hiru herrialde horiek. 

Ekoizpena 

Eskaintzaren aldetik, hona hemen 2018ko laugarren hiruhilekoan izandako BPGd-aren urte 

arteko hazkundean arrazoia: sektore guztien bilakaera positiboa, industriarena izan ezik. 

Atzerakada izan zuen urte arteko terminoetan nahiz hiruhileko arteko terminoetan. 

Industriaren eta Energiaren sektoreko BEGak urte arteko -%0,2ko jaitsiera izan zuen eta hiruhileko 

arteko -%0,9koa laugarren hiruhilekoan. Manufaktura-industriak atzera egin zuen, urte arteko 

terminoetan, nahiz hiruhileko arteko terminoetan, industriaren oso antzera: urte arteko             

-%0,1eko eta hiruhileko arteko -%0,9ko tasak zenbatetsi dira.  

 

Industriaren bilakaerak etengabeko motelaldia erakutsi zuen 2018an, %3,7, %3,1 eta %1,9 

eta -%0,1. Hortaz, 2018 osorako %2,1eko aurrerakada zenbatetsi da, 2017ko %3,1ekoa 

baino txikiagoa. Termino arruntetan, aurrerakada %4,0koa da, 2017koa baino handiagoa 

(%3,5). 
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Eraikuntzan oso bilakaera positiboa ageri da 2018an. 2018ko laugarren hiruhilekoan, urte 

arteko %5,6ko aurrerakada zenbatetsi da eta hiruhileko arteko %1,5ekoa. 2018. urtean, 

susperraldia gertatu zen Eraikuntzaren sektorean, %2,7, %4,1, %4,8 eta %5,6, hots, %4,3ko 

igoera nabarmena urte osoan, 2017koaren gainetik (%3,8). Termino arruntetan, %6,2ko 

igoera izan zen, 2017ko %4,7koa baino asko handiagoa. 

Zerbitzuen sektorea, goraka. Urteko azken hiruhilekoan, Zerbitzuek aurreko hiruhilekoetan 

hasitako bidetik jarraitu zuten, urte arteko eta hiruhileko arteko %2,9ko eta %0,9ko 

hazkunde-tasekin, hurrenez hurren.  
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Zerbitzuen jokabidea desberdina da adarren arabera. Merkataritza, ostalaritza eta garraioen 

adarrak urte arteko %3,0ko igoera izan zuen, eta hiruhileko arteko %1,1ekoa. Herri 

administrazioaren, hezkuntzaren, osasunaren eta gizarte zerbitzuen adarrean, berriz, igoerak 

pixka bat txikiagoak dira, urte osoan izan badira ere: urte arteko %2,2 eta hiruhileko arteko 

%1,0. Bukatzeko, Gainerako Zerbitzuen adarrean bildutako jarduerek, oro har, urte arteko 

%3,1eko eta hiruhileko arteko %0,6ko igoera izan zuten. 

2018ko laugarren hiruhilekoan izandako sektore agregatuen jokabidearen ondorioz, 

BEGaren bilakaera positiboa izan da urte arteko terminoetan (%2,4) nahiz hiruhileko arteko 

terminoetan (%0,6), baina nolabaiteko motelaldia ageri da urtearen barruan. 

Horrenbestez, 2018an, ekonomiaren sektore nagusiek gorako jokabidea erakutsi zuten. 

Nabarmentzekoa da Eraikuntzaren sektorea, urteko %4,3ko hazkundearekin, eta ondoren 

Zerbitzuak (%2,9), Lehen Sektorea (%2,3) eta azkenik Industria (%2,1). Zerbitzuen artean, 

hedapen txikiena izan duen sektorea herri administrazioaren, hezkuntzaren, osasunaren eta 

gizarte zerbitzuen sektorea izan da (%2,4). Eraikuntzaren eta Zerbitzuaren sektoreak 

bizkortu egin zuen hazkundea 2018an. Industriaren sektoreak, berriz, motelaldia izan zuen, 

eta batez ere Lehen Sektoreak. 

Lan merkatua 

Motelaldi zantzuak gorabehera, 2018. urtea ona izan da enplegurako EAEn. HEKren arabera, 

2018ko azken hiruhilekoan berretsi egin da enpleguaren hobekuntza, lanaldi osoko 

lanpostuen kopuruak urte arteko %2,0ko igoera izan baitzuen, aurreko epealdiaren antzeko 

tasa, baina urteko lehen bi hiruhilekoetakoa baino txikiagoa (%2,3 eta %2,2). Hala, 

nolabaiteko egonkortasuna ageri da lanpostuen sorkuntzan. Hiruhileko arteko aurrerakada 

%0,5ekoa izan da.  

Datu horien arabera, lanaldi osoko lanpostuen kopurua, 2018ko laugarren hiruhilekoan, 

964.519 izan zen, hots, urte horretako hirugarren hiruhilekoan baino 4.800 gehiago eta 

2017ko laugarren hiruhilekoan baino 18.505 gehiago. 

Enpleguak aurreko urteko hiruhileko beraren aldean izan duen bilakaera positiboa izan da 

jarduera-adar guztietan. Bolumenaren aldetik, zerbitzuen sektorea nabarmentzen da, %1,9 

hazita. Lehen sektoreak, kopuru absolutuetan nabarmen txikiagoa izan arren, %3,8ko igoera 

izan du. Nabaria da ere Eraikuntzaren gorakada (%4,1); aurrerakadarik txikiena, berriz, 

Industrian izan da (%1,5). 

Enpleguak Eraikuntzan izan duen ibilbidea nabarmentzen da, %4,1 hazita, aurreko hiruhilekoan 

izandako %3,8aren gainetik eta krisia hasi zenetik jasotako tasarik handiena. Eginiko 

zenbatespenen arabera, sektoreak lanaldi osoko 60.760 lanpostu ditu. Urtebete lehenago, 

berriz, 58.374 izan ziren. Hiruhileko arteko datuetan, %1,5 egin zuen aurrera. 

Zerbitzuetan eta ere gorantz doa enplegua, aurreko aldietan erregistraturikoa baino pixka bat 

erritmo motelagoarekin, %19 hain zuzen, laugarrenean eta hirugarrenean. Urteko lehenengo 

bietan, berriz, %2,3 eta %2,2. Aurten 12.686 lanpostu sortu dira. 

Industrian, urte arteko %1,5eko igoera izan zuen enpleguak, 2017ko epealdi berean baino 

3.039 lanpostu gehiago, baina 2018ko hirugarren hiruhilekoan baino 649 gutxiago, hiruhileko 

arteko -%0,3. 
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2018. urte osoan, enpleguak %2,1 egin zuen gora zenbatespenen arabera, hots, 19.000 

lanpostu inguru batez beste urtean. Enpleguaren jokabiderik onena Eraikuntzaren sektorean 

izan zen, %3,6 hazita 2017ko batez bestekoaren aldean (aurreko urtekoa baino handiagoa, 

%2,0). Zerbitzuen sektorean, %2,1ean kokatu da (2017ko tasa bera). Lanpostuen sorkuntza, 

berriz, moteldu egin da, bai industriaren sektorean (%1,7, 2017ko %2,0aren aldean), bai lehen 

sektorean (%0,2, 2017ko %1,0aren aldean). 

EINren Biztanleria Aktiboaren Inkestaren arabera (BAI), 1.029.300 pertsona izateraino igo 

zen biztanleria aktiboa EAEn urritik abendura bitartean. Hala, neurri handi batean 

berreskuratu da aurreko hiruhilekoan izandako jaitsiera (-%1,5), hots, %0,5eko aurrerapena 

aurreko urteko epealdi beraren aldean. Antzeko igoera izan da (%0,6) 2018ko biztanleria 

aktiboaren batez bestekoan 2017ko datuen aldean (-%1,1). 

Landunei buruzko datuak are positiboagoak dira, zeren eta Autonomia Erkidegoak 5 

hiruhilekoz jarraian metatu baitira igoerak urte arteko terminoetan, azkenean %1,6, baina 

estatuko batez bestekoaren azpitik badago ere. Batez beste, %2,1 egin zuen gora 2018an, eta 

laugarren urtez jarraian gainditu da aurreko urteko zifra. 

Biztanle landunen kopurua biztanleria aktiboa baino erritmo handiagoan hazten denez, 

langabeen kopurua, bigarren hiruhilekoz jarraian, 100.000 lagunen azpitik (98.600) kokatzen 

da, baina %2,8 hazita aurreko hiruhilekoaren aldean. Alabaina, batez beste, bigarren urtez 

jarraian jaitsi da ikaragarri langabetuen kopurua: -%11,3. 

Langabezia-tasa aurreko hiruhilekoan %9,6 izatetik %9,4ra igaro bada ere, Euskadik estatu 

osoko langabezia-tasarik txikiena du, EINren arabera, Kantabriaren eta Nafarroaren aurretik. 

Izan ere, Euskadin ez da amaitu urtea %10etik beherako tasekin 2008. urtetik. 

Aurreko hiruhilekoetan alderantziz gertatu ondoren, langabezia-tasa berriz ere txikiagoa da 

gizonezkoetan (%9,2) emakumezkoetan baino (%10,0). 
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HKE-Eustat Gizarte S. BJA

Iturria:  Eustat / Mº de Empleo, Migraciones  y SS  

Eustaten BJAren arabera, Erkidegoan bizi diren biztanle aktiboen kopuruak pixka bat gora 

egin zuen irailetik abendura, 1.041.500 lagun izan arte, hots, urte arteko %0,8ko eta 

hiruhileko arteko %0,4ko aurrerakadak. 2018. urtean, batez beste, biztanleria aktiboa 

1.039.800 lagunekoa izatera iritsi zen, urte artean %0,4 hazita. Hots, aurreko bi ekitaldietako 

beherazko joera hautsi da (-%1,1 2016an eta -%0,7 2017. urtean). 
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Biztanle landunei dagokienez, urteko azken hiruhilekoan 935.300 lagunekoa izateraino iritsi 

zen, eta hiruhileko arteko -%0,4ko jaitsiera bada ere, %1,9ko igoera izan da urtebete 

lehenagoko datuen aldean, hots, 918.200. 2018ko bukaeran, batez beste 932.000 landun 

zeuden eta %1,6ko aurrerapena izan zen, 2017koa baino pixka bat txikiagoa (%1,7). 

EAEn bizi diren langabetuen kopuruak gora egin zuen, 106.200 lagun guztira, hots, hiruhileko 

arteko %7,6ko igoera aurreko hiruhilekoan izandako 98.700 lagunen aldean. Hala ere, -%7,5 

egin zuen behera urtebeteko datuen aldean (114.800). Urte osoan, batez beste 106.200 

zeuden lanik gabe, hots, -%8,9ko jaitsiera, aurreko bi urteetakoak baino beherakada txikiagoa 

(-%13,5 eta -%16,2, hurrenez hurren). 

Horrenbestez, langabezia-tasa %10,2an kokatu zen laugarren hiruhilekoan, aurreko 

hiruhilekoaren izandako %9,2aren gainetik. 2018ko batez besteko tasak %10,3raino egin 

zuen behera, 2017koa baino puntu bat gutxiago ( %11,3) eta 2014ko gehienekotik ia sei 

puntu azpitik (%16,1) . Generoaren arabera eta urte osoari begira, langabezia-tasa %11,1,ean 

kokatu zen emakumezkoetan eta %9,6an gizonezkoetan, hots, 2017ko %12,0koa eta 

%10,8ko baino txikiagoa, hurrenez hurren. 

Lanaren jokabide onak aurrera jarraitu zuen, Gizarte Segurantzako afiliazioak hazita. EAEk 87.00 

afiliazio batu ditu azken bost urtean. Afiliazioaren igoera, urteko batez bestekoan, %2,1ekoa 

izan zen 2018an, hots, aurreko urteetan erregistraturikoak baino pixka bat gehiago. Horri 

esker, urtearen bukaeran 962.104 kotizatzaile inguru lortu ziren, 2008ko gorengo maila 

historikoan baino 20.000 gutxiago, baina 2013ko udan izandako gutxienekoan baino 100.000 

gehiago. 

Iazko ekitaldian, antzekoa izan zen generoaren araberako banaketa, 9.700 emakume eta 

9.450 gizon afiliatu gehiago. Hala eta guztiz ere, oraindik askoz handiagoa da sisteman alta 

emanda dauden gizonen kopurua, emakumeak guztizkoaren %47,3 baitira. 

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren arabera(EEZP), behera egin zuen langabetuen 

kopuruak EAEn, 121.200 lagun urteko azken hiruhilekoan, hots, -%1,1eko jaitsiera aurreko 

hiruhilekoaren aldean eta -%5,8koa 2017ko epealdi berarekin alderatuta (128.600 lagun). 

 

Urtearen bukaeran, 119.700 lagun zeuden izena emanda, 2009tik lehen aldiz 120.00 

langabetu kopurutik behera. Hala ere, 2018an, batez besteko terminoetan, erregistraturiko 

langabetuen kopuruak nabarmen egin zuen behera, -%7,4, baina aurreko bi urteetakoaren 

azpitik pixka bat (-%8,8 2016an eta -%8,6 2017an). 

 

Ingurune horretan, laugarren hiruhilekoan erregistraturiko langabezia-tasa %11,3 izan zen, 

hirugarren hiruhilekoan izandakoa (%11,6) eta urtebete lehenagokoa (%12,1) baino txikiagoa. 

Urte osoa, eta batez besteko datuetan, langabezia-tasa %11,6an kokatu zen EAEn, 2017an 

baino puntu bat txikiagoa (%12,6), estatuan erregistratu den tasatik urrun: %14,9. 

 

Horrenbestez, espero izatekoa da ezen, enplegu garbia sortzen den neurrian, gora egingo 

dutela hazkunde-zikloan aurrera egiteko posibilitateek, betiere BPGd-aren ibilbideak 

erakusten duen motelaldi txikiaren baitan. 
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Prezioen deflatorea eta KPI 

HEKren arabera, EAEko BPGd-a ohiko prezioetan, 2018ko laugarren hiruhilekoan, 19.353,3 

milioi euro izan zen, urtebete lehenago baino 766,4 milioi inguru gehiago (18.768,7), hots, 

urte arteko %3,1eko hazkundea. BPGd-aren bolumenaren aurrerakada %2,4koa izan dela 

zenbatetsita, salneurrien deflatorea %0,7koa izan da. 

EINek argitaraturiko informazioaren arabera, EAEn, estatuan gertatu bezalaxe, kontsumoko 

prezioek atzerakada handia izan zuten ekitaldiaren amaieran, gehienbat erregaien salneurrien 

beherakadak eraginda. Hala, azaroan eta abenduan puntu bat baino gehiagoko jaitsiera izan 

zuen KPIak, eta 2018. urtearen bukaeran, %1,0ko inflazioa izan zen, 2018ko denborari 

gehienean izandako %2,0tik urrun. 

 

Ezkutuko inflazioa ez zen aldatu urtea bukatzean, eta %0,9aren inguruan kokatu zen, aurreko 

hileetan erregistraturikoaren antzera. Beraz, presio inflazionistarik ez dagoela frogatu da. 

 

2019ko urtarrileko datuek erakusten dutenez, inflazioa urte ateko %1,0aren inguruan kokatu 

zen, elikagaien eta alkoholik gabeko edarien prezioen bilakaera neurrizkoa izan delako. Hala, 

azken datu horrekin KPIak hiru hiruhilekoetan jarraian izan ditu %2,0tik beherako 

aldakuntzak, eta ezkutuko inflazioak, berriz, %0,7aren inguruan eusten dio, KPIaren azpitik. 

 

Epe laburrerako aurreikuspenak 

EAEko BPGd-ak gorantz jarraitzen du, baino gutxiago. Nazioarte mailako azken aurreikuspenak 

ikusita, hain zuzen ere hainbat adierazle ekonomikok ingurune makroekomikoari buruz 

eginikoak eta euskal ekonomiaren beraren adierazleei erreparatuta, Eusko Jaurlaritzako 

Ekonomia eta Plangintzako Zuzendaritzaren aurreikuspenek bere horretan jarraitzen dute 

aurrekoen aldean, eta eutsi egiten zaio euskal ekonomiak motelaldi txikiko prozesuan 

murgilduta jarraituko duen aurreikuspenari. Hala, BPGd-aren igoera %2,3koa izango da 

2019an. 
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Eskariaren osagaien arabera, amaierako kontsumoaren erritmoari eutsiko zaiola aurreikusten 

da. Izan ere, %2,1aren inguruko aldakuntza egonkorrak izango ditu. Inbertsioak, berriz, berriki 
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izan direnak baino erritmo txikiagoarekin egingo du gora. Kanpoko ingurunearen inguruan 

sortutako ziurgabetasunak galarazi egingo du aldagai hori hobea izatea. 

Intentsitate txikiagoak eragina izango du euskal ekonomiaren hiru sektore nagusietan, 

bereziki eraikuntzan, ez baitu errepikatuko 2019an 2018ko emaitza bikaina. Bestalde, 

industriak nahiz zerbitzuek intentsitate txikiagoa izango dute, puntuaren inguruan, 2018aren 

aldean. 

Ekoizpenaren erritmo motelago horrek enplegu garbiaren sorkuntzari eragingo dio: 2018an 

%2,0 hazi ondoren %1,4 igo da aurten, eta itxurazko produktibitatearen irabazia ehuneko 

puntu batekoaren inguruan kokatu da. Langabezia-tasa pixka bat baino ez da jaitsiko, lan-

eskatzaile berrien eskari handiagatik, lanpostu hutsen igoerak erakarrita. 

 

BIZKAIKO ABAGUNEA 

Bizkaiko ekonomiak trakzioa irabazi du 2018ko azkeneko hiruhilekoan. Bere hiruhilekoko 

kontuetan (HHK) Eustatek argitaratutako datuak ikusirik, lurraldean sortutako balio erantsi 

gordina (BEGd) urritik abendura bitartean hiruhilekoen artean %0,5 hazi zen, hau da, 

aurreko hiruhilekoko tasa berean eta Gipuzkoako %0,7 eta Arabako %0,4ren artean. 

Urtebete lehenagoko hiruhileko berdinarekin alderatuz gero, hazkuntza %2,6 izan da, hain 

zuzen, aurreko hiruhilekoan (%2,4) baino bi hamartarren gehiago eta EAEko (%2,4), 

Arabako (%2,2) eta Gipuzkoako (%2,3) batez bestekoaren gainetik. 
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Era berean, Eustaten arabera, BEGd-a prezio arruntetan 2018ko laugarren hiruhilekoan 

%3,3 hazi da Bizkaian. Hori aurreko hiruhilekoan (%3,8) baino gutxiago da, baina, aldi 

berean, Araban (%2,7) eta Gipuzkoan (%3,0) baino apur bat gehiago, beraz, prezioen 

deflaktoreek hiruhilekoan honako aurrerapenak izan dituzte: Bizkaian, %0,46; Araban, 

%0,68 (%1,2) eta Gipuzkoan, %0,67. 
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2018. urte osoa kontuan hartuz gero, Bizkaiko BPGd %2,7 igo zen, EAEn (%2,8) baino 

hamartarren bat gutxiago eta 2017. urtean (%3,0) izandakoa baino hiru hamartarren 

gutxiago, alegia. 

Ekoizpena 

Eskaintzaren ikuspegitik, zerbitzuen sektoreak erreferentziazkoa izaten jarraitzen du, 

eraikuntzaren sektorearen laguntzaz, suspertzen ari baita; bien bitartean, industriak ahulezia 

nabarmena erakutsi du. 

Aurreko hiruhilekoetako joerari jarraiki, nazioarteko ziurgabetasunak, ekonomiaren 

geldotasunak eta dieselaren krisia nahiz errekuntza-motorren igorpenei buruzko arau 

berriak konbinatu ostean, Bizkaiko enpresa zehatzen arazoek 2018ko azkeneko 

hiruhilekoan industriaren sektorearen emaitzak itzali dituzte. 

Eustatek azaldutakoarekin bat, industria-produkzioari buruzko indizea (IPI), lan-

egutegiaren baldintza homogeneoetan, Bizkaian berriz ere urteen arteko –%0,6 jaitsi zen 

2018ko laugarren hiruhilekoan eta aurreko hiruhilekoetako emaitza txarrei eutsi die. Hala, 

2018. urtean –%1,0 murriztu zen, lau urte igotzen eman ondoren. Horrez gain, Arabako       

–%0,2ko jaitsiera gainditu du. Gipuzkoarekin (%4,5) eta Estatuarekin (%0,3) alderatuz gero, 

ordea, kontrako ikurra du. 

 

IPI-a urteko laugarren hiruhilekoan Bizkaian jaistea arrazoitzeko, batetik, erauzketa-

jarduerak kontuan hartu behar dira, porrot egin baitute (–%21,9) eta, bestetik, 

manufaktura-industriari erreparatu behar zaio, –%0,7 jaitsi baita; bien bitartean, energiaren 

produkzioa %1,5 hazi da. 2018. urtean hiru adarrek behera egin dute –%6,0, –%0,4 eta         

–%5,9, hurrenez hurren, 2017. urtean metatu zuten %19,6, %3,1 eta %6,6ko hazkuntzen 

aldean, hurrenez hurren.  

 

Sektorean okupazioari dagokionez, Gizarte Segurantzarekiko afiliazio-datuen arabera, 

2018ko laugarren hiruhilekoan Bizkaian industrian 73.281 pertsona aritu zen (hilabete 

bakoitzaren azkeneko eguneko batez bestekoa), hau da, 2018ko hirugarren hiruhilekoan 

baino –%0,8 gutxiago. Dena den, urtebete lehenago 72.825 ziren, beraz, urteen artean 

%0,6 hazi da eta 12 hiruhilekoez ondoz ondo hazkuntza antzeman da. 

 

Urte osoan, sektoreko batez besteko afiliazioak 73.316 izan ziren eta urteen artean %0,6 

hazi zen. Hala, hiru urtez hazkuntzak metatu dira, nahiz eta profila argi eta garbi 

moteltzearena den. Adarka, urteen artean, ondorengoak azpimarra daitezke: ur, energia eta 

erauzketaren produkzio-jardueretan afiliazioen %2,2 gehiago eta manufaktura industrian 

%0,6ko igoera. 

 

Lan-merkatuko inkestak sektorean okupazioaren bilakaerarekin bat datoz laugarren 

hiruhilekoan eta indarra galtzen ari dira. Ildo horri eutsiz, 2018ko urri-abendu tartean, 

INEren BAIk Bizkaian sektorean jardunean 80.900 pertsona kokatzen du, hortaz, urteen 

artean –%7,2 jaitsi da; bien bitartean, Eustaten BJAk 86.200 pertsona kalkulatzen du 

jardunean, urteen arteko –%5,9ko murrizketarekin. Urteko balantzeak batez beste 

okupazioa 82.400 pertsonarekin itxi du INEk eta urteen artean –%7,9 jaitsi da. Eustaten 
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datuei erreparatuz, 89.300 pertsona dago egoera horretan eta %0,5eko hazkuntza arina 

antzeman da, 2017. urtean nabarmenki (%10,2) gora egin ondoren. 
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Bizkaian eraikuntzari dagokionez, sektore guztien artean kosta egiten ari zaio krisitik 

ateratzea, adierazleek dinamismoa adierazi arren. 

 

Seopanen arabera, Bizkaian lizitazio ofizialak sektorearen etorkizuneko portaera 

aurreratzen du eta 2018. urtean 567,7 eurokoa izan zen. 2017. urteko 527,9 milioiekin 

alderatzen badugu, urteen artean %7,5 igo da, bere bi alorrek izandako portaera 

desberdinak bultzatuta. Eraikuntzak –%32,0 behera egin zuen bitartean, obra zibila urteen 

artean %27,8 hazi da. 

 

Azkenik, 2018. urtean zehar Bizkaian lizitazioan ateratako obraren emaitzak tokiko 

administrazioaren bultzada bikainari erantzuten dio. %43,2 igo da. Administrazio zentralak 

eta erkidegokoak lizitazioan jarritako obra, berriz, –%24,8 eta –%86,1 jaitsi da, hurrenez 

hurren. 

 

Eraikuntzan enplegu-adierazleek sektorea suspertzen ari dela eta, ondorioz, lanpostu berriak 

sortzen ari direla berresten dute. Aurrekoaren harira, Gizarte Segurantzari afiliazioak kontuan 

hartzen baditugu, 2018ko urritik abendura bitartean Bizkaian 30.687 pertsonak jardun zuen 

eraikuntzan eta urteen arteko hazkuntza %4,4 izan da, hirugarren hiruhilekoan izandakoa 

(%4,0) baino gehiago eta 2008ko krisitik tasarik altuena. Gainera, 9 hiruhilekoz ondoz ondo 

igoerak metatu dira. 2018. urtean sektorean batez beste 301.159 afiliatu dago eta urteen 

artean %3,7ko gorakada da, afiliazio guztien %2,0ren gainetik, alegia. 

 

Lan-merkatuko inkestek baieztatzen dute Gizarte Segurantzarekiko afiliazioen bilakaera 

positiboa. 6 hiruhilekoetan zehar behera egin ondoren, BAIk %12,5eko hazkuntza 

antzematen du, nahiz eta urte osoa hartuta –%7,9 jaitsi. BJAren arabera, ordea, urritik 

abendura sektorean jarduten dutenen kopuruak %7,5 egin du gora, beraz, 2018. urtean 

hazkuntza %4,9n kokatu da. 
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Eustaten zerbitzuen egiturazko indizeari (ZEI) jarraiki, zerbitzuen sektorean merkataritza 

(handizkakoa eta txikizkakoa) eta ibilgailuak saldu nahiz konpontzea sartzen dira, baita 

bestelako zerbitzuak epigrafean multzokatutako sektoreak ere. Bizkaian 2018ko laugarren 

hiruhilekoan, baldintza konstanteetan, urteen artean %0,9 hazi zen, aurreko hiruhilekoko     

–%0,3ko murrizketaren aldean. Merkataritzaren sektoreari esker igo da, %0,6 hazi baita, 

baina bestelako zerbitzuen sektoreak ere %1,3 gora egin du. 

 

Aurreko hiruhilekoarekin erkatuz gero, merkataritzaren sektoreak %0,2ko hazkuntza du, 

bestelako zerbitzuek, ordea, %0,3koa prezio konstanteetan eta urte-sasoiaren ondoreak 

deuseztatu ostean. 

 

Merkataritzaren barruan, urteen arteko bilakaerak positiboak izan dira txikizkako 

merkataritzaren salmentarako (%1,9 gora) eta, batez ere, motor ibilgailuen salmenta eta 

konponketarako (%4,6ko hazkuntza); bien bitartean, handizkako merkataritzak –%0,7 egin 

du behera.  

 

“Beste zerbitzu batzuk” atalean, baldintza konstanteetan, garraio eta biltegiratzearen 

sektoreari dagokion salmenten indizea %4,4 gehitu da; lanbide- eta zientzia-jarduerak, baita 

teknikoak ere saltzeari buruzko indizeak %1,9 egin du gora eta administrazio eta zerbitzu 

osagarriei dagokiena ez da aldatu (%0). Beste muturrean, jaitsierekin, ostalaritzaren (–%0,3) 

eta informazio eta komunikazioen (–%3,7) sektoreak daude. 

 

Hala eta guztiz ere, sektorean prezioak gehitu direnez, baldintza arruntetan eta datuak 

zuzendu ostean, Bizkaian ZEI-a urritik abendura %3,1 hazi da, merkataritzaren sektoreak 

(%2,7) eta bestelako zerbitzuen sektoreak (%3,2) aurrera egiten dutelako.  

 

Bizkaian langile landunen indizea denboraldian igo da eta urteen artekoari erreparatuz, 

%1,4 egin du gora baldintza gordinetan eta %1,7 urte-sasoiaren zuzenketa egin ondoren. 

 

Urte osoa hartuta, merkataritzaren sektoreko salmentak baldintza metatuetan %1,0 hazi 

dira eta gainerako zerbitzuenak %2,3 baldintza errealetan. Aurrerapauso horiek baldintza 

arruntetan ipintzen badira, %3,9 eta %3,8 dira, hurrenez hurren. Sektorean langile landunek 

%2,0ko hazkuntza izan zuten 2018. urtean, hau da, 2017ko %1,4 baino gehiago. 

 

Lan-merkatuko inkestek sektorean landunen ibilbide positiboa erakusten dute; BAIren 

kasuan, urteen artean %3,0 hazi da 2018ko laugarren hiruhilekoan; BJAren kasuan, berriz, 

%2,9, beraz, 2018. urte osorako %3,7 eta %1,2ko hazkuntzak dira, hurrenez hurren. 

 

Bizkaiko zerbitzuetan Gizarte Segurantzan batez beste 2018ko laugarren hiruhilekoan 

351.798 afiliatu zeuden, hazkuntza garrantzitsuekin: urteen arteko %2,0 eta hiruhilekoen 

arteko %4,0. 2018. urte osoa hartuz gero, batez beste 345.160 afiliatu zenbatu ziren, 

2017ko 337.160 afiliaturen aldean, beraz, %2,2 egin dute gora.  

 

2018. urtean jarduera tertziarioen adarren arabera, Bizkaian honako afiliazioek izan dute 

urteen arteko portaera positiboa: Lanbide- eta zientzia-jarduerek nahiz teknikoek (%1,7), 

zerbitzu osagarriek (%2,8), informazio eta komunikazioek (%4,7), administrazio publiko, 

hezkuntza eta osasunak (%2,9), arte eta jolas jarduerek (%3,8), merkataritza, ibilgailuen 
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konponketa, garraio eta ostalaritzak (%1,1), higiezinen jarduerek (%3,4) eta finantza- nahiz 

aseguru- jarduerek (%0,1); bakarrik bestelako zerbitzuek izan dute bilakaera negatiboa               

(–%0,8). 

 

Barne-eskaera 

Barneko jarduerak Bizkaiko produkzio-jarduera bultzatzen jarraitu du, indar gutxiagoz egin 

arren. Aurreko hiruhilekoetan bezala, etxeetako kontsumoak (neurri txikiagoan) eta 

enpresa-inbertsioak barneko eskea bultzatzen jarraitu dute, enpleguaren datu onetan eta 

finantzaketa-baldintzak hobetzean oinarrituta. 

 

Eustatek hiru hilez behin egiten duen txikizkako merkataritzaren indize orokorrari (ICIm) 

jarraiki, 2018ko laugarren hiruhilekoan Bizkaian gorakada nabarmena izan da, aurreko 

denboraldikoekin alderatzen badugu. Ildo horri eutsiz, ICIm prezio arruntetan, zuzendu 

ostean, urteen artean %6,0 hazi da, hain zuzen, urteko hazkuntzarik handiena, eta 

Gipuzkoako (%4,6) eta Arabako (%5,4) igoeren gainetik kokatu da. 2018. urtean ICIm-k 

Bizkaian %3,0 egin zuen gora, EAEren batez bestekoaren (%3,0) ildotik. 

 

2018. urtean Bizkaian sektoreka, prezio arruntetan eta zuzendu ondoren, elikadurak %1,4 

gehitu zituen bere salmentak, gainerako produktuen txikizkako merkataritzak %3,3 eta 

automobilgintzarako erregaien salmentak %9,4. 

 

Bolumenean, laugarren hiruhilekoan Bizkaian ICIm-a %3,1 hazi da eta atzean utzi ditu 

urtearen erdiko hiruhilekoetako –%0,3ko eta –%1,8ko jaitsierak. Gainera, Arabaren (%3,5) 

eta Gipuzkoaren (%3,4) antzera kokatu da. Hiruhilekoak metatuz gero, 2018. urtean ICIm 

Bizkaian %0,5 igo da, 2017ko %0,6ren parean eta bost urtez ondoz ondo hazkuntza 

hauteman du.  

2018. urtean Bizkaian sektoreka, bolumenean, elikadurak %0,4 gehitu zituen bere 

salmentak, gainerako produktuen txikizkako merkataritzak %0,5 eta automobilgintzarako 

erregaien salmentak %1,7. 

Etxebizitzen eskualdaketari dagokionez, Bizkaian 2017 urtean %7,5 gehitu ondoren, 

2018ko irailera arteko datuekin lurraldean 8.618 higiezin eskualdatu ziren, beraz, urteen 

arteko %9,3ko hazkuntza da, 2017ko denboraldi berdinarekin erkatuz. Batez ere, 

etxebizitza libreak (%11,8) igo dira, babestuek (–%31,8) behera egiten jarraitzen baitute. 

 

Turismoa sendo ageri da. Ostatu-zerbitzuen eskeak oso aldeko portaera izan du; hala, 

bisitarien eta ostatu-gauen errekorrak lortu dira. 

 

INEren hotel-okupazioaren inkestak (HOI) zenbatetsitakoarekin bat, Bizkaia bisitatu eta 

Bizkaiko hotel-establezimenduetan ostatatu ziren bisitariak urteen artean %4,6 igo ziren 

2018ko laugarren hiruhilekoan, Euskal Autonomia Erkidegoaren %2,9ko hazkuntzaren 

gainetik eta Espainiako ekonomiaren antzeko ehunekoarekin (%4,1). 

 

Igoerarekin batera, ostatu-gau gehiago (%9,0) pasatzen dira, bisitari atzerritarrek 

nabarmenki egin baitute gora (%12,7) eta turista nazionalak %6,9 hazi baitira.  
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2018. urtean 1.529.978 turista hurbildu zen lurraldera eta ostatu-gaua pasa zuen, beraz, 

2017. urtearekiko %4,5eko hazkuntza da. Izan ere, turista nazionalak %2,6 eta atzerritarrak 

%7,6 igo dira. Bestalde, ostatu-gauak 2.890.352ra iritsi ziren eta urteen arteko hazkuntza 

%4,9 izan zen, nagusiki, atzerritarrek %8,7 eta nazionalek %2,4 gehiago egin zituztelako. 

 

Eustaten Turismo Establezimendu Hartzaileen Inkestaren (TEHI) arabera, INEren datu 

onak berresten dira. Aurrekoaren harira, 2018ko urritik abendura 346.440 bidaiari sartu 

zen eta denboraldian %5,3ko urteen arteko hazkuntza izan zen. Ostatu-gauei erreparatuz 

gero, urteen arteko %9,2 igo ziren, bai estatutik kanpoko turistei (%10,8), bai turista 

nazionalei (%8,3) zegokienez. 

 

Eustatekin bat, 2018. urtean Bizkaia 1.463.341 pertsonak bisitatu eta gaua pasa zuen eta 

2.857.810 ostatu-gau zenbatu ziren. Hori urteen artera eramanda, %3,5 eta %6,1eko 

hazkuntza da, hurrenez hurren. Batez besteko egonaldia 1,95ean kokatu da eta hilabeteren 

batean batez beste 2 egunera iritsi da.  

 

Landa-turismoak oso bilakaera positiboa du, Eustatek azaldutakoarekin bat. 2018. urtean 

halako establezimendu-motan ostatatzen den turisten sarrera %14,4 igo da eta ostatu-

gauek %16,9 egin dute gora, hortaz, 2017ko %1,7 eta %0,1eko hazkuntzak, hurrenez 

hurren, aurki gainditu dira.  

 

Autoen matrikulazioak 2018. urtea hasieran esperotakoa baino balantze hobearekin amaitu zuen, 

nahiz eta eskea ahula izan eta irailaren 1etik igorpenen test berria (WLTP) indarrean sartu. 

Azkenekoak, nagusiki, gasolioz funtzionatzen duten ibilgailuei eragiten die. Bi gertakariek 

aurretik ezagutu gabeko bi mugarri eragin dituzte: autoen matrikulazioak lau hilabetez 

ondoz ondo (irailetik abendura) erori ziren; abenduan egitea ere 2012az gero ez zen 

gertatzen. Izan ere, hori suertatu zen azkeneko krisi ekonomikoaren urterik gogorrena. 

 

Testuinguru honetan, Bizkaian, irailean %10,8 jaitsi ondoren, autoen matrikulazioak urteko 

azkeneko hiruhilekoan –%10,6 egin zuen porrot. Igoerarekin batera, ostatu-gau gehiago 
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(%9,0) pasatzen dira, bisitari atzerritarrek nabarmenki egin baitute gora (%12,7) eta turista 

nazionalak %6,9 hazi baitira.  

 

 Hala eta guztiz ere, 2018. urtean 23.900 auto matrikulatu ziren, beraz, urteen artean %7,0 

igo da, 2017. urteko %7,4 baino apur bat gutxiago, dena den, 2018an Euskadiko (%5,1) eta 

Estatuko (%6,3) hazkuntzen gainetik. 

 

Bizkaian zama-ibilgailuen erosketak lehenengo bederatzi hilabeteetan nabarmen (%17,4) 

igo ostean, urteko azkeneko hiruhilekoan %9,6 egin zuten gora. Hori guztia kontuan 

hartuta, 2018. urtea zama-ibilgailuen oso matrikulazio positiboarekin (3.960) itxi da eta 

urteen arteko hazkuntza %15,3n kokatu da 2017ko %13,0 oparoaren gainean. Are gehiago, 

EAEn (%12,8) eta Estatuan (%8,8) baino gehiago da. 

 

Kanpo-eskaera 

 

Kanpoko merkataritza susperraldiaren eragile modura finkatu da. Bizkaia Euskadin kanpoko 

merkataritzari dagokion dinamismoaren buru da. Esportazioek eta, batik bat, energia-

produktuek bultzatu dute. Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioari dagokion 

Merkataritzaren Estatuko Idazkaritzaren (MEI) arabera, Bizkaitik kanpoaldera %9,1 

gehiago saldu zen urritik abendura eta aurreko hiruhilekoetako emaitzak (%14,9, %7,8 eta 

%7,8, hurrenez hurren) berretsi ziren.  

 

Izan ere, kanpoaldean salmentek gora egin dute 2017. eta 2018. urteetako hiruhileko 

guztietan, Estatuan bezala, Bizkaian emaitzak hobeak izan arren. 2018. urteko urte-

aldaketa %9,8 izan da. Nolanahi ere, 2017. urtean (%19,5) hazitakoaren erdia da, baina 

Estatuko hazkuntza hirukoizten du. 

 

Bilakaera bi osagaietan gertatu da eta energia salmentak (%16,4) nahiz ez-energetikoak 

(%7,8) urteen artean hazi dira. 

 

Salmenta ez-energetikoak 7.890,7 milioi eurora iritsi ziren urtean zehar, hau da, guztiaren 

%75, beraz, 8 hiruhilekoetan estatuko batez bestekoaren gainetik eta 8 horietatik azkeneko 

7etan euskal batez bestekoaren goian gelditu dira.  

 

Ez-energetikoen barruan, EBra (%7,3) eta munduko gainerako tokietara (%8,7) salmentak 

gehitu dira. Kopuruak positiboak dira, dena den, 2017ko balioen erdia dira. 

 

Sektoreka, gehienetan hazkuntzak antzeman ziren, baina ondorengoak azpimarra daitezke 

bi digituko igoerak izateagatik: erdi manufakturak (%19,0), kontsumo iraunkorra (%18,2), 

energia-produktuak (%16,4), elikagaiak (%15,1) eta lehengaiak (%12,3).  

 

Behera egin zuten bi sektoreek (kontsumo iraunkorrak eta bestelako manufakturek) gutxi 

gorabehera %1eko garrantzi erlatiboa dute eta goranzko joerara itzuli dira 2018. urtean. 

2018. urtean, ordea, garrantzi erlatibo handiagoa duten beste sektore batzuk erori dira, 

hala nola, automobilgintzako osagaiak (–%9,6), kontsumo-manufakturak (–%7,1) eta ekipo-

ondasunak (–%0,2). 
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Automobilgintzako osagaiei dagokienez, esportazioen %10,4ko garrantzi erlatiboa dute eta 

8 urte gorantz eman ondoren, joera aldatu da. Ondorioz, automobilgintzaren sektorean 

ekoizpena jaisten ari dela agerian gelditu da. 

 

Berriz ere Frantzia izan zen Bizkaiko esportazioen jomuga nagusia, %15,5 xurgatzean. Dena 

den, garrantzi erlatiboa puntu bat murriztu arren, baldintza absolutuetan, Frantzian 

salmenta %1,7 igo da. Bigarren tokiarengatik borrokatuz, Estatu Batuek (%12,5) posizioa 

kendu diote Alemaniari (%12,2). Hori 2014. urtetik ez zen gertatzen. Orduan, Estatu 

Batuetan esportazioak %25 hazi ziren eta Alemanian %14. Gero, Holanda (%7,1eko 

garrantzi erlatiboa eta %23ko hazkuntza) eta Belgika datoz. Azkenekoa da garrantzi 

erlatibo esangarria izanik, baldintza absolutuetan –%5 jaisten dena. Erresuma Batua, Italia 

eta Portugal batzen baditugu, aipatutako jomuga guztiek Bizkaiko esportazioen bi heren 

xurgatzen dituzte. 

 

Garapen bidean dauden herrialdeetara esportazioei erreparatzen badiegu, hurrengoen 

hazkuntzak azpimarra daitezke: Brasil, %26 2018. urtean eta %87 2017an; Mexiko %2 

2018an eta %40 2017an. Beste muturrean, Txina, India eta Turkiara esportazioak jaitsi dira. 
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Jarduera eta kontsumoaren abiada onarekin bat, Bizkaiko inportazioak %15,7 igo ziren: 

energia-erosketetan %24,8ko igoera eta ez-energetikoetan %8,3koa. Bakarrik azkenekoak 

kontuan hartzen baditugu, Bizkaiak 8 hiruhilekoetan gora egin du eta 2018ko lehenengo 

seihilekoan izan ezik, Euskadiko eta Estatuko batez bestekoaren gainetik kokatu da.  

 

Hala eta guztiz ere, 2018. urtean oso aldaketa garrantzitsua gertatu da energia-erosketen 

jatorrian, Europar Batasunetik etorritakoak (–%63,2) zorrozki jaitsi ziren bitartean, 

munduko gainerako tokietatik iritsitakoak (%31,5) nabarmenki egin zuten gora. Datu horiek 

interpretatuz gero, Estatu kideetan energia-erosketak urtebete lehenago guztiaren %18,4 

izatetik %5,9 izatera pasa dira. 

 

Jatorrizko herrialdeen arabera, inportazioak esportazioak baino askoz banatuagoak daude. 

Dena den, argi eta garbi bereizi behar dira. Energia-inportazioak kontuan hartzen baditugu, 
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jatorri nagusiak Mexiko (inportazio guztien %7,5) eta Libia (%6,9) dira, Errusiaren ordez. 

XXI. mendean inportatzaile nagusia izan da eta 2018. urtean inportazioen %2,9n gelditu 

zen. Hala ere, energia-produktuak baztertuko bagenitu, jatorrizko herrialdeen podiuma 

Alemania, Txina eta Frantziak hartuko zuten, ordena horretan. 

 

Merkataritza-balantza energetikoa betiere Bizkaian negatiboa da, Petronorren 

inportazioak direla-eta, baina bi urte (2017 eta 2018) daramatza beherakadarekin, 3 urte 

(2014, 2015 eta 2016) gorantz egin ondoren. Merkataritza-balantza ez-energetikoa, ordea, 

2007az gero positiboa da eta energia-balantzarekin gertatutakoaren aldean, bi urtetan 

(2017 eta 2018) hazkuntzak izan dira, 3 urtez (2014, 2015 eta 2016) jaitsi ostean. 

 

Lan merkatua 

Langabeziak jaisten jarraitzen du, baina motelago. CET izenekoen arabera, Bizkaiko ekonomian 

lanaldi osoan 2018ko laugarren hiruhilekoan 484.071 lanpostu egon dira, gutxi gorabehera 

aurreko hiruhilekoan baino 2.142 enplegu gehiago, hortaz, hiruhilekoen arteko hazkuntza 

%0,5en kokatu da, hain zuzen, aurreko hiruhilekoko tasa berdina. Urteen artekoari 

erreparatzen badiogu, gainerako ekitaldiko batez bestekoan %1,8 hazi da. Hala, urtebete 

lehenago denboraldi berean zeudenak (475.279) baino 8.792 postu gehiago daude. 

 

BAIri (INE) jarraiki, Bizkaian biztanleria aktiboa azkeneko hiruhilekoan %1,8 hazi da, 

hirugarren hiruhilekoko datuekin alderatuz, eta %0,6, 2017ko azkeneko hiruhilekora joaten 

bagara. Biztanleria landunak ere gora egin du (%1,6 hiruhilekoen artean eta %1,2 urteen 

artean). Horren ondorioz, langabetuak aurreko hiruhilekoarekiko %7,3 igo dira, baina –%6,5 

murriztu 2017ko denboraldi berera jotzen badugu.  

 

Urtean, kezkagarriena biztanleria aktiboaren jaitsiera da; izan ere, 7 urtetatik 6 urtetan 

behera egin du (–%1,1 2018. urtean). Alde positiboa begiratuta, biztanleria aktiboa jaitsi 

arren, biztanleria landunak ondoz ondo lau urtez gora egin du (%0,1 2018. urtean).  

 

Langabezia-tasa %11,6koa izan da. Ezinezkoa suertatu da hirugarren hiruhilekoaren 

gutxienekoa (%10,9) errepikatzea, baina 2017. urtean atera zen batez bestekoa (%12,7) 

baino txikiagoa da. Izan ere, Bizkaian bost urtetan langabezia tasak behera egin du (–%8,3) 

eta 2013ko %17,8tik gero eta urrunago gelditzen da. 

 

Eustaten BJAren arabera, 2018ko urri eta abenduaren artean, Bizkaian biztanleria aktiboa 

541.900 pertsonena zen, beraz, %0,3ko igoera arina antzematen da, aurreko hiruhilekoko 

540.300 pertsona kontuan hartuz gero. Urteen artean –%0,1 jaitsi da, urtebete lehenagoko 

542.400 pertsonen aldean. 2018. urtean batez beste 542.000 biztanle zegoen aktibo, 

hortaz, 2017. urteko datuetara jotzen badugu, eten egin da eta Arabako (%1,8) eta 

Gipuzkoako (%0,4) hazkuntzekin kontrajar daiteke.  

 

Biztanleria landunari dagokionez, 480.500 pertsonan zenbatetsi da. Nahiz eta hiruhilekoen 

artean –%0,3 jaitsi, urteen artean %1,7 igo da, aurreko hiruhilekoan %2,4 izan ondoren. 

2018rako estimazioekin bat, batez beste 479.200 landun egongo da eta urteen arteko 

hazkuntza %1,3 izango da. Hala, lau urtez igoera metatuko da. 
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Laugarren hiruhilekoan langabetuak 61.400 izan daitezke, urtebete lehenagoko 69.800en 

aldean, beraz, –%12,0 jaitsi da. Dena den, aurreko hiruhilekoko 58.600 pertsonekin erkatuz 

gero, kolpe bat da, %4,8 igo delako. 2018. urtean batez beste 62.900 langabetu zeuden eta 

urteen artean –%8,9 jaitsi zen. 2017. urteko –%15,5 baino txikiagoa izan arren, laugarren 

urtez egin du behera.  

 

Bizkaian laugarren hiruhilekoan langabezia-tasa sexuen arabera honakoa da: %11,5 

emakumeetan eta %11,2 gizonetan. 2018. urte osoa hartu eta batez bestekoa eginez gero, 

%12,1 eta %11,1 da, 2017. urteko %12,9 eta %12,6 baino txikikoa, hurrenez hurren. 

 

Gizarte Segurantzako datuek lan-merkatuaren hobekuntza berresten dute, Estatuan baino 

erritmo motelagoan izan arren. Laugarren hiruhilekoan, batez beste, Bizkaian Gizarte 

Segurantzan 480.184 afiliatu egon zen eta urteen artean %2,0ko hazkuntza da, Euskadiko 

batez bestekoarekin bat (%2,0) eta Estatukoaren (%3,0) azpitik. 

 

Bizkaian 2018. urtean batez beste Gizarte Segurantzan 473.657 afiliatu zenbatu ziren eta 

urteen artean %1,8 hazi zen, emakumeen %2,1eko hazkuntzak  bultzatuta. Guztiaren %47,8 

(226.397) da. Gizonetan afiliazioak %1,6 igo dira eta 247.254ra iritsi (guztiaren %52,2). 

 

Sektoreka 2018. urtean Gizarte Segurantzan afiliazio gehienak (%3,7) eraikuntzaren 

sektorean hazi ziren. Hala ere, balio absolutuetan krisiaren aurreko balioetatik oso urrun 

dago. Atzetik, zerbitzuak (%2,2) eta industria (%0,6) datoz. Biek ekitaldian zehar 

beheranzko profila dute. Amaitzeko, sektore primarioak –%2,9 egin du atzera. 

 

SEPEk ere lan-merkatuaren hobekuntza baieztatu du. 2018. urtean Bizkaian batez beste 

71.000 langabetu zeuden eta urteen artean –%6,8 jaitsi da (2017. urtean –%7,5). Tasa hori 

Euskadiko –%7,4 eta Estatuko –%6,5en artean kokatzen da. 

 

Sektoreka Bizkaian 2018. urtean SEPEn inskribatutako biztanle guztietatik 47.156 

(guztiaren %66,4) zerbitzuen sektorean beste enplegu batetik zetorren, 7.679 (guztiaren 
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%10,7) industriatik, 6.337 (guztiaren %8,9) eraikuntzatik, 1.302 (guztiaren %1,8) lehen 

sektoretik eta gainerako 8.6528k (guztiaren %11,9) lehendik enplegurik ez zuen. 

 

Hori guztia abiapuntutzat hartuta, 2018. urtean Bizkaian langabezia-tasa %13,1 (2017. 

urtean %14,2) izan zen, Euskadiren (%11,6) eta Espainiako ekonomiaren (%14,9) artean 

kokatuta. Langabezia-tasa txikiena (%9,5) industrian eman zen; gero, zerbitzuen sektorea 

(%12,0) eta eraikuntza (%17,4) azaltzen dira eta, azkenik, lehen sektorea (%39,0).  

 

Ekonomiaren finantzaketa 

Espainiako Bankuak egiten duen Banku Maileguen Inkestaren (BMI) arabera, 2018. urtean 

zehar maileguak onartzeko irizpideak neurri batean enpresekiko maileguen segmentuan 

lausotu egin ziren eta etxebizitzei emandako finantzaketari dagokionez, erakunde 

nazionalek kontsumo eta beste helburu batzuetarako kredituen alorrean irizpideak eta 

baldintzak arindu zituzten. Etxebizitza erosteari buruzkoa ere egonkortu egin da.  

 

Testuinguru honetan, Bizkaian, 2017ko hirugarren hiruhilekoaz gero jaitsi ondoren, 

finantza-erakundeek 2018ko irailera arte (azkeneko datu eskuragarria) emandako kreditu 

biziek %1,6 egin zuten gora, EAEren (%0,4) gainetik eta Estatuko jaitsieraren (–%3,3) 

aurkako ikurrez.  

 

2018ko lehenengo hiruhilekoan –%4,4ko jaitsiera puntuala izan zuen, baina 2018ko irailera 

arte Bizkaiko lurraldean finantza-erakundeetan egindako gordailuak, administrazio 

publikoak kenduta, hau da, beste egoiliar-sektore batzuen eskutik gauzatutakoak, 42.421 

milioi eurora iritsi ziren. Urteen hartzeko hazkuntza %3,4 izan zen, EAEko %3,1en ildotik 

eta Estatuko %1,3tik gora.  
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Bizkaian osatutako hipotekek, 2018ko lehenengo hiruhilekoetan bezala, urteko azkeneko 

hiruhilekoan oso bilakaera positiboa izan dute. 2018ko urritik abendura Bizkaian 2.764 

hipoteka egin da eta zenbatekoa 552 milioira iritsi da, beraz, %12,4 egiten dute gora, 

urtebete lehenago baino gehiago, alegia. Zenbatekoa, berriz, %54,8 hazi da.  
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Bizkaiak 2018. urtean urteen artean %11,5eko hazkuntza izan du hipoteka-kopuruari 

dagokionez eta %18,5ekoa zenbatekoa kontuan hartzen badugu, hortaz, atzean gelditu dira 

2017ko –%7,6ko eta –%7,0ko jaitsierak, hurrenez hurren. Horrez gain, Euskadiren (%7,2 

eta %13,9) eta Espainiako ekonomiaren (%11,3 eta %12,2) gainean kokatu da. 

 

Merkataritza-sozietateak eratzeari dagokionez, Bizkaian 2018. urtean 1.717 enpresa sortu 

zen, 2017an eratutako 1.570 enpresen aldean, beraz, urteen artean %9,4 igo da. Hala eta 

guztiz ere, ekitaldian 119.295 milioi euroko kapitala formalizatu zen, 2017ko 131.280 milioi 

euro baino gutxiago; hala, urteen artean –%9,1 egin du behera eta 2017ko %19,2ko 

hazkuntzaren kontrakoa da. 

 

Bestalde, 2018an sozietateen %10,8k zabaldu zuen kapitala, sozietate mugatuek %13,9 

egin baitute aurrera. Anonimoak, ordea, –%14,8 jaitsi ziren eta formalizatutako kapitalak     

–%4,9 egin zuen behera, sozietate anonimoen –%51,9ko porrotak bultzatuta, sozietate 

mugatuen %116,5eko gorakadaren aldean. 

 

Amaitzeko, seigarren urtez ondoz ondo sozietate-kopuru txikiagoa desegin da, 684, alegia, 

eta urteen artean –%2,1 jaitsi da. 

 

Prezioen bilakaera 

Kontsumoko Prezioen Indizea (KPI) Bizkaian abenduan %1era jaitsi da. 2018. ekitaldia tasa 

baxuekin (%0,4 urtarrilean) hasi ondoren, kontsumoko prezioen indizea (KPI) Bizkaian 

urteen arteko %2,2ra iritsi zen uztailean eta maila horretan mantendu zen urrira arte; 

ondoren, %1,5era jaitsi da azaroan eta %1,0ra abenduan. Hain zuzen, hilabete honetan hilen 

arteko aldaketa negatiboa (–%0,5) suertatu zen.  

 

KPIa leuntzearen atzean dago, besteak beste, petrolio-upelaren prezioaren bilakaera. 

Irailaren erdialdean 85 dolar gainditu zituen eta urtearen bukaeran gutxi gorabehera 50 

dolarrera jaitsi zen, 2019. urtearen hasieran 60 dolarrak gainditu arren.  

 

KPIaren bilakaerari dagokionez, abenduan Bizkaian, aisialdi eta kulturan (%2,3ko igoera) eta 

etxeko gauzetan (%0,4) izan ezik, honako hauetan jaitsi zen: garraioan (–%2,8), erregaiak 

jaitsi zirelako; jantzi eta tabakoan (–%2,9); edari eta tabakoan (–%0,7); etxebizitzan (–%0,1); 

hotel, kafe eta jatetxeetan (–%0,5) eta elikagai nahiz edari ez-alkoholikoetan (–%0,4). 

 

2018. abendura arte izandako hitzarmenen negoziaketa kolektiboa erreferentziatzat 

hartuta, 2018rako ondore ekonomikoei erreparatuz, Bizkaian 111.218 pertsonari eragin 

dio eta soldatak %1,89 gehitu dira (%1,84 EAEn eta %1,75 Estatuan). 2019. urtean 

erregistratutako hitzarmenetarako, pixkana soldata igotzen joango da.  

 

Epe laburrerako aurreikuspenak 

Bizkaiko ekonomiaren hazkuntza-itxaropenak mantentzen dira. Hazkuntza moteltzen ari den 

ekonomia-agertoki orokorrean, Bizkaian produkzio-jardueraren susperraldiak hurrengo 

urteetan aurrera egiten jarraituko du, baina aurreko urteetan baino aurrerapauso 

txikiagoak espero dira.  

36 



  

B i z k a i k o  F o r u  A l d u n d i a  

Testuinguru honetan, enplegua sortzeari eustea espero da, bere inguruneko ekonomien, 

bereziki, Espainiakoaren eta Euskadikoaren hazkuntza-doikuntza leunaren ingurunean. 

Horrez gain, ziurgabetasuna gero eta handiagoa da, bai kanpoan, baita barruan ere. 

 

2019. urteari begira, eske nazionala, lan-kostuak eta energiaren nahiz lehengaien kostuak 

izango dira faktorerik garrantzitsuenak eta lurraldeko enpresen jarduera baldintzatuko 

dute. Horri erantsi behar zaizkio, besteak beste, jarduera batzuetan langile trebatuen 

urritasuna, finantzaketa-baldintzak eta truke-motak. 

 

Hortaz, hurrengo ekitaldirako itxaropenek ziurgabetasun handiagoak izango dituzte. 

Ekonomiaren hazkuntza sustatzen ari ziren haizeak astiro desagertuz joango dira, azken 

hilabeteetan ireki diren muga-zergen gerrari dagozkion ondoreekin batera. Azkenekoak 

oraindik ikusteke daude. 

 

Ildo horri eutsiz, 2019. urtean ere seigarren urtez ondoz ondo Bizkaiko ekonomia 

suspertuko da eta BPGd-a EAEn aurrez ikusitakoaren antzera (%2,3) haziko da. 
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Urtetik urterako ald%

Iturria

2017 2018 2017 2018 2017 2018

BPG BOLUMINA Eustat/INE (I+II+III+IV) Hiruhilekoa 3,0 2,7 2,9 2,8 3,0 2,5(a)

BPG NOMINALA Eustat/INE (I+II+III+IV) Hiruhilekoa 3,5 3,7 3,6 3,8 4,3 4,5(a)

EKOIZPENA

-I.E.I. Orokorra Eustat/INE Urt.-Abendua 3,3 -0,5 2,8 1,9 2,9 0,8

-I.E.I. Orokorra zuzenduta Eustat/INE Urt.-Abendua 3,5 -1,0 3,0 1,3 3,2 0,3

-Landunak Guztira INE (I+II+III+IV) Hiruhilekoa 1,6 0,1 0,3 2,1 2,6 2,7

-Landunak Guztira Eustat (I+II+III+IV) Hiruhilekoa 1,3 1,3 1,7 1,6 -- --

-Gizarte Segurantzako Afiliatuak G. Segurantza Urt.-Abendua 1,6 1,9 1,9 2,1 3,5 3,2

INDUSTRIA

-I.E.I. Ateratze Industriak Eustat/INE Urt.-Abendua 19,8 -4,6 3,5 4,8 5,0 -5,3 

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

-I.E.I. E.Elek., Gasa eta Ura Eustat/INE Urt.-Abendua 5,6 -5,8 2,5 -1,6 1,8 -1,9 

-Landunak Industrian INE (I+II+III+IV) Hiruhilekoa -1,4 -7,9 3,2 -3,3 5,0 2,3

-Landunak Industrian Eustat (I+II+III+IV) Hiruhilekoa 10,2 0,5 4,7 4,1 -- --

-E. Elek. Kons. Industrian Iberdrola Urt.-Abendua 8,7 -0,8 4,8 1,0 -- --

-E. Elek. Kons. Ind. Sid. Gabe Iberdrola Urt.-Abendua 4,6 0,8 3,8 1,8 -- --

ERAIKINTZA

-Landunak Eraikintza INE (I+II+III+IV) Hiruhilekoa -10,6 -7,9 -2,5 4,8 5,1 8,3

-Landunak Eraikintza Eustat (I+II+III+IV) Hiruhilekoa -2,9 4,9 0,8 3,7 -- --

-En. Elek. Konts. Eraikintzan Iberdrola Urt.-Abendua -11,5 6,6 -6,3 4,2 -- --

ZERBITZUEN SEKTOREA

-Bidaiarien Mugimendua INE Urt.-Abendua 7,4 4,5 5,4 3,5 3,7 1,7

-Bidaiarien Mugimendua Eustat Urt.-Abendua 5,4 3,5 3,6 4,4 -- --

-Gauak INE Urt.-Abendua 7,3 4,9 6,3 4,4 2,7 -0,1 

-Gauak Eustat Urt.-Abendua 4,6 6,1 2,6 7,2 -- --

-Landunak Zerbitzuetan INE (I+II+III+IV) Hiruhilekoa 3,6 3,7 -0,4 4,2 1,9 2,5

-Landunak Zerbitzuetan Eustat (I+II+III+IV) Hiruhilekoa -0,2 1,2 0,7 0,7 -- --

-En. Elek. Konts. Zerbitzuetan Iberdrola Urt.-Abendua -2,3 0,4 -0,8 1,7 -- --

LAN MERKATUA

-Langabezia Tasa INE (I+II+III+IV) Hiruhilekoa -10,6 -8,3 -10,2 -11,8 -12,3 -11,4 

-Langabezia Tasa Eustat (I+II+III+IV) Hiruhilekoa -14,4 -8,9 -15,5 -9,3 -- --

-Erregistratutako Langabezia SEPE Urt.-Abendua -7,5 -6,8 -8,6 -7,4 -9,3 -6,5 

-Erregistratutako Kolokazioak SEPE Urt.-Abendua 3,4 2,9 4,3 3,2 8,3 2,3

BARRU ESKARIA

-I.E.I. Kontsumo O. Eustat/INE Urt.-Abendua -- -- 2,6 0,7 1,0 -0,7 

-Autoen Matrikulazioa D.G. Tráfico Urt.-Abendua 7,4 7,0 7,3 5,1 9,0 6,3

-E. Elek. Konts. Etxeetan Iberdrola Urt.-Abendua -2,4 1,1 -1,7 0,5 -- --

-I.E.I. Kontsumo O. Eustat/INE Urt.-Abendua -- -- -0,1 2,5 4,1 2,1

-Garraio-Ibilgailuen matrik. D.G. Tráfico Urt.-Abendua 13,0 15,3 7,3 12,8 8,7 8,8

KANPOKO ESKARIA

Esportazioak Guztira S.E.Comercio Urt.-Abendua 19,5 9,8 10,5 6,8 8,9 2,9

-Esp. Guztira ez energetikoak S.E.Comercio Urt.-Abendua 16,1 7,8 8,7 5,7 6,8 1,9

-Esp. G.E.E. Europako-Batas. S.E.Comercio Urt.-Abendua 15,4 7,3 6,7 7,1 6,2 1,8

-Esp. G.E.E. munduko gainer. S.E.Comercio Urt.-Abendua 17,6 8,7 12,6 3,1 7,9 2,1

Inportazioak Guztira S.E.Comercio Urt.-Abendua 29,5 10,1 20,6 8,8 10,5 5,6

-Inp. Guztira ez energetikoak S.E.Comercio Urt.-Abendua 13,7 6,6 11,5 6,9 7,3 3,7

-Inp. G.E.E. Europako-Batas. S.E.Comercio Urt.-Abendua 11,2 3,2 9,9 5,0 4,9 3,2

-Inp. G.E.E. munduko gainer. S.E.Comercio Urt.-Abendua 17,8 12,1 15,7 11,3 11,2 4,4

PREZIO ETA SOLDATAK

-KPI INE Urt.-Abendua 2,0 1,6 2,0 1,6 2,0 1,7

-PIIA INE Urt.-Abendua -- -- 5,5 5,1 4,4 3,0

-Koste laborala hiruhil. Enk. INE (I+II+III+IV) Hiruhilekoa -- -- 0,5 2,5 0,2 1,0

-Itundutako soldata-igoera Mº de Empleo Urt.-Abendua 1,5 1,9 1,5 1,8 1,4 1,8

EKONOMIAREN FINANTZAKETA

-Kredituak S. Egoiliarretan BdE (I+II+III) Hiruhilekoa 1,9 -0,8 0,0 -0,6 -1,1 -3,2 

-Gordailuak S. Egoiliarretan BdE (I+II+III) Hiruhilekoa 2,2 0,4 3,0 1,7 1,3 0,1

Daturik gabe=d.g.

Bizkaia Euskal Herria

Ekonomiaren Abagunearen Adierazkarien Laburpena

Epealdia

Espainia
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Bizkaiko Abagune Ekonomikoaren Laburpen Grafikoa 
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ZERGA ABAGUNEA 

Ekoizpen-jarduerak berreskuratzen jarraitzen du. Balantzeen Zentralaren (CBT) urteko eta 

hiruhileko laginen arabera, finantzaz besteko sozietateen jarduerak berreskuratze-joera 

mantendu zuen 2017an nahiz 2018ko irailera arte. Horrek esan nahi du soberakin arruntak 

eta enplegua igo egin zirela sektore eta enpresa gehienetan. 

Lagin honetako balio erantsi gordina (BEG) kopuru nominaletan %4,6 hazi zen 2017an, hau 

da, 2016an baino puntu bat gutxiago. Bestalde, CBTk adierazi du 2018ko lehenengo hiru 

hiruhilekoetan BEGa kopuru nominaletan hazi egin zela, %3,3, 2017ko aldi berean izandako 

%0,5eko hazkundearen aurrean (barne-eskariaren dinamismo handiagoko testuinguru 

batean); hortaz, erosketek eta salmentek Espainian pisu handiago hartu zuten aurreko 

urtearekin alderatuta. 

Enpleguak goranzko joera mantendu zuen 2017an (%5,1eko gehikuntzarekin) zein 2018ko 

lehenengo hiru hiruhilekoetan zehar (orduan, %1,6 egin zuen gora). 2018ko hazkundea 

langile finkoen kontratazioen gorakadaren (%2,0 egin zuen gora) ondorioa izan zen. 

Langileen gastuak %5,5 igo ziren 2017an, nagusiki, enpleguaren bilakaera positiboaren 

ondorioz. 2018ko lehenengo hiru hiruhilekoetan zehar, berriz, gastu horiek %3,2 egin zuten 

gora langile-kopuruaren nahiz batez besteko ordainsarien igoeren ondorioz. 

Emaitza ekonomiko gordinak (EEG) igotzen jarraitu zuen 2017an, %3, aurreko ekitaldiko 

datuaren (%7,5) azpitik. Bestalde, CBTren arabera, soberakin hori %3,5 hazi zen 2018ko 

lehenengo hiru hiruhilekoetan. 

Nolanahi ere, BEGaren kasuan bezala, EEGaren haztatutako tasek bilakaera neurrizkoagoa 

erakusten dute 2018rako, %2,2ko hazkundearekin. Horrek esan nahi du 2017ko datuekin 

alderatuta nolabaiteko dezelerazio bat eman dela. 

Finantza-gastuek jaisten jarraitu zuten. Horrek, finantza-sarreren hazkundearekin (nagusiki 

jasotako dibidendu handienengatik) batera, emaitza arrunt garbia (EAG) 2017an eta 

2018ko irailera arte azkar haztea ekarri zuen (%13,8 eta %11,1 hurrenez hurren). 

Beste alde batetik, ezohiko diru-sarreren eta gastuen bilakaerak, 2017an, eragin negatiboa 

izan zuen azkenengo emaitzan, izan ere, %13,3 murriztu zen; 2018ko lehenengo hiru 

hiruhilekoetan zehar, berriz, kontrako eragina izan zuen, %59,5 hazi baitzen. BEGaren 

gaineko ehunekoetan adierazita, azkeneko emaitza 2018an %36,5ean kokatu zen, aurreko 

urteko aldi berean baino hamabi puntu inguru gehiago. 

Mozkin arrunten hazkundeak errentagarritasunaren batez besteko ratioen igoera ekarri 

zuen, 2017an zein 2018ko irailera arte. Errentagarritasun negatiboa zuten enpresen 

ehunekoak behera egin zuen. 

Bestalde, batez besteko finantzazio-kostuak jaisten jarraitu zuen bi aldietan; hortaz, 

aktiboaren errentagarritasunaren eta finantzazio-kostuaren arteko diferentziala hedatu 

egin zen berriro. 
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Hazkunde izenduna eta diru-bilketaren garapena 

2018an itundutako zergen ondoriozko EAEko diru-bilketak maximo historikoak lortu zituen eta 

aurrekontu-aurreikuspena gainditu zuen. Zergapetze zuzenaren zein zeharkako zergapetzearen 

bilakaera positiboa.  

Itundutako zergen ondoriozko EAEko diru-bilketak 18.513,0 milioi euro eskuratu zituen 

2018an, maximo historikoa, urtetik urterako %3,3ko aurrerapenarekin, 2017an 

eskuratutako 17.922,2 milioien eta %9,1eko hazkundearen aurrean. 

Bizkaian, itundutako zergen ondoriozko diru-sarrera gordinak 10.501,6 milioi eurora igo 

ziren (EAEren %56,7, aurreko urtean bezala); horrek, 2017an bildutako 10.180,6 milioi 

euroen aurrean, %3,2ko aurrerapena eman dela esan nahi du (%8,7 2017an), Gipuzkoakoa 

(%2,9) baino altuagoa baina Arabakoa (%4,7) baino baxuagoa. 

4,0

6,5

4,3

7,9

0

5

10

U
17

O M A M E U A I U A A U
18

O M A M E U A I U A A

Z erga Itunduen Berezko Kudeaketa-Bilketa Gordina
12 Hileko batezbesteko mugikorraren urtetik urterako ald.  %   

Bizkaia Araba/Álava+Gipuzkoa

Iturria: FFAA  

2018an, foru ogasunek egindako itzulketak %2,4 igo ziren EAEn, 2017ko –%0,7ko 

jaitsieraren aurrean. Hala ere, Bizkaia itzulketak jaitsi zituen (–%3,2koa) lurralde historiko 

bakarra da, izan ere, Araban eta Gipuzkoan %12,5 eta %5,9 igo ziren, hurrenez hurren. 

2017an justu kontrakoa gertatu zen. 

Hala, itundutako zergen ondoriozko EAEko diru-bilketa garbia 14.981,5 milioi eurokoa izan 

zen 2018an (maximo historikoa ere), urtetik urterako %3,5eko aurrerapenarekin, orain dela 

urtebete lortutako %11,8tik urrun. Beste alde batetik, Bizkaian, foru aldundien arteko 

doikuntzen aurretik, itundutako zergen ondoriozko EAEko diru-bilketa garbiak 8.837,0 

milioi eurokoak izan ziren, urtetik urterako %4,4ko aurrerapenarekin (%9,6koa 2017an). 

EAEn Estatuarekin doikuntzak (1.474,1 milioi) alde batera uzten baditugu, kudeaketa 

propioarengatik (guztiaren %90,2) 13.507,5 milioi euro bildu dira modu garbian eta urtetik 

urtera %8,4 hazi da (%5,0 2017an), diru-bilketa gordina %7,1eko igoerari esker eta 

itzuleren %1,7ko igoera gorabehera. 

Bizkaian, foru aldundien arteko doikuntzen aurretik, kudeaketa propioko itundutako zergen 

ondoriozko diru-sarrera garbiak 8.094,5 milioi eurora iritsi ziren ekitaldian, urtetik urterako 
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%8,8ko aurrerapenarekin (orain dela urtebete baino %3,8 gehiago eta EAEko batez 

bestekoaren gainetik). Igoera diru-bilketaren hazkundearen (%6,5) eta itzulketen 

jaitsieraren (–%4,6) ondorioa da. 

Era berean, foru aldundien artean BEZaren eta fabrikazioaren gaineko zerga berezien diru-

bilketaren doikuntzak ekarpen-koefizienteen arabera gauzatu ostean, eta lurralde 

historikoen arteko transferentziak eginda, kudeaketa propioagatiko Bizkaiko diru-sarrera 

garbiak 6.997,6 milioi eurokoak izan ziren 2018an (2017an baino 518,7 milioi gehiago), 

urtetik urterako %8,0ko hazkundearekin (orain dela urtebete lortutakoa —%5,1— baino 

handiagoa) 

Kapituluen arabera, eta kudeaketa propioaren barnean, EAEko 2018ko diru-bilketa gertatu 

da zuzeneko zergapetzea %10,2 hazi delako eta zeharkakoa %6,3, eta Bizkaian lurralde 

historikoen arteko doikuntza egin aurretik, zuzeneko zergapetzea %9,9 gehitu da eta 

zeharkakoan %8,1. 

Abenduko datuak argitaratzeko zain, urtarrila eta azaroa bitartean estatuko zerga diru-

bilketa (lurraldeko administrazioei egotzi daitekeen parte-hartzea barne) 194.709 milioikoa 

izan da, 2017ko aldi berean baino %8,0 gehiago, eta horren arrazoia zuzeneko zergapetzea 

%8,9 gehitzea eta zeharkakoa ere %7,1 gehitzea izan da. 

Zuzeneko zergapetzearen bilakaera  

Bilakaera positiboak jarraitzen du zuzeneko zergapetzearen diru-bilketan, hazkunde orokortu 

batekin zergarik garrantzitsuenetan. 

Ildo horri eutsiz, zuzeneko zergapetzearen urteko hazkunde gordina EAEn 2018an 

%7,6koa izan da, 2017ko %5,7aren aldean. 2017an gertatutakoaren kontrara, Bizkaia 

bakarrik kokatzen da batez bestekoaren azpitik, %5,7 igo da (2017ko %7,1aren aldera). 

Beraz, Arabako (%13,8) eta Gipuzkoako (%8,1) hazkuntzen azpian dago. 

Zuzeneko zergengatik egindako itzulketek joera oso ezberdinak izan dituzte lurraldearen 

arabera. Araban %21,6 igo da (aurreko urtean –%19,6 jausi zen), Gipuzkoan aurrerapen 

txikia izan dute (%0,4) eta Bizkaian –%14,2 jausi dira; hortaz, Euskal Autonomia Erkidegoko 

batez bestekoa –%5,6ko jaitsiera izan da (–%1,6 2017an). Bizkaian, abenduan amatasun- 

eta aitatasun-prestazioengatik egindako itzultzeen ondorioa sozietateen gaineko zergaren 

itzultzeen beherakada handiak (–%41,8) konpentsatu du. 

Hala, zuzeneko diru-bilketa garbia %10,2 hazi zen 2018an (2017an baino 3 puntu gehiago), 

lurralde historikoetan emandako hazkuntzen ondorioz: %12,7 Araban, %9,9 Bizkaian eta 

%9,6 Gipuzkoan. 

Lan-atxikipenen ibilbide irmoa. Bizkaian diru-bilketaren bolumenarengatik lan-atxikipenak 

nabarmentzen dira. 2018an 2.565,9 milioi jaso dira, beraz, urteen arteko hazkuntza 

%4,0koa da (aurreko urtean baino 9 hamarren gehiago). Joera lan-merkatuaren susperraldi 

motel baina etengabearekin bat dator. Dena den, beste lurralde historikoen hazkuntzen 

(%5,5 bakoitza) azpian dago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 



  

B i z k a i k o  F o r u  A l d u n d i a  

Bizkaian Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean afiliazioek ibilbide positibo bat 

margotzen jarraitzen dute. Hileko batez bestekoak %1,8ko hazkundea islatzen du (aurreko bi 

urteetan bezala); hala ere, EAEren %2,1aren eta Estatuaren %3,1aren azpitik jarraitzen dute. 

Bestalde, Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren datuen arabera, Bizkaiko 

hitzarmenetan itundutako batez besteko soldataren igoera 2018an %1,9koa izan da (%1,5 

aurreko urtean), beraz, atxikipenak dituen soldata-masa %4,0 inguru handitu da Bizkaian, 

laneko atxikipenen diru-bilketaren igoerarekin bat. 
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Lanaren Atxikipenak eta Soldata-Kost.Gordina- Bizkaia
Urtean metatutakoaren urtetik urterako ald.  %   

Lanaren Atxikipenak Soldata-masa gordina

Iturria: Mº Trabao, Migraciones y  SS  - BFA

 

Kapital higigarriaren zein higiezinaren atxikipenak %6,7 jaitsi dira 2018an, urtebete 

lehenago %1,7 igo ostean. Ondare-irabaziak, aldiz, berriro ere igo dira (%8,6), baina ez 

aurreko urtean (%66,1) bezain beste. 

Sozietateen gaineko zergaren diru-bilketa Bizkaian %16,6 igo zen kopuru gordinetan 

(2017an, berriz, %11,0 igo zen) eta itzulketak –%41,8 jaitsi ziren; beraz, diru-bilketa garbian 

%40,1eko hazkunde ikaragarria gertatu zen. Nolanahi ere, zehaztu beharra dago 2018ko 

azken hiruhilekoan foru araudiaren mendeko enpresek zatikako ordainketa bat egin behar 

izan dutela historian lehen aldiz. Horren ondorioz, zergen ondoriozko diru-bilketan 100 

milioiko aurrerakina ekarri du. Kontuan izan gabe foru araudiko aurrerakin hori, sozietateen 

gaineko zergaren urteko hazkundea %24,8koa izango litzateke. 

Gainerako zuzeneko zergen artean, ondarearen gaineko zergak eta oinordetza eta 

dohaintzen gaineko zergak beren diru-bilketa hazi zuten, %5,8 eta %4,4, hurrenez hurren. 

Zeharkako zergapetzearen bilakaera 

Zeharkako zergapetzearen gorakada nabarmena, hazkunde orokortu batekin zergarik 

garrantzitsuenetan. 

2018ko ekitaldian EAEn kudeaketa propioagatiko zeharkako zergapetze gordina %6,5 hazi 

zen, eta egindako itzulketak %7,1 gehitu zirenez, kopuru garbietan %6,3ko aurrerakuntza 

gertatu zen, hiru urtetan zehar %2 eta %3 artean igotzen egon ostean. 

Zuzeneko zergapetzearen kontrara, Bizkaia da kudeaketa propioagatiko zeharkako diru-

bilketan (foru aldundien arteko doikuntzen aurretik) batez bestekoaren gainetik kokatzen 
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den lurralde bakarra; bertan, %7,5 igo baita (%1,5 2017an); Araban eta Gipuzkoan, berriz, 

%4,3 eta %5,2 igo dira, hurrenez hurren. 

Bizkaiko itzulketetan eman den %4,8ko gorakada aintzat hartzen badugu, diru-bilketa 

garbia (foru aldundien arteko doikuntzen aurretik) %8,1 hazi da, gainerako bi lurralde 

historikoen gainetik. 

BEZaren ondoriozko diru-bilketa berriro igo da. BEZaren ondoriozko diru-bilketa gordina 

Bizkaian (ia zeharkako diru-bilketa gordinaren guztizkoaren %70) %9,1 hazi zen 2018an, 

2017ko jaitsiera txikiaren aurrean (–%0,1). Itzulketak egonkor mantentzen dira (%4,8 

2018an eta %5,0 2017an), hortaz, diru-bilketa garbia %10,5 igo da. 

Kopuru orokorretan, kudeaketa propioagatiko BEZaren ondoriozko diru-bilketa garbia, 

lurralde historikoen arteko doikuntzen aurretik, 250 milioi eurotan hazi zen 2017aren aldean. 

Foru aldundien arteko BEZaren doikuntzari dagokionez, Bizkaiak 608,5 milioi euro 

ordaindu ditu 2018ko ekitaldian (hau da, %22,7ko aurrerapena); hortaz, doitutako diru-

bilketa garbia %7,3 hazi zen (aurreko urtekoaren hirukoitza). 

Kudeaketa propioko zerga berezien ondoriozko diru-bilketa Bizkaian %2,7 igo zen 2018ko 

ekitaldian (%4,7 2017an). Foru aldundien arteko doikuntzen ostean, kudeaketa propioko zerga 

berezien ondoriozko diru-bilketa %1,4an gelditu da, justu orain dela urtebetekoaren erdia. 
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Ibilgailuen Matrikulazioa eta ZGZB  Bizkaian
12 Hileko  batezb. mugikorraren urtetik urterako ald. %  
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Iturria: TZN eta  BFA  

2018ko urtarrila-abuztua aldian, ZGZBren araberako ibilgailuen matrikulazioa (turismoak 

eta motozikletak) %15,5 hazi da Bizkaian. Hala ere, irailetik, hiletik hilera aldatzen diren 

ondoz ondoko 4 beherakada pilatzen dituzte. Adibide modura, 2017an, abuztuko datuekin 

alderatuta, mota horretako 500 ibilgailu gehiago matrikulatu ziren abenduan; 2018an, 

berriz, abenduan baino 60 ibilgailu gehiago matrikulatu dira abuztuan.  

Datu horiek aurreko aldizkarian aurreratu genuena baieztatzen dute, hots, 2018ko irailaren 

1ean homologazioen estandar berria (WLTP) indarrean sartzean matrikulazioetan 

dezelerazioa gertatuko zela.  

Aurretik aipaturiko guztiarekin, errenta erabilgarriaren igoera eta egoeraren inguruko 

pertzepzio hobea izan dira 2018an zehar ZGZBren araberako ibilgailu berriak erostea 

bultzatu duten faktoreak; Bizkaian 26.105era iritsi arte, hots, urtetik urterako %6,7ko 
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aurrerapena. Hori dela eta, aipaturiko zergaren ondoriozko diru-bilketa urtetik urtera 

%19,0 zabaldu da, 2017ko %24,4 datu erraldoiaren ondoren. 

Zeharkako zergapetzearen gainerakoen artean, kostubidezko ondare eskualdaketen 

modalitateko diru-bilketaren %19,2ko hazkundea nabarmendu beharra dago, izan ere, 

horrek, 2017ko eta 2016ko %15,0eko eta %22,0ko (hurrenez hurren) hazkundeekin 

batera, agerian jartzen du bigarren eskuko higiezinen merkatuaren berreskuratzea. 

Epe laburrerako aurreikuspenak 

Aurreikuspen gehienen arabera, jarduera ekonomikoak egonkortzen jarraituko du, 2018an 

lorturiko erritmoa baino zertxobait motelago bada ere. Gainera, inflazioaren gorakada bat 

espero da (2019an %1,5 inguruan kokatu daitekeena); hortaz, ekonomiaren hazkunde 

nominala %4,0 ingurukoa izango litzateke. Hori dela eta, antza denez, zerga ezberdinen 

zerga-oinarriak igoko dira eta, azkenik, zergen ondoriozko diru-bilketa. 

Zergen ondoriozko diru-bilketak hazten jarraituko du. Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak 

2018ko urrian ezarri zituen 2019rako diru-bilketaren aurreikuspenak 7.868,3 eta 15.265,4 

milioi eurora arte igo dira, hurrenez hurren, Bizkaiarentzako eta EAErentzako. Horrek esan 

nahi du 2018ko diru-bilketan %1,66ko hazkunde bat eman dela Bizkaiarentzako eta 

%1,90ekoa EAErentzako. 

Dena dela, aurretik adierazi den bezala, 2018ko diru-bilketak sozietateen gaineko zergaren 

kontura foru araudiaren mendeko erakundeek egin duten kobrantza jasotzen du lehenengo 

aldiz. Konturako kobrantzaren inguruko araudia ez denez aldatu, 2019an kobratu 

beharreko zenbatekoak 2018koenen antzekoak izatea aurreikusten da, hortaz, alde 

horretatik, bi urteen diru-bilketa homogeneoa da. 

Hala ere, 2018ko konturako kobrantza 2019an aurkeztu beharreko sozietateen kuota 

diferentzialean islatuko da (kobratu gabeko zenbateko txikienaren edo kobratu gabeko 

zenbateko handienaren gisa); hori horrela, 2018ko eta 2019ko ekitaldiak 

homogeneizatzeko kontuan izan beharko da inguruabar hori. 

Hortaz, konturako kobrantza Bizkaian eta EAEn 100,5 eta 155,0 milioi eurokoa izan da 

hurrenez hurren eta 2019ko diru-bilketarako aurreikusitako hazkundeak %3,00koak eta 

%2,96koak izatera pasa dira Bizkaiarentzat eta EAErentzat, hurrenez hurren. 

Ekonomiaren hazkunde nominalaren gaineko gaur egungo aurreikuspenak 2019an %4,0 

ingurukoak direnez, arrazoizkoa da aurreikustea aurrekontu-aurreikuspenak bete egingo 

direla eta are gehiago, gainditu egingo direla. 
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Urtetik urterako ald.% /urtarrila-abendua

Adierazkariak
(datu osoa) 2017 2018 2017 2018 2017 2018

   Lanaren Etekinen Atxik. 2,8 4,2 4,2 5,2 3,2 6,5

   Kapitalaren Etekinen eta Ondare-irabazien Atxik. 15,1 -3,8 14,9 23,5 2,5 1,0

   Zuzeneko Zergak 5,8 7,5 4,0 10,4 6,5 8,9

   BEZ. Kudeaketa Propioa / Barruko Eragiketak 0,2 9,5 6,5 5,8 1,4 9,5

   Ondare Eskualdaketak eta Egintza Jr. Dokumen. 9,0 21,0 19,3 5,7 d.g d.g

   Zenbat Garraiobide gaineko Zerga 24,9 22,3 18,4 23,9 d.g d.g

   Fabrikazioaren gaineko Zerga Bereziak. Kude. Propioa 4,2 2,5 -3,5 0,0 2,7 1,3

   Zeharkako Zergak. Kudeaketa Propioa 1,5 7,7 5,5 5,0 2,0 7,1

   Zergak  Itunduak. Kudeaketa Propioa 3,4 7,6 4,6 8,1 4,1 8,0

   Egindako diru-itzulketak. Kudeaketa Propioa 5,1 -4,6 -3,6 7,8 d.g d.g

* Lurralde Erkidean, barruko eragiketen BEZa izan ezik, adierazleak zenbateko garbietan adierazi dira

* Lurralde Erkidegoko datuak azaroak dira

Ohar Metodologikoa

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

Bizkaia Ara./Álav.+Gipuzkoa Lurralde Erkidea*
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Ekonomi Ihardueraren Fisko Adierazkarien Laburpen Grafikoa 

Zerga Diru-sarrera Orokorrak 
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Zeharkako zergen Diru-sarrerak 
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BEZ, Bildutako Diru Kopurua 
4 Hiruhileko batez. mugikorraren urtetik urterako ald.%
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Garraiobide Jakin Batzuen Gaineko
Zergapeko Ibilgailuen Matrik.

4 Hiruhileko batez. mugikorraren urtetik urterako ald.%

Bizkaia Araba/Álava+Gipuzkoa

 

Datu osoak 
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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: 2019ko martxoaren 15ean 

 

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 

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 0 1 9  L e h e n  H i r u h i l e k o a  
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