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Ogasun eta Finantza Saila

Euskadi Autonomia Erkidegoetako Presidenteen Konferentzian
Errusiarren Ukrainako inbasioak sortutako egoera izan da gai nagusia
martxoaren 13an La Palma uhartean egin den Autonomia Erkidegoko
Presidenteen XXVI. Konferentzian.
Gerrak krisi humanitarioa eta lurrikara ekonomikoa eragin ditu, eta, zalantzarik gabe, ondorio larriak izango ditu jarduera ekonomikoan eta industrialean, bai eta etxeetan ere, eta EAE ez da ondorio hortik kanpo geratuko.
Testuinguru horretan, energia-larrialdiko egoera bat sortu da, eta ez da
ikusten larrialdiko egoera hori laster amaituko denik. Izan ere, Europak
hirugarrenekiko -batez ere Errusiarekiko- duen gehiegizko mendekotasun
energetikoa ageri-agerian jarri da. Hala, Iñigo Urkullu lehendakariak
eskatu du energia berriztagarriko instalazioak interes publikoko ondasun
izendatzea, ingurumenaren arloko araudia zorrotz betez azkarrago garatu
ahal izateko. Era berean, Europan energia-batasun sendoa finkatzearen
garrantzia azpimarratu du, hornidura bermatzeko eta Errusiako gasaren
mende ez egoteko.
Konferentziaren esparruan, Eusko Jaurlaritzak Europako funtsen banaketa
bizkortzea ere eskatu du, eraldaketa ekonomikorako funtsezkoak baitira, eta
Euskadiri ahotsa ematea, kontuan izanik Estatuak bere plana berriro
diseinatu behar duela, maileguetan 70.000 milioi jasotzeko.
Gainera, lehendakariak azpimarratu duenez, Estatuak funtsak banatu arte
itxaron gabe, funtsak gauzatzeko hiru proiektu estrategikoak abian jarriko
dira, behin betiko bultzada emateko bidea prestatzeko helburuarekin,
behin euskal administrazioen esku jarri ondoren:
-

Mugikortasun elektrikoa eta autonomoa
Datuaren ekonomia
Osasun aurreratuko terapiak

Enpleguaren arloan, lehendakariak aldi baterako lan-erregulazioen (ABLE)
aldeko apustua egin du, pandemian jada eraginkorrak ikusi baitira, gerrak
gehien kaltetutako sektoreetan lanpostuak mantentzeko tresna gisa.
Alderdi humanitarioari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak errefuxiatuak
hartzeko lankidetzarako Europako funts bat sortzearen alde egin du.
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NAZIOARTEKO EKONOMIA
2021a ekonomia maila globalean suspertzeko urtea izan da, osasun-krisiaren iraunkortasunak
eta pandemiaren olatuek jarduera sozioekonomikoan izan dituzten ondorioek markatutako
testuinguru batean.
NDFren datuen arabera, pandemiaren agerpenak -%3,1eko beherakada eragin zuen
munduko ekonomian 2020an. 2021ean, hazkundea % 5,9koa izan da; beraz, oro har,
gainditu egin da COVID-19aren aurreko ekoizpen-maila.
Datu negatibo gisa, 2021ean, pandemiaren aurreko joerak neurtzen zituztenak baino 70
milioi pertsona etxegabe gehiago zeuden, eta horrek esan nahi du pobreziaren aurkako
borrokak zenbait urte atzera egin zuela.
Ezustekoak beheranzko bidean 2021eko bigarren seihilekoan, munduko susperraldiak zailtasun
ugari baititu.
Omikron aldaeraren hedapen azkarraren ondorioz, herrialde askok
mugikortasunerako murrizketak ezarri dituzte berriro, eta eskulan eskasia areagotu egin da.
Horniduraren nahasmenduek oraindik ere jarduera oztopatzen dute eta inflazioa gorantz
bultzatzen dute, eskari indartsu batek sortutako presioak eta elikagaien eta energiaren prezio
handiak areagotuz. Gainera, zorraren maila historikoen eta inflazioaren aurrerapenaren
ondorioz, herrialde askok arazoak dituzte perturbazio berriei aurre egiteko.
Energiaren kostuak, gora. Inflazioak gora egiten jarraitu zuen 2021eko bigarren seihilekoan,
eskualdearen araberako hainbat faktorek eraginda. Europan, erregai fosilen garestitzea
nabarmentzen da, azken urtean prezioa ia bikoiztu egin baita. Eskaintza eta eskaria orekatu
ahala 2022an inflazioa apalduko zela adierazten zuen Funtsaren aurreikuspenak porrot egin
du Errusia Ukraina inbaditzen hastean eta, ondorioz, energia-horniduren krisia sortzean.
Moneta-baldintzak murriztaileagoak dira nazioartean. Estatu Batuetan, prezioen eta
soldaten presioen orokortzearen aurrean, Erreserba Federalak aktiboen erosketen
murrizketa mailakatua bizkortzea erabaki zuen eta 2022an tasak aurreikusitakoa baino
gehiago igoko dituela adierazi zuen.
Europako Banku Zentralak (EBZ) iragarri zuen martxoan amaituko dituela pandemiaren
garaian larrialdiko erosketen programaren barruan hasitako aktiboen erosketa garbiak,
baina interes-tasa printzipalei eusteko konpromisoa hartu zuen, inflazioari aurre egitearen
eta susperraldia babestearen arteko oreka lortu nahian.

Hazkuntzaren eboluzioa arlo ekonomikoen arabera
Estatu Batuek (munduko lehen ekonomia) %1,7 egin zuten gora 2021eko laugarren
hiruhilekoan, urteko hiruhileko arteko tasarik altuena, eta 2021a urteko %5,7ko
hazkundearekin itxi zuten, 1984tik izan duen hedapenik handiena.
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Susperraldi ekonomikoa etxeetako gastuaren hazkundeak, inbentarioetako inbertsioak,
esportazioen errepikapenak eta higiezinen merkatuaren hedapenak eragin dute, inbertsio
publikoen beherakada partzialki konpentsatu baitzuten.
Urte amaierako emaitza onak Erreserba Federalaren politika ekonomikoa bermatzen du,
zeinak martxoan bere politika monetarioa gogortuko duen, herrialdean susperraldia sendoa
dela eta pandemia hasi bitartean onartutako estimuluak ez direla behar argudiatuz.
Moneta-politikaren aldaketarekin, erakundeak %7ko inflazioari aurre egin nahi dio
2021ean, 1982tik izan duen kopururik altuena.
Txinan (munduko 2. ekonomia), COVIDaren agerraldiek eragindako asaldurek, itzalaldiek
eragindako industria-ekoizpenaren etenek, higiezinen inbertsioaren beherakadak eta
inbertsio publikoaren murrizketaren ustekabeko bizkortzeak ekonomia hoztea ekarri zuten
bigarren seihilekoan. Hala eta guztiz ere, urteko emaitza ( %8,1) Asiako erraldoiak 2011tik
izan duen hazkunde-erritmo handiena da, eta NDFren aurreikuspenak betetzen ditu,
Txinako gobernuaren helburu ofiziala gaindituz, %6 baino gehiagoko hazkundea
aurreikusten baitzuen.
Japoniaren kasuan (munduko 3. ekonomia), %1,7 hazi zen 2021ean, 2018tik izan duen
lehen hedapena (-%4,9 2020an eta -%0,2 2019an), eta pandemia osteko susperraldia
bideratu du, esportazioen eta etxeko kontsumoaren gorakadari esker.
B PGen Gehikuntza
Aldiko urtetik urterako aldaketa %
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Iturria:ME y TD

I

Europan, Erresuma Batuko BPG %7,5 hazi zen 2021ean, ekonomia aurreratu nagusien
arteko hedapen-tasarik handiena eta 1941az geroztik izan den urteko igoerarik handiena
erregistratuz. Kontuan izan behar da 2020an ELGAko herrialdeen artean uzkurtze
handiena izan duen bigarren herrialdea izan zela Espainiaren ondoren.
Nazioarteko Diru Funtsaren arabera, euroguneko ekonomia indarberritzen ari zen,
txertaketa-maila altuei eta babes politiko jarraitu eta kementsuari esker, eta 2021a %5,2ko
aurrerapen onarekin itxi zuen, nahiz eta oraindik erronkak dauden aurretik.
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BPGen Gehikuntza
Aldiko urtetik urterako aldaketa %
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Iturria: MAEyTD

Europako Batzordearen arabera, EB, oro har, 2021eko hirugarren hiruhilekoan iritsi zen
pandemiaren aurreko BPG-mailara, eta 2022aren amaieran estatu kide guztiek mugarri
hori gainditzea aurreikusten da.
Iazko udaberrian hasi eta udazkenaren hasierara arte etenik gabe jarraitu zuen jarduera
ekonomikoaren gorakada sendoaren ondoren, EBko hazkundea moteldu egin zen 2021eko
azken hiruhilekoan. Horrela, joan den ekitaldiko urritik abendura bitartean, euroguneko eta
Erkidegoko bloke osoko ekonomiak %0,3 eta %0,4 igo ziren, hurrenez hurren, eta
hirugarren hiruhilekoko hazkundeak, berriz, %2,3 eta %2,2 egin zuen gora; horrek esan nahi
du hazkundea moteldu egin dela urteko laugarren hiruhilekoan.
EBko ekonomia handien artean, Frantzia eta Italia izan dira urte arteko hazkundearen buru,
%7,0 eta %6,6ko aurrerapenak izanik, hurrenez hurren. Alemania urrun dago, hornikuntzakateen krisiak gehiago eragin baitio industria-sektorearen pisu handiari, eta %2,9 baino ez
da hazi, nahiz eta 2020ko ekitaldian ere askoz gutxiago jaitsi zen.
Enpleguari dagokionez, euroguneko langabezia-tasak beheranzko joerarekin jarraitzen du,
eta abenduan biztanleria aktiboaren %7,0ko minimo historikoan kokatzen da. Europar
Batasun osoan langabezia-tasa are txikiagoa da, eta %6,4ra iritsi da abenduan. Eurostatek
baieztatu duenez, Espainia da langabezia-tasarik altuena duen Euroguneko herrialdea,
%13,0ra iritsita; ondoren Grezia ( %12,7) eta Italia ( %9,0) daude.
Epe motzeko aurreikuspenak
Munduko ekonomiak uste baino baldintza ahulagoetan hasi du 2022. urtea. Birusaren
omikron aldaera berriak aurrera egin ahala, herrialdeek mugikortasunari murrizketak ezarri
dizkiote berriro. Energiaren eta hornidurako botila-lepoen garestitzearen ondorioz,
inflazioa aurreikusitakoa baino altuagoa eta orokorragoa da, batez ere Estatu Batuetan.
Suspertze globala gorabehera, herrialdeen perspektiben arteko dibergentzia kezkagarria
dago oraindik. Kalkuluen arabera, ekonomia aurreratuek pandemiaren aurreko joerari
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helduko liokete aurten ere, baina gorabidean dauden eta garatzen ari diren hainbat
merkatutan galera handiak izango lituzkete epe ertainean.
Horrela, munduko hazkundea 2021eko %5,9tik 2022ko %4,4ra eta 2023ko %3,8ra jaistea
aurreikusten da. 2022rako zifra urriko WEO txostenean aurreikusitakoa baino puntu erdi
txikiagoa da, neurri handi batean bi ekonomia handienen proiekzioen murrizketaren
ondorioz.
Barne Produktu Gordina erreala: Aurrikuspenak
(Urteko aldakuntza tasa, %)
2021
5,9
5,0
5,6
5,2
2,7
6,7
6,2
4,9
1,6
7,2
8,1
9,0
6,5
4,7
5,3
4,5

Mundua
Aurreratutako ekonomiak
Estatu Batuak
Euro gunea
Alemania
Frantzia
Italia
Espainia
Japoia
Erresuma Batua
Txina
India
Azaleratutako ekonomiak
Brasil
Mexico
Errusia

Aurrikuspenak
2022 2023
4,4
3,8
3,9
2,6
4,0
2,6
3,9
2,5
3,8
2,5
3,5
1,8
3,8
2,2
5,8
3,8
3,3
1,8
4,7
2,3
4,8
5,2
9,0
7,1
4,8
4,7
0,3
1,6
2,8
2,7
2,8
2,1

Iturria: Nazioarteko Diru Funtsak (NDF)- Eguneraketa WEO 2022-01

Estatu Batuen kasuan, Build Back Better izeneko politika fiskaleko programaren proiekzioa
ezabatzeak, moneta-politika egokituaren atzerapauso aurreratuak eta horniduraren
etengabeko nahasmenduek ehuneko 1,2 puntuko beheranzko berrikuspena eragiten dute.
Txinari dagokionez, COVID-19aren zero tolerantziako politikaren testuinguruan
pandemiari egotz dakizkiokeen nahasmenduek eta altzarien sektoreko finantza-tentsio
luzeek ehuneko 0,8 puntuko murrizketa ekarri zuten.
Inflazio handiak espero baino gehiago jarraituko du, eta hornidura-kateetako mozketek eta
energiaren prezio altuek bere horretan jarraituko dute 2022an. Inflazioak behera egin
beharko luke pixkanaka, eskaintzaren eta eskariaren arteko desorekak desagertzen diren
heinean eta ekonomia handien diru-politika gogortzeari erantzuten dion heinean.
Bestalde, Errusiak Ukraina inbaditu izana orain arte egindako estimazio guztiak erabat
nahastuko dituen funtsezko elementu bihurtu da.
Hala, Nazioarteko Diru Funtsak adierazi duenez, egoerak oso aldakorra izaten jarraitzen
badu ere eta aurreikuspenek aparteko ziurgabetasuna badute ere, ondorio ekonomikoak
oso larriak dira. Energiaren eta lehengaien prezioek —garia eta beste zereal batzuk barne—
gora egin dute, hornidura-kateko nahasmenduen ondoriozko inflazio-presioak areagotuz.
Prezioen shockek mundu osoan izango dute eragina, batez ere etxe pobreetan, elikagaiek
eta erregaiek beren gastuen proportzio handiagoa baitute. Gatazka larriagotzen bada, kalte
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ekonomikoak are suntsitzaileagoak izango dira. Errusiari jarritako zigorrek ere eragin
handia izango dute munduko ekonomian eta finantza-merkatuetan, eta beste herrialde
batzuetan kutsatze-efektu esanguratsuak izango dituzte.
Euroguneaz denaz bezainbatean, COVID delakoak eragindako hornidura-murrizketa luzeak
eta nahasmenduak ehuneko 0,4 puntuko beheranzko berrikuspenean islatu ziren
2022rako, eta murrizketarik garrantzitsuena, ehuneko 0,8 puntukoa, Alemaniak jasan zuen,
neurri handi batean hornidura-kateetako shockekiko ekonomiaren esposizioagatik.
Europako Batzordeak, neguko aurreikuspen ekonomikoetan (Errusiak Ukraina inbaditu
aurrekoak), 2021ean %5,3ko hedapen nabarmena izan ondoren, aurreikusten du 2022an
EBko ekonomia %4,0 haziko dela eta 2023an %2,8. Brexit-aren ondoren, EB osoaren eta
eurogunearen arteko aldeak nabarmen estutu dira.
BPG eta inflazioaren hazkundea 2021-2023
Urtearteko aldaketa %
2021

BPG
2022

2023

2021

EB-27
Euroaren Eremua

5,3
5,3

4,0
4,0

2,8
2,7

2,9
2,6

3,9
3,5

1,9
1,7

Alemania
Frantzia
Italia
Espainia

2,8
7,0
6,5
5,0

3,6
3,6
4,1
5,6

2,6
2,1
2,3
4,4

3,2
2,1
1,9
3,0

3,7
2,8
3,8
3,6

2,1
1,7
1,6
1,1

Inflazioa
2022
2023

Iturria: Europako Batzordea (2022ko Otsaila)

Batzordeak desazelerazio moderatua espero zuen udazkeneko iragarpenean (%-0,2ko
zuzenketa), eta 2022rako hazkunde-iragarpenak jaitsi ditu berriro (oraingoan %-0,3),
hazkundearen kontrako haizeak trinkotu baitira.
Baina 2023rako zenbatespena igotzen du, egungo infekzio-boladak eragindako tentsioa
iraupen laburrekoa izatea, eskaintzaren baldintzak normalizatzea eta inflazio-presioak
moteltzea onartuta.
Izan ere, hedapen-fase horren oinarriak sendoak dira oraindik. Etengabe hobetzen ari den
lan-merkatua, etxeen aurrezki-maila handia, finantzaketa-baldintza onak oraindik, eta
Berreskuratze eta Erresilientzia Funtsaren (RRF) hedapen osoa prest daude hedapen-fase
luze eta sendo bati eusteko.
Inflazioaren aurreikuspena nabarmen berrikusi da gorantz, udazkeneko aurreikuspenarekin
alderatuta. Horrek energiaren prezio altuen ondorioak islatzen ditu, baina baita beste
ondasun-kategoria batzuetako inflazio-presioen hedapena ere, udazkenetik aurrera.
2021eko laugarren hiruhilekoan %4,6ko tasa errekorra lortu ondoren, euroguneko inflazioa
2022ko lehen hiruhilekoan %4,8ko maximora iritsiko dela eta urteko hirugarren
hiruhilekora arte %3tik gora mantenduko dela aurreikusten da. Hornidura-murrizketen
presioak eta energiaren prezio altuak desagertzen diren heinean, urteko azken hiruhilekoan
inflazioa %2,1era jaistea espero da, 2023an EBZren %2ko helburuaren azpitik kokatu
aurretik. Prezioen indizeei buruzko aurreikuspen horiek guztiak ere berrikusi egin beharko
dira, Ukrainako krisiak eragin duen testuinguru geopolitiko berria kontuan hartuta.
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ESPAINIAKO EGOERA
Jarduera geldoago ari da berreskuratzen beste aldagai ekonomiko batzuekin alderatuta,
adibidez, enpleguarekin edo zerga diru-bilketarekin.
INEren Hiruhileko Kontabilitate Nazionaleko aurrerapenaren arabera, Espainiako
ekonomiaren BPGd-k 2021eko laugarren hiruhilekoan %2,0ko aurrerapena izan zuen
aurreko aldiarekin konparatuta bolumenean eta urteko gorako joera ez zen finkatu (lehen
hiruhilekoetan -%0,7, %1,2 eta %2,6).
BPGd-ren hiruhileko arteko aldakuntza %5,2koa izan da 2020ko urria-abenduarekin
alderatuta eta aurreko hiruhilekoan baino ia bi puntu gehiago aurreratu da. Urte osoan
hazkundea %5,0ekoa izan da, eta aurrerakuntza nabaria den arren, ez du berreskuratu
2020an galdutakoaren erdia ere (-%10,8). Hazkunde zifra gobernuaren aurreikuspenaren
azpitik geratu da 1,5 puntuan.
Datu horiekin, Espainia berreskuratze prozesuan atzeratuenen dauden herrialdeen artean
dago. Horren arrazoi da Covidak turismoan eta ostalaritzan atzerapenak sortu izana, izan
ere, sektore horiek Espainiako produkzio sarean oso garrantzitsuak dira. Gainera, enpresa
demografian sozietate txikiak gehiago dira, enpresei laguntza zuzen gutxiago eman zaizkie
eta Europako funtsak banatzeko atzerapenak gertatu dira.
Urtean zehar eskari nazionalak BPGd-ri egindako ekarpena kanpoko eskariak
egindakoarena baino askoz ere handiagoa izan da (lau puntu baino gehiagoko diferentzia),
baina, laugarren hiruhilekoan diferentzia bikoitza baino zerbait gutxiagokoa izan da.

Barne eskaria
Eskari nazionala da oraindik ere BPGd-ren hazkundean ekarpen gehien egiten dituen aldagaia
(%4,6 urte osoan, eta 2020an -%8,6).
Bere bi osagai nagusiak gehitu egin dira: azken kontsumoko gastua %4,1 eta inbertsioa
(kapitalaren eraketa gordina) bi puntu eta erdi gehiago, %6,6.
Baina urteko datuan baino gehiago, ezberdintasuna urteko bigarren hiruhilekotik aurrera
izan duen bilakaeran ikusten da. Kontsumoak beheranzko joera izan du (azken hiruhilekoan
hiruhileko arteko jaitsiera -%1,0ekoa izan zen) eta inbertsioa bigarren hiruhilekoan -%3,2
jaitsi zen eta laugarrenean %8,5 hazi, kasu bietan aurreko hiruhilekoarekin alderatuta.
Kontsumoan, etxeetako kontsumo gastua hiruhileko arteko -%1,2 gutxitu zen laugarren
hiruhilekoan eta kostuen inflazioak eta ostalaritzak areagotu egin zuen. Eta administrazio
publikoen gastua lehen aldiz erori da (hiruhileko arteko -%0,4) pandemia hasi zenetik.
Kapitalaren eraketa gordinean, makinak, ekipo ondasunak eta armamentu sistemak
apartatuak sendotasun handia du eta inbertsioaren taldea suspertzen du hiruhileko zifretan
(%6,3) eta urte artekoetan (%10,3).
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Eskaria (zuzend. datuak) - Espainia
Hiruhileko urtetik urterako ald.%
BPG

Kontsumo pribatua

KPG

Esportazioak

40

20
17,7
3,4

0

-4,3

-8,8
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5,2

-4,3

-21,5

-20

Iturria: INE-CNT / IVT21

-40
20 IH

II

III

IV

21 IH

II

III

IV(a)

I

Kanpo eskaria
Kanpo eskaria pixkanaka berreskuratzen joan da. Bost hiruhilekoz negatiboan egon eta gero,
hiru daramatza positiboan. Negatiboan egon zen bitartean, esportazioak inportazioak baino
gehiago erortzen ziren, eta orain zifra positiboan dago eta esportazioak inportazioak baino
gehiago hazten dira.
CNTR-ren aurrerapenaren arabera, urte osoan esportazioak %13,4 gehitu dira eta
inportazioak %12,8. 2020an esportazioak kanpo erosketak baino ia 5 puntu gehiago erori
ziren (-%20,1 eta -%15,2).
Urteko bigarren hiruhilekotik aurrera gorakada gertatu da batez ere zerbitzuen
nazioarteko merkataritzan, izan ere, ordura arte ondasunek baino jaitsiera handiagoa izan
zuen. Joera aldaketa gertatzearen beste arrazoi bat izan da hornidura kateko krisiak
ondasunen merkataritza trukeetan izan duen eragina.
Kanpo Merkataritza - Espainia
4 Hiruhilekoko batezb. mugikorraren urtetik urterako ald.%
Esportazioak (euro)

Inportazioak (euro)
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Espainiako esportazioek errekor historikoa izan zuten 2021ean.
Estatuko Merkataritza Idazkaritzaren datuen arabera, Espainiako ekonomiaren
esportazioen balio nominala urritik abendura 86.646,7 milioi eurokoa izan zen eta urte
arteko aurrerakuntza %19,1ekoa eta lau hiruhilekoz jarraian positiboa da. 2020an kanpora
egindako salmentak aldi guztietan erori ziren.
Azken aldiko inportazioak esportazioak baino gehiago hazi ziren (%32,6) eta ekoizpen
jarduera berriz ere aktibatu denez, ekitaldiko bigarren hiruhilekoan hasitako berreskuratze
prozesua finkatu da (%50,2ko igoera eta udan apalagoa, %25,1ekoa).
Urte osoan, 2021ean Espainiako esportazioek gehiengo historikoak izan zituzten,
316.609,2 milioi eurokoak (%21,2ko hazkundea), 2020an baino 55.434,7 gehiago. Orduan
-%10,0 jaitsi ziren (2019an baino 29.000 milioi gutxiago, aurreko gehieneko historikoaren
urtea).
Helmugaren arabera, EBrako salmentak %22,5 hazi ziren urtean, eta gainerako lekuetara
bideratutakoak zerbait gutxiago, %18,8.
Esportazio guztietatik eta EB-27ren barnean, helmuga nagusietako salmenak gehitu egin
ziren; Italia (%29,8), Portugal (%25,7), Frantzia (%19,7), eta Alemania (%9,6). EBtik kanpo
(kanpoko salmenta guztien %38,2), Erresuma Batura (%10,6) eta Estatu Batuetara (%21,1)
egindako salmenten igoerak nabarmentzen dira.
Sektore ekonomikoen arabera, igoera orokorra da, eta hauek nabarmendu behar dira:
erdimanufakturakoak (kanpora egiten diren salmenten %28,2) %33,1 hazi ziren, ekipo
ondasunak (%18,6 dira) %13,8 igo ziren eta elikadura (%18,0) %11,1 hazi zen.
2020an inportazioak -%14,7 gutxitu ziren nazioarteko merkataritza trukeak gelditu
zirelako eta barne eskaria bere horretan geratu zelako, eta 2021ean jarduera
berreskuratzean urtea bukatzean %24,8ko igoera gertatu zen eta 2020an baino 68.189,6
milioi gehiago egin ziren kanpoko erosketetan.
Produktu ez energetikoen (%19,6), eta bereziki energetikoen (%72,3) inportazioak
positiboak dira berriz ere.
Erosketa energetikoez gain, inportazioak sektore guztietan hazi dira: erdimanufakturakoak
(%31,3), ekipo ondasunak (%14,3), elikadura (%16,5), kontsumo manufakturak (%11,4),
automobilgintza (%7,0), beste manufaktura batzuk (%60,4), kontsumo iraunkorreko
ondasunak (%22,5) eta lehengaiak (%47,1).
2021ean merkataritza saldoak -26.177,9 milioi euroko defizita izan zuen, 2020an baino
%95,0 gehiago (-13.422,1 milioi euroko defizita izan zuen). Estaldura tasa %92,4koa izan
zen, hau da, 2020an baino ehuneko 2,7 puntu gutxiago (%95,1).

Eskaintza
Ekoizpen sektoreek jokaera ezberdina izan zuten. Industriak eta Zerbitzuek hazkunde tasa
positiboak izan dituzte laugarren hiruhilekoan eta urte osoan, eta lehen sektorea eta eraikuntza
jaitsi egin dira.
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Zerbitzuen sektorea 2020an gehien jaitsi zena izan zen (-%11,5), eta era berean, 2021ean
gehien hazi dena da (%5,9), bereziki bigarren hiruhilekotik aurrera, %17,7 aurreratu
baitzen. Ondoren, goranzko joera moteldu zen eta laugarren hiruhilekoan suspertu zen
berriz ere %7,5era arte. Urteko zenbaketan ia azpisektore guztiek aurrera egin dute baina
merkataritza, garraioa eta ostalaritza nabarmendu behar dira, aurreko urtean jaitsi ondoren
(-%25,7) %13,8 igo direlako.
Industria %5,3 igo zen eta iazko jaitsieraren zati bat berreskuratu zuen (-%10,1), baina,
laugarren hiruhilekoko hazkundea bakarrik %1,2koa izan zen.
Eraikuntza da kopuru positiboetara itzuli ez den sektore handi bakarra (-%4,1), eta 2020an
jaitsiera handia izan zuen (-%11,3). Etorkizuneko bilakaera positiboa izan liteke, izan ere,
urteko azken bi hiruhilekoetan hiruhileko arteko aldakuntza tasak positiboak izan dira.
Beste behin ere, lehen sektoreak, garrantzia erlatibo txikia duenak, kontrako joera du.
2020an sektore positibo bakarra izan zen (%4,3) eta 2021ean gehien jaitsi dena (-%5,5)
izan da.
Eskaintza - Bolumen zuzendatutako datuak
Hiruhilekoko urtetik urtearteko ald. %
Industria

Eraikuntza

Zerbitzuak
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Iturria: EIN-HKN/ 21 IVH

Lan merkatua
Lan egindako orduetan zenbatutako ekonomiako enpleguak %7,1eko aldakuntza izan du
2021ean, pandemia aurreko mailak baino txikiagoa (2020an -%10,6 jaitsi ziren).
Lanaldi osoko lanpostuei dagokienez, hazkundea txikiagoa izan da (%6,7) eta 2020ko
jaitsiera txikiagoa izan zen (-%7,6).
Balio absolutuetan enpleguak igotzen joan dira, 2020ko bigarren hiruhilekoan 14.893.500
ziren eta 2021eko laugarren hiruhilekoan 18.648.100. Orduekin ez bezala, pandemiaren
aurreko mailak gainditu dituzte eta 2009ko lehen hiruhilekotik zifrarik handiena da.
Sektoreen eta lan egindako orduen arabera, enpleguaren jokaera ez da BPGd-k izandakoa
bezalakoa. Hala, enpleguak eraikuntzan urte arteko %9,5eko aurrerapena izan du eta lehen
sektoreko adarretan %2,5ekoa, nahiz eta jarduerak atzera egin. Zerbitzuetan, enplegua
%8,0 hazi da (jarduera baino gehiago) eta industria da jarduera baino gutxiago hazi den
sektore bakarra eta %1,1eko aurrerapen txikia gertatu da.
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Biztanleria Aktiboaren Inkestak (BAI) CNTR-k markatutako ibilbide positiboa berresten du,
baina, zifra apalagoekin.
2019ko laugarren hiruhilekotik 2020ko bigarren hiruhilekora landunak 19.967.000 izatetik
18.607.200 izatera igaro ziren, bi hiruhilekoan 1.359.000 pertsona gutxiago. Ordutik
aurrera, landunak pixkanaka gehitzen joan dira eta 2021eko azken bi hiruhilekoetan 20
milioi baino gehiago izan dira 2008tik lehen aldiz.
Zifra orokorretan, landunak %3,0 gehitu dira 2021ean, biztanleria aktiboa baino ia puntu
bat gehiago (%2,1).
Sektoreen arabera, aurrerapen orokorra gertatu da guztietan. Gehikuntza handiena lehen
sektorean gertatu da (%4,9), baina landun gutxien dituen sektorea da. Ondoren eraikuntza
(%3,8) eta zerbitzuak daude (%3,3), eta industria oso azpitik dago (%0,1). Gutxien hazten
dena izan arren, industriak urte arteko joera gorakoa izan du urtean zehar eta eraikuntzak
eta zerbitzuak moteltzen joan dira udatik aurrera.
Beraz, 2020ko hirugarren hiruhilekoko langabezia tasa %16,3koa izan zenetik, pixkanaka
gutxitzen joan da eta 2021eko laugarren hiruhileko bukaeran %13,3ko kopurua zuen,
2008tik izandako zifrarik baxuena. Balio absolutuetan, aldi horretan bertan langabetuak
3.722.900 pertsona izatetik 3.103.800 pertsona izatera igaro dira.
Generoaren arabera, 2021eko urritik abendura emakumeen langabezia tasa %15,0ekoa
izan zen, 2020ko azken aldiko %18,3 baino 3,3 puntu gutxiagokoa, eta gizonena %11,8koa
izan zen, 2020ko laugarren hiruhilekoko %14,2 baino 2,4 puntu gutxiago.
Adinen arabera, 20 urte baino gutxiagokoek dute langabezia tasarik altuena oraindik ere eta
hirugarren hiruhilekotik laugarrenera tasa handitu duen tarte bakarra da, %42,8tik
%49,2ra.
Espainia-Enpleguaren Bilakaera
Urtetik urterako %
HKN
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Iturria: INE, Mº Trabajo y Economía Social

Jarduera berraktibatzeak enpleguan sortzen dituen ondorio positiboak Gizarte Segurantzako
afiliazioen datuetan eta erregistratutako langabezian ere islatzen dira.
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Gizarte Segurantzako datuen arabera, ekainean aurre-pandemiako datuak lortu ziren,
19.500.000 afiliazio, eta abendura arte 325.000 pertsona gehiago egon ziren, eta afiliatuak
guztira 19.824.000 izan ziren. Urteko zenbaketan, hazkundea %2,5ekoa izan zen, 2020ko
-%2,1eko jaitsieraren ostean.
Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoaren arabera, otsailean 4.008.800 pertsona zeuden
inskribatuta (2016ko apiriletik egon zen kopururik handiena) eta ondoren zifra pixkanaka
gutxitzen joan zen eta abenduan 3.105.900 pertsona ziren. Nahiz eta urtarrileko datua
(enpleguan normalean txarra den hilabetea da) ona ez izan eta erregistratutako langabezia
igo zen, otsailean zifra berriz ere gutxitu zen eta hilabeteko -%0,4ko jaitsiera gertatu zen.

Prezioak, soldatak
CNTR-ren aurrerapen datuen arabera, 2021eko laugarren hiruhilekoko urte arteko BPGd
%9,9 hazi zen prezio arruntetan, hau da, hirugarren hiruhilekoko hazkundean baino 4,9
puntu gehiago. Horrela, prezioen igoera erritmoa neurtzen duen ekonomiaren deflaktore
inplizituak urte arteko %4,4ko aldakuntza izan zuen, aurreko hiruhilekokoak baino 2,8
puntu gehiago.
KPI Eboluzioa - Espainia
Hileko urtetik urterako ald. %
KPI - Orrokorra
Azpiko Inflazioa
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INEren arabera, inflazioak, Kontsumo Prezioen Indizearen urte arteko aldakuntzarekin
neurtuta, 2021 bukatzean %3,1eko igoera izan zuen. Martxoan mugikortasun mugak lasaitu
ziren eta kontsumoa suspertu zen eta indizeak gorako bidea hasi zuen eta abenduan bukatu
zenean, urte arteko aurrerakuntza %6,5ekoa izan zen.
Energia produktuen prezioen igoera erabakigarria izan da prezioen gorakadan, eta horrela,
etxebizitza eta garraioa (%11,1eko eta %7,3ko igoerak hurrenez hurren) izan dira urtean
zehar joera hori gehien bultzatu duten elementuak. Izan ere, azpiko inflazioa (KPIren
elementu aldakorrenak kanpoan uzten dituena) ia ez da aldatu, bakarrik 2020an baino
hamarren bat gehiago, eta 2021 bukatzean %0,8ko kopurua zuen.
Espainiako prezioak inguruko herrialde gehienetakoak baino gehiago igo dira. Euroguneko
inflazio armonizatuaren urteko batez bestekoa %2,6koa izan da, EBn %2,9koa eta Erresuma
Batuan %2,6koa.
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Bestalde, eta urte arteko datuetan, soldatapeko lanpostu baliokide bakoitzeko batez
besteko ordainsaria %0,3 hazi da hiruhilekoan eta bitartean, hiru hiruhilekoz jarraian
kopuru negatiboak izan ondoren, laneko kostu unitarioa %1,4 igo zen eta ia puntu bat jaitsi
zen uztail eta irail arteko datuarekin alderatuta.

Epe motzerako eta ertainerako aurreikuspenak
Erakundeek aurreikusi dute atzerapenak gertatuko direla Espainiako ekonomiaren
berreskuratzean eta 2022ko berrikuspenak beherakoak izango direla eta 2023koak gorakoak.
Nazioarteko Diru Funtsak urtarrilean munduko ekonomiaren aurreikuspen txostena egin
zuen eta Espainiarako hazkunde zifrak berrikusi zituen, 2022rako %5,8 eta 2023rako %3,8,
urriko aurreikuspenarekin alderatuta hurrenez hurren 0,6 puntu gutxiago eta 1,2 puntu
gehiago.
NDFk albo batera utzi du beraz herrialdeak 2022an berreskuratzea 2019an zegoen BPGd
eta 2023rako ezarri du helburu hori. Horrela, Espainia izango da aurten krisiaren aurreko
BPGd berreskuratuko ez duen herrialde garatu handi bakarra. Nagusiki nazioarteko
turismoarekiko menpekotasuna duelako eta industria batzuk horniduren arazoa bereziki
sufritzen ari direlako, adibidez, horixe gertatzen da automobilgintza industrian.
Espainiarako aurreikuspenek ekonomia aurreratuentzako itxaroten ziren zifrak gainditzen
dituzte: 2022rako %3,9 eta 2023rako %2,6. Aurten gehien haziko den Europako herrialde
litzateke, izan ere, berreskuratzeko gehien duena da.
Europako Batzordeak neguko aurreikuspen ekonomikoak egin ditu eta Espainiak 2022an
%5,6ko hazkundea izango duela aurreikusi du (udazkeneko aurreikuspenak baino hamarren
bat gehiago) eta 2023rako aurreikuspena bere horretan utzi du, %4,4.
Espainiarako aurreikuspen ekonomikoak - 2021ko Urtarrila
Urteko batezko besteko aldakuntza %

BEGd-a
2021
5,0
4,7
5,1

2022
6,0
5,5
5,5

CaixaBank Research
Espainiako Merkataritza Ganbera

4,8
4,7

5,5
5,5

Cemex
Madrilgo Ekonomia Ikasketen Zentroa (CEEM-URJC)
Aurreikuspen ekonomikoaren Zentroa (CEPREDE-UAM)

4,8
4,9
5,2

5,6
6,1
6,7

CEOE
Ekonomia Taldea (Et)
Funcas

4,8
4,7
5,1

5,0
5,3
5,6

Ekonomia Analistien Institutu Konplutensea (ICAE-UCM)
Ekonomia Ikasketen Institutua (IEE)
Intermoney

5,0
4,6
5,2

5,9
5,2
6,2

Mapfre Economics
Oxford Economics
Repsol
Santander

4,9
4,9
4,8
4,8

5,5
5,5
5,2
5,8

Metyis
Universidad Loyola Andalucía

4,7
5,1

5,2
4,7

ADOSTASUNA (BATEZ BESTEKOA)
Maximoa
Minimoa

4,9
5,2
4,6

5,6
6,7
4,7

Nazioarteko finantzen analistak (NFA)
Axesor
BBVA
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Zifra horiek orain arte estatuko gobernuak iragarritakoen azpitik daude. Estatuko
aurrekontu orokorretan 2022rako %7,0ko hazkundea kalkulatu zuten.
Inflazioari dagokionez, Batzordeak 2022rako prezioak %3,6 igoko direla aurreikusi du eta
2023an %1,1ean apalduko dira. Prezioen mailaren aurreikuspenak (aldizkari honetako kalkulu
ia guztiak bezala) ziurrenik aldatu egingo dira Ukrainako gatazka dela-eta, izan ere, finantza
merkatuetan aldakortasun handia dago eta ia ziur inflazioak maila altuak izango ditu.

EAE-KO ABAGUNEA
Inguruko ekonomia ia guztietan bezala, 2021 suspertze ekonomikoko urtea izan da EAEn,
aurreko ekitaldian izandako beherakadaren ondoren. Euskadiko BPGa %5,6 igo da, eta 2020
ekitaldian galdutakoaren zati bat berreskuratu da (-%10,0ko beherakada), baina oraindik
itxaron beharko da pandemia aurreko jarduera-mailetara bueltatzeko.
Kopuru eta urte arteko zifrei dagokionez, Euskadin BPGa %4,7 igo da urritik abendura,
aurreko urteko denbora tarte berarekin alderatuta.
Hori da Eusko Jaurlaritzako Ekonomiako Sailak abenduan euskal ekonomiarako egindako
aurreikuspenetan aurreikusitakoa baino hamarren bat gehiago, eta 2021eko urtarrileko
Hiru Hilabetez behingo Kontuen Aurrerapena (HHKA-ACET) baino bi hamarren gehiago.
Hiru hilez behin %1,3ko hobekuntza nabarmena gauzatzen da udako sasoiarekin alderatuta.
EAEko BPGaren urte arteko hazkunde zenbatetsia Europar Batasun osokoa (%5,3) eta
Espainiako ekonomiarako aurreikusitakoa (%5,0) baino handiagoa da. Baxuagoa da zenbait
ekonomia handiren aldean, hala nola Frantzia (%7) eta AEB (%5,7).
Zenbait faktorek eragin dute euskal ekonomiaren hazkundearen nolabaiteko moteltzea
urtearen azken zatian. Beheranzko arriskuak izan dira, eta EAEn ez ezik, mundu osoan izan
dute eragina. Horien artean, badira, besteak beste, hornidura-kateen kolapsoa, omikron
aldaeraren agerpena urtearen amaieran, eta kostuen garestitzeak eragindako prezioak.
Faktore negatibo horiek guztiak egon arren, esan daiteke EAEko jardueraren hazkundea
positiboa izan dela.
Lurraldeka eta urtetik urtera, azken hiruhilekoan Bizkaia hazi da gehien (%4,9), eta EAEko
batezbestekoaren gainetik kokatzen da. Ondoren, Gipuzkoa %4,7rekin, eta azkenik Araba,
%4,5eko hazkundearekin. Aurreko hiruhilekoari dagokionez, hazkunderik handiena Araban
egon zen (%2,1), ondoren Gipuzkoan (%1,5), eta kasu honetan hazkunderik txikiena
Bizkaian egon da (%1,0), euskal batezbestekoaren azpitik.
Eskariaren ikuspuntutik, urritik abendura barne-eskaria (azken kontsumoko gastuak eta
kapital-eraketa gordinak osatua) %3,1 hazi da urtetik urtera, BPGaren hazkundea (%4,7)
baino gutxiago. Horrek suposatzen du kanpo-eskariaren ekarpena positiboa izan dela urte
honetako laugarren hiruhilekoan.
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BPG-Zuzendatuko datuak
Aldaketa %
Euskadi - Hiruhilekotik hiruhilekorako
Euskadi - Urtetik urterako
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Enpleguak sendo jarraitzen du suspertzen. Laugarren hiruhilekoko behin betiko datua
(%4,6ko hazkundearekin) lanaldi osoko lanpostuetan neurtu da, eta hiru hamarreneko
hobekuntza izan du udako erregistroarekin alderatuta (%4,3).

Barne-eskaera
Eskari agregatu guztiak hazi egin dira uztailetik irailera bitarteko denboraldiarekin
alderatuta, eta enpresen eskariak daturik onenak lortu ditu.
Azken kontsumoko gastuaren barruan, familien gastua, EAEko ekonomiaren ohiko motorra,
bide positibora itzuli da eta %0,4ko hazkundea lortu du hiruhileko artean. Izan ere, aurreko
hiruhilekoan -%3,9ko beherakada izan zuen. Era berean, administrazio publikoen azken gastua
era askoz indartsuagoan suspertu da, -%1,0ko beherakadatik %2,1eko hazkundera igaro baita.
Aurreko denboraldiarekin alderatuta, kapital-eraketa gordinak barne-eskari handiena izan
du azken hiruhilekoan, %5,4ko hazkundearekin (udako hilabeteetan -%1,2ko beherakada
izan zuen).
2020ko azken hiruhilekoarekin alderatuta, enpresa-inbertsioaren urte arteko hazkundea,
kapital-eraketa gordinak neurtuta (%4,3), familien eta administrazio publikoen eskariarena
(%2,7) baino handiagoa da, batez ere azken horren moderazioagatik (%1,7ko aurrerapena,
aurreko hiruhilekoan %3,5 izanik). Izan ere, familien kontsumoa udan baino gehiago hazi da,
%3,0, lehen %2,1 izanik.
Kapital finkoko eraketa gordinaren datu ona ekipamendu-ondasunetan egindako
inbertsioaren bultzadari zor zaio (%7,5), aurreko urteko urritik abendura ia -%5,6 jaitsi
baitzen. Bestelako kapital-eraketa eraikuntzari lotuago dago, eta gutxiago hazi da (%2,2).

Kanpo-eskaera
2021eko laugarren hiruhilekoan, barneko eskariaren igoera (%3,1) BPG osoarena (%4,7)
baino txikiagoa izan da, eta horrek esan nahi du kanpo-sektorearen ekarpena ere positiboa
izan dela.
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Urritik abendura eta urte arteko terminoetan, esportazioak inportazioak baino gehiago
hazi dira (esportazioak %11,1 eta inportazioak %8,1), 2020ko denbora tarte berarekin
alderatuta. Aurreko hiruhilekoan kontrako mugimendua gertatu zen, inportazioak
esportazioak baino gehiago hazi zirelako (inportazioak %2,9 eta esportazioak %2,0).
2021eko bigarren hiruhilekotik aurrera hasi zen euskal kanpo-merkataritzaren
susperraldia, 2020 negargarri baten ondoren. Urte horretako lau hiruhilekoak negatiboan
zeuden, eta pandemiaren hirugarren olatuaren eraginez emaitza negatiboak 2021eko lehen
hiruhilekora arte luzatu ziren.
Urte osorako, Eustateko hiruhileroko kontuek euskal kanpo-sektorearen suspertzea
erakusten dute, bai esportazioetan (%11,8), bai inportazioetan (%10,8).
Merkataritzako Estatu Idazkaritzaren datuek berretsi egiten dute nazioarteko merkataritzatrukeetan jarduera berreskuratu dela. Susperraldi hori 2021eko urtarrilean hasi zen, eta indar
berezia hartu zuen urteko bigarren hiruhilekotik aurrera.
2021eko azken hiruhilekoan, Euskaditik egindako esportazioak Espainiako ekonomiatik
kanpo %22,2 hazi dira urte arteko datuei erreparatzen badiegu. Horrela, aurreko
hiruhilekoko erregistroa berdintzen dute eta udaberriko hilabeteetan lortutako hazkunde
garrantzitsua moteltzen dute (%42,3), hornidura-kateen kolapsoaren eta energiaren
prezioaren igoeraren ondoriozko kostuen garestitzearen ondorioz. Izan ere, Faktore
distortsionatzaile horiek areagotu egin ziren urteko bigarren seihilekotik aurrera.
Erkidego barruko esportazioek %19,4 egin dute gora, udan lortutako %24,7aren aurrean.
Munduko gainerako herrialdeetara egindako esportazioek, berriz, hobera egin dute eta
%28,6 egin dute gora, uztailetik irailera bitartean baino hamabi puntu gehiago. Lurraldeka
aztertuta, urritik abendura bitartean Bizkaian hazi dira gehien esportazioak (%27,1), gero
Araban (%20,0) eta azkenik Gipuzkoan (%18,8).
2021eko globalean, nazioarteko merkataritzaren suspertzeak EAEko esportazioak %23,0
haztea ekarri du ekitaldiaren itxieran, 2020an izandako -%17,8ko beherakadaren aurrean.
Bestetik, inportazioak are gehiago hazi dira, %34,1 (2020an ere lau puntu gehiago jaitsi ziren).
Lurraldeka, produktu guztien esportazioak areagotu dira 2021ean, 2020arekin alderatuta.
2020an, atzerriko euskal salmentak gutxitu egin ziren, jateko produktuak eta bestelako
manufakturak izan ezik (azken horiek oso pisu erlatibo txikia daukate). 2021ean eta sektore
nagusien artean, ekipamendu-ondasunen igoera nabarmentzen da, %10,0 igo baitira.
Esportazio guztien eta erdi manufakturatuen %36,1 dira, eta azken horiek %36,6 hazi dira
eta esportazio guztien %30,2 dira. 2020an krisiak gehien kaltetutako sektorea energetikoa
izan da. Esportazioek -%52,3 egin zuten behera, eta 2021ean suspertzen hasi zen,
salmentek %41,1 egin baitzuten gora (sektore horrek gauzatzen ditu EAEko esportazio
guztien %5,4, eta operazioen %99 Bizkaiak egiten ditu).
Euskaditik Espainiako ekonomiatik kanpora egindako inportazioek behera egiten zuten
etengabe 2019tik, eta joera hori okerrera joan zen pandemiaren ondorioz. Hala ere,
susperraldia hasi zen 2021eko martxotik aurrera.
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Urtearen azken hiruhilekoan euskal inportazioek %46,9 hazi ziren, produktu energetikoen
inportazioek bultzatuta (inportazioen %21,7). Izan ere, inportazio energetikoak %134,1
hazi ziren urtetik urtera, jarduera ekonomikoaren suspertzeak eskaria areagotu baitzuen.
Lurraldeka eta urtearen globalean, daturik onena Bizkaiak lortzen du berriz ere (%41,9).
Jarraian, urrutitik, Gipuzkoa (%29,3) eta Araba (%21,3) daude.
Hala eta guztiz ere, EAEko kanpo-merkataritzak 820,2 milioi euroko saldo positiboa izan du
2021eko laugarren hiruhilekoan bere merkataritza-balantzan. Inportazioen hazkunde
handiagoak estaldura-tasa (esportazioen eta inportazioen arteko zatidura) hamaika puntu
inguru jaistea eragin du 2020aren aldean, %132,9tik (zifrarik altuena 5 urtetan) %121,9ra.

Eskaintza
Aurreko hiruhilekoan bezala, eta eskaintzaren ikuspuntutik, balio erantsiaren hazkundea
orokorra izan da sektore guztietan urte arteko terminoetan, eta portaerarik dinamikoena
industrian egon da.
Eustateko hiruhileroko kontuek diotenez, aurreko hiruhilekoaren aldean industria %2,1
hazi da (udako denboraldian -%0,2 jaitsi zen hiruhileko artean). Bestetik, zerbitzuak %1,4
hazi dira, eta eraikuntza %0,9. Lehenengo sektorea -%16,9 jaitsi da, baina pisu erlatibo txikia
dauka.
BPG - Euskal Herriaren Eskaintza
Hiruhilekoko urtetik urterako ald.% (z. datuak)
BPG
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Urtearen orokorrean, industriako sektorea hazi da gehien, horniduren krisia eta energiaren
prezioen garestitzea gorabehera. Azken hori ekitaldiaren amaieran areagotu zen. Hala ere,
urtea %8,5eko urte arteko hazkundearekin ixtea lortu du. Sektorearen aurrerapen
garrantzitsua manufaktura-adarrak lortutako bultzadari zor zaio, %9,1 igo baita, 2020an
izandako -%11,6ko beherakadaren ondoren. 2020an gehien kaltetutako sektorea industria
izan zen, eta -%11,1eko beherakada izan zuen.
2021ean zerbitzuek gora egiten dute eta %5,0ko gorakada daukate, 2020ko urte
negargarriaren aurrean (-%9,1eko beherakada). Merkataritza, ostalaritza eta garraioari
lotutako adarraren portaera ona nabarmendu behar da. Izan ere, mugikortasunaren
murrizketak pixkanaka murrizteari esker, eta aforoak handitzeari edo kentzeari esker, urtea
%8,9ko urte arteko hazkundearekin ixtea lortu du (2020an adar hori -%18,1 jaitsi zen).

17

Bizka iko

Fo ru

Al dundia

Eraikuntzaren hazkundea motelduz joan zen urtean zehar, eta %2,4 igo da urteko datu
orokorretan, 2020an -%8,2 jaitsi ondoren.

Lan merkatua
Eustateko hiruhileroko kontuek berretsi dute enpleguaren susperraldi intentsiboa gertatzen ari
dela, 2021ean urte arteko %5,5eko hazkundea gauzatu baita lanaldi osoko lanpostuei
dagokienez (2020an -%7,7 jaitsi zen). Zifra hori Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta
Plangintza Zuzendaritzak aurreko abenduan aurreikusitakoa baino handiagoa da (%5,0).
Euskadin, urte amaieran, lan egiten dute 948.561 lagunek, aurreko urtean baino 49.120
lagun gehiago.
Hiruhileko arteko datuetan, urritik abendura bitartean enplegua %4,6 igo da, 2020ko
denbora tarte berarekin alderatuta (-%5,9 jaitsi egin zen). Balio absolutuetan, 2021eko
azken hiruhilekoan lanaldi osoko lanpostuak 963.524 izan dira, aurreko hiruhilekoan baino
3.400 gehiago (%0,4ko aurrerapena hiruhileko artean), eta urtebete lehenago baino 42.729
gehiago.
Lanpostuen berreskurapena sektore guztietan gauzatu da, 2020an galera inportanteak
izan zituztelarik. Industrian okupazioak %3,7 egin du gora (aurreko urteko -%8,1aren
aurrean) eta 7.153 lanpostu berreskuratzen ditu. Bestetik, eraikuntza %5,3 hazi da (2020ko
urtea -%3,9ko beherakadarekin itxi zuen), eta 3.060 langile gehiago hartu ditu. Azkenik,
hazkunderik nabarmena zerbitzuetan egon da, %6,1 hazi baitira (duela urtebete -%8,0 jaitsi
zen) eta 38,780 langile berri zenbatzen baitira hirugarren sektorean.
Bere aldetik, Eustatek eta EINek emandako inkestek konfirmatzen dute hiruhileroko
kontuek datu onak eman zituztela joan den ekitaldian pandemiak eragindako asalduraren
ondoren.
EINeko Biztanleria Aktiboaren Inkestak (BAI) adierazten du urritik abendura bitartean
biztanleria aktiboa %0,3 hazi dela aurreko hiruhilekoaren aldean (3.500 pertsona aktibo
gehiago), eta hiru hiruhilekoz jarraian aurrera egin duela.
Urte arteko terminoetan joera bera ikus daiteke, eta hirugarren hiruhilekoz biztanleria
aktiboa %2,3 igo da 2020ko azken hiruhilekoaren aldean (23.100 pertsona aktibo gehiago).
Urteko datu orokorretan, 2021ean biztanleria aktiboa %1,4 hazi da 2020aren aldean,
ekitaldi horretan -%1,6 jaitsi baitzen.
Hirugarren hiruhilekoz jarraian, 2021eko urritik abendura bitarte, EAEko biztanleria
landuna nabarmen hazi da urte arteko terminoetan. Igoera %4,0koa izan da eta 2020ko
hiruhileko berean baino 36.900 landun gehiago daude. Hiruhileko arteko terminoetan,
biztanleria landuna %2,0 hazi da udako hilabeteekin alderatua (bigarren hiruhilekoan %1,4
hazi zen eta hirugarrenean %2,6), eta 18.800 lanpostu berreskuratzen ditu. Batez beste,
2021ean 927.700 pertsona ari ziren lanean, eta 2020ko datuekin alderatuta gora egin du
%1,1 (urte horretan -%2,0 jaitsi egin baitzen).
Biztanleria aktiboaren inkestaren arabera, EAEko langabezia-tasa 2021ko azkeneko
hiruhilekoan %8,4koa da, puntu eta erdi gutxiago udako datuekin alderatuta. Estatu osoko
langabezia-tasa txikiena da, eta atzetik Errioxa dago lau hamarren gutxiagorekin.
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Hala ere, urteko batez besteko langabezia-tasa %9,8koa da, 2020ko datua baino hiru
hamarren handiagoa. 2021eko hasierako enpleguaren datu txarrek eragin dute hori,
hirugarren olatuak jarduera berriro geldiarazi zuenean.
Generoaren arabera, urteko langabezia-tasa emakumeen %10,0ren (aurreko urtearen
aldean lau hamarren jaitsi da) eta gizonen %9,7ren (puntu bat igo da) artean banatzen da.
Eustateko biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkestak ez du hain zifra positiborik
erakusten enpleguak 2021eko azken hiruhilekoan izan duen portaerari dagokionez, baina
erakusten du ekitaldi osorako lan-merkatua suspertu egin dela.
2021eko urria eta abendua bitartean, EAEn bizi den biztanleria aktiboa 1.056.200
pertsonakoa zen, eta urte arteko zein hiruhileko arteko hazkundea %0,3koa eta %0,9koa
izan da, hurrenez hurren. Urteko batezbestekoan, hazkundea %0,9koa da, BAIk emandako
datua baino txikiagoa.
Biztanleria landunari dagokionez, EINek ez bezala, Eustatek dio 2.300 pertsona gutxiago
daudela aurreko hiruhilekoarekin alderatuta (-%0,2), baina hobekuntza dago 2020ko
hiruhileko beraren aldean, 17.800 pertsona gehiagorekin (%1,9). Urteko batezbestekoan,
2021ko biztanleria landuna 944.700 pertsonakoa da (%1,5eko hazkundea, 2020ko -%2,2ko
beherakadaren aurrean).
Horrela, 2021eko laugarren hiruhilekoan langabeen kopurua 104.700 pertsonakoa izan da,
urte arteko beherakada -%12,4koa izan da, eta 14.800 langabe gutxiago daude. Hiruhileko
arteko datuetan, berriz, %12,8 igoera egon da, udako hilabeteetan baino 11.900 langabe
gehiagorekin.
Urtearen osotasunean, batez beste 105.500 langabe daude, 2020an baino -%4,8 gutxiago
(orduan langabezia %6,6 hazi zen, eta enplegua berreskuratzeko bost urteko ibilbidea
hautsi zen). 2021eko azkeneko hiruhileko langabezia-tasa %9,9koa da, aurreko aldian baino
puntu bat gehiago, eta ia puntu eta erdi hobetu da urtebetean. Urte osoko datuetan,
langabezia tasa %10,0 da, 2020koa baino sei hamarren gutxiago. Biztanleria aktiboaren
inkestan gertatzen den bezala, 2021ko langabezia-tasa handiagoa da emakumeentzat
(%9,9) gizonentzat baino (%9,7).
Enplegua - Euskadi
Urtetik urterako ald.%
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Gizarte Segurantzako datuek EAEko enpleguaren suspertzea erakusten dute, jarduera
ekonomikoaren berreskuratzearen ondorioz. Horrela, 2021ean, urteko batez besteko
kotizatzaileen kopurua 962.923koa izan da. %0,9 igo da 2020aren aldean, hau da, balio
absolutuetan 8.508 afiliazio gehiago izan dira. Lau hiruhilekoz jarraian gorriz egon ondoren,
urte arteko afiliazioak gora egiten hasi ziren 2021eko bigarren hiruhilekotik aurrera, eta hiru
hiruhileko positiboan lotu ziren, %1,7, %1,9 eta %1,9ko aurrerapenekin, hurrenez hurren.
Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren (SEPE) arabera, urteko azken hiruhilekoan 117.000
langabe erregistratu ziren Euskadin, aurreko hiruhilekoan baino -%2,7 gutxiago eta duela
urtebete baino -%12,3 gutxiago (2020ko urritik abendura bitartean baino 16.400 langabe
gutxiago). 2021eko langabezia-tasa %10,7koa izan zen. Datu horrek puntu erdian hobetzen
du udako denboraldikoa (%11,2), eta puntu eta erdian duela urte batekoa (%12,2).
Urteko datuetan eta batez besteko terminoetan, 2021ean erregistratutako biztanleria
langabeak -%9,2 egin zuen behera, 2020an izandako %17,1eko hazkunde izugarriaren
ondoren. Izan ere, hazkunde horrek sei urtez jarraian izandako beherakada hautsi zuen.
Horrekin guztiarekin, Euskadiko langabezia-tasa, batez beste, %11,4koa izan da 2021ean.
Datu horrek puntu bat baino pixka bat gehiagoan hobetzen du 2020ko %12,5a, eta
Estatuak lortutako %15,6aren oso azpitik mantentzen da.

Prezioen deflatorea eta KPIa
Eustaten hiruhileroko kontuen arabera, EAEko BPGa prezio arruntetan %9,2 hazi da
2021eko laugarren hiruhilekoan, eta BPGa bolumenean %4,7 hazi denez, euskal
ekonomiaren deflaktore inplizitua %4,2an geratu da,2004ko azken hiruhilekotik ikusi
gabeko mailetan.
Prezioak etengabe hazten ari diren egoera global honetan, prezioek gora jarraitzen dute euskal
ekonomian. Horrela, Euskadiko BPGak %6,4 lortu zuen abenduan. Azken hogeita hamar
urtetako zifrarik altuena da, eta azaroko datua baino 1,3 puntu handiagoa da. 2021eko
batezbesteko tasa %3,1era iritsi zen, eta balio horretara ez zen iristen 2011tik.
2020a prezioen indize negatiboarekin itxi zen (-%0,1), jardueraren eta kontsumoaren
geldialdia zela eta. Joera hori aldatu egin zen 2021eko martxoan. Orduan hasi zen prezioen
etengabeko igoera, eta bereziki handia izan zen urteko azken lauhilekoan.
Produktu energetikoen prezioen igoerak indizearen igoera markatu zuen 2021eko lehen
seihilekoan. Urtearen azken zatian, energia-kostuen igoera gainerako produktuetara
eraman zen, batez ere elikagaietara eta industria-ondasunetara. Horrela islatzen du azpiko
inflazioak, (hain zuzen ere, ez ditu kontuan hartzen elementu aldagarriak, produktu
energetikoak eta prestatu gabeko elikagaiak), abenduan %2,2koa izan baitzen.
Aurten, prezio altueneko produktuak lotuta egon dira etxebizitzekin (%11,3) eta
ibilgailuekin (%7,2). Bakarrik geratzen dira balio negatiboan komunikazioarekin (-%3,0) eta
aisialdia zein kulturarekin (-%0,1) lotutako prezioak.
Ekitaldiaren hasieran, indizean lau hamarreneko moderazioa ikusi zen abenduan
izandakoarekin alderatua, eta urte arteko %6,0an kokatu zen. Hala ere, Europa ekialdeko
gerrak prezioen igoera garrantzitsua eragin dezake.
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Epe laburrerako aurreikuspenak
Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak abenduan egindako
aurreikuspenen arabera, 2022an %6,7 haziko da BPGa Euskadin. Aurreikuspen horiek laster
berrikusiko dira, Ekonomia eta Ogasuneko Sailak berak baieztatu duenez. Aurreikuspenen
eguneratze horren eragilea Errusiak Ukraina inbaditu izana izan da, ondorio ekonomiko eta
humanitario larri guztiekin.
2021eko ekitaldian hazkunde ekonomiko handia egon arren (%5,6 hazi da, inguruko
herrialdeetan %5,2 hazi den bitartean), oraindik ez da berreskuratu pandemia aurretiko
maila. Helburu hori 2022rako aurreikusten zen, baina baliteke gehiago luzatzea.
Susperraldia hainbat faktorek motelduko dute, eta nabarmenenak dira Errusia eta
Ukrainaren arteko gerra gatazka, pandemiaren eta etorkizuneko aldaeren kontrola, eta
inflazio handia. Azken hori ezin da epe laburrean beherantz zuzendu, are gutxiago energiakrisia kontuan hartzen badugu (gasaren eta petrolioaren etengabeko igoera), eta kontuan
hartzen badugu era berean horrek industriarako, nekazaritzarako eta abarretarako
lehengaien urritasunean sakondu dezakeela.
Gertakarien bilakaeraren eta jardueran duten eraginaren arabera, enpleguaren joera
positiboa, 2021ean emaitza bikaina izan duena lanpostu baliokideei dagokienez, eta urte
arteko %5,5eko igoera izan duena (abenduko aurreikuspenak ere hobetuta), oso kolokan
egon liteke.
Euskadi-BPGaren Hazkundea
Urtetik urterako ald.%

Iturria: G.Vasco; Eustat
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2022

BIZKAIKO ABAGUNEA
2021eko bigarren hiruhilekoko errebote handiaren ondoren, hazkundea nabarmen apaldu da
udako hilabeteetan, eta berriro ere gora egin du azken hiruhilekoan, nahiz eta apiriletik
ekainera bitartean lortutakotik oso urrun egon.
Eustatek argitaratutako Hiruhileroko Kontuen arabera, Bizkaiko BPG %4,9 hazi da
2021eko urritik abendura bitartean. Hazkunde hori beste bi lurralde historikoek lortutakoa
baino handiagoa da (Araba %4,5 eta Gipuzkoa %4,7), eta Estatuak lortutakoaren azpitik
dago (%5,2).
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Aurreko hiruhilekoaren aldean, Bizkaiko ekonomiak ere datu ona du, nahiz eta aldi berean
lortutakoa baino txikiagoa izan, eta hiruhilekoko %1,0ko igoera izan du, Arabak eta
Gipuzkoak lortutakoaren azpitik (%2,1 eta %1,5, hurrenez hurren).
BPG -LL.HH.
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Prezio korronteei dagokienez, 2021ean Bizkaiko BPG %7,8 hazi da urte batetik bestera,
beste bi lurraldeetako hazkundearekin alderatuta. Horregatik, Bizkaiko deflatore inplizitua
2,32 puntukoa da, Araban 2,43koa eta Gipuzkoan 2,32koa.

Ekoizpena
Eskaintzaren ikuspegitik, 2021eko laugarren hiruhilekoan jarduera berreskuratzeko
prozesuaren sendotzeak jarraitu du, aurreko ekitaldian oso kaltetuta egon baitzen, eta datu
onak lortu dira ekoizpen-sektore guztietan. Hori guztia ziurgabetasun-testuinguru batean,
alegia, oraindik gainditu gabeko pandemia baten barnean eta epe laburrean argituko ez diren
beste arrisku batzuen barnean.
2021eko azken hiruhilekoan, hazkunde-testuinguru baten barruan, hirugarren hiruhilekoan
hasiko den industria-sektorearen susperraldiaren moteltzeak jarraitu zuen, eta hori, neurri
handi batean, hornidura-kateen kolapsoak eta energiaren prezioen igoera geldiezinak
produkzioan izan dituzten ondorio negargarrien ondorio izan da.
Eustaten arabera, Industri Produkzioaren Indizea (IPI), lan-egutegiko balio homogeneotan,
Bizkaian urte arteko %5,6 hazi zen 2021eko laugarren hiruhilekoan, eta nolabaiteko
moderazioa izan zuen industria-jarduerak, aurreko bi hiruhilekoetan %30,9 eta %7,9koa
izan ondoren. Hala eta guztiz ere, datuak oso ona izaten jarraitzen du, eta sektoreak
positiboan kateatzen du hirugarren hiruhilekoa jarraian, suspertzearen bidea sendotuz,
urtarriletik martxora bitarteko aldia oraindik %3,7ko beherakadarekin itxi ondoren, eta
2020. urtea %16,0ko beherakada handiarekin amaitu ondoren.
Urte osoan, Bizkaiko industriak %9,1 egin du gora Arabako %8,0aren gainetik eta
Gipuzkoako %12,8aren azpitik. Estatuan ere igoera txikiagoa da, %7,3koa.
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Sektoreka, energia-ekoizpenak gora egitea lortu du, sei hiruhileko negatiboren ondoren,
urritik abendura bitartean %30,7 hazi baita. Hala ere, urteko lehen 9 hilabeteetako datu
txarren ondorioz, urteko zenbaketan -%2,5eko jaitsiera izan da.
Manufaktura-industriak aurrera egin du, baina aurreko bi hiruhilekoetan baino askoz ere
indar gutxiagorekin: %2,6ra iritsi da, bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan lortutako
%37,9aren eta %11,9aren aldean, hurrenez hurren. Urtea %10,7ko aurrerapenarekin itxi
du, baina ez du lortu 2020an galdutako %-15,9a berreskuratzea.
Erauzketa-industriak, industria-sektorean pisu erlatibo txikiena duenak, goraka jarraitzen
du, aurreko bi hiruhilekoetan baino indar txikiagoarekin bada ere, eta %28,7 hazi da.
Industria Ekoizpen Indizea (datu zuzend.)
4 Hiruhilekoko batez. mugikorraren urtetik urterako ald.%
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Sektoreko okupazioari dagokionez, Gizarte Segurantzako afiliazioen datuen arabera,
Bizkaian industrian lan egin zuten pertsonak 69.577 izan ziren 2021eko laugarren
hiruhilekoan (hilabete bakoitzeko azken eguneko batez bestekoa), duela urtebete baino
-%0,7 gutxiago (466 pertsona gutxiago), eta 1.398 afiliazio gutxiago udan baino, hau da,
-%2,0ko jaitsiera (afiliazio berria ekarri dituen bi hiruhilekoren ondoren).
Urte osorako, sektoreko batez besteko afiliazioak 70.378 izan ziren, %-0,5eko urte arteko
jaitsierarekin, 2020an %-4,2 jaitsi ondoren. Adarren arabera, eta urte arteko terminoetan,
hazi egin ziren energia, ura eta erauzketa jardueretako afiliazioak (%3,3), eta manufakturaindustrian mantendu egin zen datu negatiboa bigarren urtez jarraian (%-0,8%).
Lan-merkatuko inkestek ez dute zerikusirik sektoreak 2021eko azken aldian jasan duen
moteltzearekin. Hala, eta 2021eko urri-abendurako, INEren BAIaren arabera, 2.800
pertsona gehiago daude lanean Bizkaian, urte arteko %3,3ko aurrerapenarekin, bigarren
eta hirugarren hiruhilekoetan %25,7ko eta %19,6ko hazkunde ikusgarriak izan ondoren.
Eustaten BJAren kalkuluen arabera, okupazioa %1,1 baino gutxiago hazi da (2020ko aldi
berean baino 900 landun gehiago).
INEren arabera, urteko balantzeak industriaren batez besteko okupazioa 92.180
pertsonakoa izan da eta %17,3ko igoera (13.580 afiliazio gehiago). Eustaten arabera,

23

Bizka iko

Fo ru

Al dundia

hazkundea askoz txikiagoa izango da, %3,0koa, eta lurraldean 84.600 pertsona arituko dira
lanean (2020an baino 2.500 gehiago).
Eraikuntzaren sektoreak jarduera modu sendoan berreskuratzen jarraitzen badu ere, gure
ekonomia (hornidurak eta prezioak, batez ere) zeharkatzen ari den arrisku globaletatik gertu
dago.
Seopanen arabera (Azpiegituren Enpresa Eraikitzaile eta Emakidadunen Elkartea), Bizkaian
lizitazio ofiziala, sektorearen etorkizuneko portaera aurreratzen duena, 702,4 milioi
eurokoa izan zen 2021ean, urte arteko %24,8ko igoerarekin 2020ko 562,8 milioiekin
alderatuta, orduan pandemiaren ondorioz lizitazioak -%11,9 jaitsi baitziren.
Suspertzea bi osagaietan gertatu da, 2020an krisiak gogor zigortu zituenak. Eraikuntzak
%52,3 egin du gora eta obra zibilak %16,6. Sektore instituzionalen arabera, hazkunderik
handiena administrazio zentraletik lizitatutako obrak izan du, %88,2 (lizitatutako obraren
%10,6), eta, ondoren, administrazio autonomikotik lizitatutakoak, %39,1 eta lizitazioen
%17,2. Bi sektoreek beherakadekin itxi zuten 2020a. Toki-administrazioak lizitatutako
obrak dira lizitazio gehienak (%72,2), gutxien igo direnak, %16,2, eta 2020an positiboan
mantendu den bakarra.
Eraikuntzako lan-merkatuaren adierazleek berretsi egiten dute enpleguaren susperraldia,
sektoreko jarduera berraktibatzearen ondorioz. Bizkaian 2021eko urritik abendura
bitartean eraikuntzan lan egin zuten 31.159 pertsonen Gizarte Segurantzako afiliazioek
%0,3ko urte arteko igoera ekarri dute, laugarren hiruhileko jarraitua, nahiz eta udarekin
alderatuta ez den lanposturik berreskuratu. Hain zuzen ere, udako hilabeteetan, jarduera
ekonomikoaren joera orokorrarekin bat etorriz, moteldu egin da enpleguaren susperraldia,
afiliazioak -%0,9 jaitsi baitira bigarren hiruhilekoaren aldean.
Eraikuntzaren Enplegua - Bizkaia
4 Hiruhilekoko batezbesteko mugikorraren urtetik urterako ald.%
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Urteko datuetan, 2021ean sektoreko batez besteko afiliazioak 31.235 pertsonakoak izan
ziren, urte arteko %1,3ko igoerarekin, 2020an jasandako %-1,1eko beherakadaren
ondoren.
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INEren Biztanleria Aktiboaren Inkestak erakusten duen bilakaera ez dator bat Gizarte
Segurantzak emandako datuekin. Hala, 2021eko azken hiruhilekoan, %1,4ko urte arteko
jaitsiera izan du okupazioak Bizkaian, eta %11,2koa urteko zenbaketan.
Bestalde, BJA egokiagoa da afiliazioek eskainitako ildoarekin, eta sektoreko okupazioaren
urte arteko hazkundea %9,9koa izan da urria eta abendua bitartean. Urteko datuetan,
pertsona landunen kopurua %4,7 hazi da 2020aren aldean.
Eustatek Bizkairako duen Zerbitzuen Koiunturako Indizea zerbitzuen sektorearen
adierazlea da, eta hor sartzen dira handizkako eta txikizkako merkataritza, ibilgailuen
salmenta eta konponketa eta bestelako zerbitzuak epigrafean bildutako sektoreak.
2021eko laugarren hiruhilekoan, termino finkoetan, Bizkaiko merkataritza urte arteko %2,1
gehitu zen, udako hilabeteetan baino bi hamarren gutxiago. Bestalde, zerbitzuen hazkundea
askoz ere handiagoa izan da, %12,8ra iritsiz eta uztailetik irailera lortutako datua bi puntu
baino pixka bat gehiago hobetuz.
Aurreko hiruhilekoaren aldean, merkataritza sektorea %9,1 hazi da eta beste zerbitzuak
%15,3; aurreko hiruhilekoan, aldiz, eta udaberrian lortutako aparteko aurrerapenaren
ondorioz, hirugarren olatua kontrolatzean neurri murriztaileak lasaitzearen ondorioz,
indizea -%3,0 eta -%3,2 jaitsi zen, hurrenez hurren.
Merkataritzaren barruan, 2021eko azken hiruhilekoan, 2020ko aldi beraren aldean,
ibilgailu motordunen salmenta eta konponketa da osagaien artean emaitza negatiboa izan
duen bakarra, -%15,7koa, turismoen salmentaren emaitza txarrek baldintzatuta;
handizkako eta txikizkako merkataritzaren salmentak, berriz, %6,4 eta %1,2 hazi dira,
hurrenez hurren.
Beste zerbitzuen atalean, urte arteko terminoetan, jarduera profesional, zientifiko eta
teknikoen epigrafea izan ezik (-%2,7), gainerakoek emaitza positiboak izan dituzte;
informazio eta komunikazioen sektoreko salmentek %0,8, garraio eta biltegiratzekoek
%30,6, ostalaritzakoek %52,1 eta jarduera administratibo eta zerbitzu laguntzaileenek
%5,8.
Prezioen etengabeko igoerak, bereziki urteko azken seihilekoan, eragin du, urteko
terminoetan eta datu zuzenduekin, urte arteko ZKIa are gehiago haztea Bizkaian urritik
abendura bitartean, %9,9 merkataritzan eta %14,2 beste zerbitzuetan.
Urte osoan, merkataritzaren salmentak %5,9 gehitu dira eta gainerako zerbitzuenak %8,5,
termino errealetan. Termino korronteetan, igoerak handiagoak izan dira, %11,2 eta %8,9,
hurrenez hurren.
Urritik abendura bitarte Bizkaian zerbitzuetan enplegatutako langileei dagokienez,
sektoreko okupazioa neurtzen duen indizea %3,0 igo da urte arteko datuetan, bai termino
gordinetan, bai urtaroen arabera desestazionalizatutakoetan. Urteko zenbaketan, eta
2020an %2,9ko jaitsiera izan ondoren, sektorean lan egiten duten langileen kopuruak urte
arteko %0,7 egin du gora 2021ean.
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Lan-merkatuari buruzko inkestek erakusten dutenez, urteko azken hiruhilekoan enpleguak
nabarmen egin du gora zerbitzuetan, baina intentsitate desberdinarekin. Hala, BAIk %7,0ko
urte arteko hazkundea izan du (zazpi hiruhilekotan negatiboan egon ondoren), eta BJAren
kasuan %2,0koa da, nahiz eta hirugarren hiruhilekoa den jarraian gora egin duena. INEren
kasuan, urteko metatuak oso ahulak izan dira lehen bi hiruhilekoetan, eta %-1,8ko
beherakada izan dute; Eustaten kasuan, berriz, %1,2koa.
Gizarte Segurantzako afiliazioen batez besteko maila, Bizkaiko zerbitzuetan, 2021eko
laugarren hiruhilekoan 355.073 izan zen, urte arteko %-0,5eko jaitsierarekin eta
susperraldia motelduz, bi hiruhilekotan positiboan egon ondoren; udako hilabeteen aldean,
aldiz, afiliazioa %0,9 hazi zen.
2021ean, batez besteko afiliazioak 356.762 izan ziren; 2020an, aldiz, 351.764 izan ziren,
hau da, %1,4 gehiago.
2021. urtean jarduera tertziarioen adarren arabera, Bizkaian honako afiliazioek izan dute
urteen arteko portaera positiboa: zerbitzu osagarriak (%3,3), informazioa eta
komunikazioak (%4,3), arte- eta jolas-jarduerak (%3,0), merkataritza, ibilgailuen
konponketa, garraioa eta ostalaritza (%0,2), jarduera profesionalak, zientifikoak eta
teknikoak (%3,2), administrazio publikoa, hezkuntza eta osasuna (%1,8) eta higiezinen
jarduerak (%3,7). Honako adar hauek lortu dituzte datu negatiboak: finantza eta aseguruen
Jarduerak (%-1,4) eta beste zerbitzuak (%-1,2).

Barne-eskaera
2021eko azken hiruhilekoan kontsumoa berriro aktibatu
ondoren.

zen, udako emaitza ahularen

Eustatek hiru hilean behin egindako Txikizkako Merkataritzaren Indizearen (BMIt) arabera,
kontsumoa urteko prezioetan eta balio zuzenduetan, urte arteko %6,9ko hazkundea izan
du, udako hilabeteetako %0,4aren ondoren. Apiriletik ekainera bitartean, kontsumoaren
gorakada izugarria izan zen eta %16,9ra iritsi zen, pandemiaren hirugarren olatua
kontrolatu ondoren mugikortasunerako murrizketak erlaxatzearen ondorioz. Urteko azken
tartearen aurrerapena Gipuzkoak lortutakoa (%11,2) baino txikiagoa da, eta Arabak
lortutakoa (%0,7) baino handiagoa.
Urteko zenbaketan, TMIaren igoera %5,5ekoa izan zen Bizkaian prezio arruntetan
2021ean, EAEn baino sei hamarren gutxiago. Elikadurak, 2020an funtsezko zerbitzua
denez, ez zuen jarduera mugatu eta salmentak %5,4 handitu zituen; 2021ean, berriz, urte
arteko %-1,4ko jaitsierarekin itxi du. Gainerako produktuen txikizkako merkataritzak eta
automobilgintzarako erregaien salmentak bi digituko hazkundeak izan dituzte, %10,7koa
(2020an %11,3 jaitsi zen) eta %23,4koa (2020an %-27,2ko beherakada), hurrenez hurren.
Bolumenari dagokionez, prezio konstanteetan, ekitaldian izandako prezioen igoera
handiaren baldintzatzailerik gabe, indizeak aurrerapen garrantzitsuak eskaintzen ditu, baina
neurritsuagoak. 2021eko laugarren hiruhilekoan, TMI %3,2 igo da Bizkaian (-%2,1 uztailetik
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irailera), bigarren hiruhilekoko %15,1etik oso urrun. Aldi berean, Gipuzkoan %7,3 hazi zen,
eta Araban bigarren hiruhilekoa negatiboa izan zen (%-4,7)
Bizkaiko etxebizitzen transakzioek, aurreko bi urteetan urte arteko aldaketa negatiboekin
itxi zirenek (2019an %-1,7koa eta 2020an %-11,4koa), gora egin dute 2021ean, eta
%25,8ra igo dira, aurreko urtean baino 2.800 eragiketa gehiago. Zifra horiek erakusten
dute Bizkaia dela higiezinen merkatuaren dinamismo handiena duen lurraldea, Gipuzkoak
(%19,4) eta Arabak (%19,4) baino gehiago egin baitu aurrera.
Turismoaren sektoreak 2021ean bere jardueraren zati bat berreskuratu du 2020aren aldean,
baina oraindik oso urrun dago 2019ko eta aurreko emaitzetatik.
Turismoaren sektorearentzat 2021a susperraldiaren urtea da zalantzarik gabe, pandemiak
2020an eragindako erabateko erorketaren ondoren, bost urtez jarraian hazkundea eten
baitzuen. INEren eta Eustaten turismo-jarduerari buruzko inkestetan jasotako datuek
erakusten dute sektoreko jarduera asko suspertu dela. 2021eko bigarren hiruhilekotik
aurrera hasi da bizkortzen bidaiarien sarrera lurraldean. Birusaren ondoz ondoko olatuak
sartzeak eta hartutako mugikortasun-murrizketek (gero ezabatu edo malgutuz) egokiago
egiten dute urteko analisia, hiruhilekoaren aldean.
Urte osorako, INEek kalkulatu du 2021ean Bizkaiko hotel-establezimenduetara joan eta
bertan ostatu hartu zuten bidaiariak %65,0 igo zirela, eta 2020an %63,4 jaitsi zirela. Datu
horien arabera, Bizkaian 956.886 turista sartu ziren 2021ean, eta 2020an, berriz, 580.196.
Atzerriko bisitarien igoera (%67,3) turista nazionalena baino handiagoa da (%64,1).
Gau-emateak
4 Hiruhilekoko batez. mugikorraren urtetik urterako ald. %
Euskadi

90

Espainia

Bizkaia

88,0

70

71,0

50

65,4

30
3,3 2,4

10

0,9

-10
-30
-50

-61,3-63,4

-70

-73,3

-90
19 IH

II

III

IV

20 IH

II

III

IV

21 IH

II

III

IV

Iturria: HOI-EIN

Bestalde, Eustaten Establezimendu Turistiko Hartzaileen Inkestak (ETHI) INEk baino
aurrerapen handiagoa erakusten du, eta 2021ean sartu zen bidaiari kopurua %80,6 hazi
zela kalkulatzen du, 2020an jasandako -%65,3ko jaitsieraren aurrean (952.191 sarrera dira,
aurreko urtean 527.100 izan baitziren), eta gaualdiak %75,1 igo dira. Bi kasuetan,
atzerritarren arteko hazkundeak nazionalen hazkundea gainditzen du (%84,8, lurralderako
sarreren kasuan %79,2 eta gaualdien kasuan %74,3).
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2021ean Bizkaiko landa-turismoak nabarmen egin du gora 2020aren aldean. Mota
horretako establezimenduetan ostatu hartzen duten turisten sarrerak %87,7 egin du gora,
eta ostatu-gauek %73,6. Aurreko urteko beherakada logikoak behera egin du neurri handi
batean.
Barne-eskariaren berraktibazioa ez da autoen salmentara eraman. Hala, Bizkaiko turismoen
matrikulazioek beste beherakada bat izan dute 2021ean (-%21,6), 2020an -%23,0 galdu
ondoren, hau da, 3.867 matrikulazio gutxiago. Bigarren hiruhilekoan bakarrik gertatu da
gorakada nabarmena (%39,6), eta gainerakoak negatiboak izan dira. Eta hori guztia Renove
Plan berri bat indarrean sartu zen arren (2021eko ekainaren 15a), haren eraginkortasuna
geldituta geratu baitzen mugikortasunaren murrizketen eta hornidura faltaren ondorioz.
Zama-ibilgailuen matrikulazioa %3,9 igo da 2021ean, bi urtez jarraian beherakadak izan
ondoren (-%10,7 2019an eta -%23,3 2020an). Lehenengo hiru hiruhilekoetan gora egin du
(%11,8, %61,0 eta %1,2, hurrenez hurren), eta beherakada handia izan du (-%33,9)
laugarrenean.

Kanpo-eskaera
Kanpoko sektoreak gorakada garrantzitsua izan du Bizkaian. Esportazioak %20,0 jaitsi ziren
2020an, eta 2021a %31,2ko hazkunde ikusgarriarekin ixtea lortu dute.
Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioko Merkataritzako Estatu Idazkaritzaren
arabera, Bizkaitik kanpora egindako salmentak %27,1 hazi ziren urria eta abendua
bitartean. Datu hori ona da, baina pixka bat atzera egin du aurreko bi hiruhilekoen aldean,
%48,8 eta %43,3, hurrenez hurren. Aurrerapena Estatukoa %19,1) eta EAEkoa (%22,2)
baino handiagoa izan da.
Urte osoan, kanpo-salmenten hazkundea (%31,2,0) bi osagaietan gertatu da, baina are
gehiago energia-salmentetan, enpresa-jarduera eta kontsumoa pixkanaka suspertu
direlako, urte batetik bestera %41,5 irabaziz eta ez-energetikoak %29,8ra iritsiz.
Produktu guztien kanpoko salmentak igo egin dira, eta horien pisu espezifiko handiagatik
nabarmentzen da erdi-manufakturen esportazioen hazkundea (%37,7ko igoera, eta pisurik
handiena kanpoko salmenta guztietan, %39,2), ekipo-ondasunena (salmenten %12,7 eta
%24,5) eta automobilgintzarena (guztizkoaren %19,4 eta %9,0).
Inportazioen kasuan, jarduera produktiboaren hazkundearen ildotik, produktu
energetikoenak %58,6 igo dira, zeinak pisu handiagoa baitute kanpoko erosketa guztietan,
%38,3ko kuotarekin. Gainerako produktuen artean ere inportazioen igoera orokorra
gertatu da: erdimanufakturenak %36,4 (inportazio guztien %27,6) eta ekipo-ondasunenak
%13,5 (inportazioen %12,6).
Bizkaiko esportazioak batez ere sei herrialdetan kontzentratzen dira, guztizkoaren %59
hartzen baitute. Esportazio-helmuga nagusiak Frantzia (%15,3) eta Alemania (%11,6) dira.
2021ean Herbehereak eta Belgika daude esportazioen sailkapeneko hirugarren eta
laugarren postuetan, eragiketen %8,4 eta %8,2rekin, hurrenez hurren, eta Estatu Batuak
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bosgarren postuan daude, %8,0rekin. Erresuma Batuak ixten du sailkapena, salmenten
%7,7rekin.
Inportazioei dagokienez, energetikoak bakarrik kontuan hartzen baditugu, 2021ean
jatorrizko herrialde nagusia Errusia da (guztizkoaren %26,0), eta ondoren Mexiko (%20,8).
Produktu energetikoak kontuan hartu gabe, Alemaniak (%7,1), Txinak (%6,3) eta Irlandak
(%5,1) osatuko lukete podiuma, Frantzia laugarren lekuan utziz Bizkaiko erosketen jatorri
gisa, guztizkoaren %4,9rekin.
Bizkaiko merkataritza-balantza negatiboa da 2021eko laugarren hiruhilekoan eta urte
osoan, ohi bezala, 2020ko azken hiruhilekoan eta 2021eko lehenengoan izan ezik, orduan
esportazioak inportazioak baino handiagoak izan baitziren, eta horrek merkataritza-saldo
positiboa ekarri zuen.
Esportazioak
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G4-5Merkataritza-balantza energetikoa negatiboa da Bizkaian Petronorren inportazioen
ondorioz, 2020an gora egin ondoren (urte arteko %43,4), 2021ean berriro jaitsi da, %-67,4.
Merkataritza-balantza ez-energetikoa positiboa da 2007tik, eta 2021ean, balantza
energetikoa ez bezala, %15,5 hazi da (2020an -%5,6 jaitsi zen).

Lan merkatua
2021eko bigarren hiruhilekotik aurrera, pandemiaren hirugarren olatua gainditu ondoren eta
txertaketa-prozesuaren azelerazioarekin, enplegua gora egiten hasi zen lurraldean. Hala
islatzen dute lan-merkatuko adierazle guztiek, bai lan-merkatuko inkestek, bai SEPEko eta
Gizarte Segurantzako erregistroek. Hala ere, ekitaldiaren azken txanpan eragina izan du
omikron aldaeraren agerpenak, eta horrek moteldu egin du joera.
HKEen arabera, Bizkaiko ekonomian, 2021eko laugarren hiruhilekoan, 485.348 dira lanaldi
osoko lanpostu baliokideak. Hiruhileko arteko %0,5ko igoerarekin, aurreko hiruhilekoan
baino 2.260 enplegu gehiago dira. Urteko hiruhilekoetan aurrerapenik txikiena da. Urte
arteko datuei dagokienez, igoera %5,1ekoa izan da, eta 23.396 lanpostu berreskuratu dira
2020ko urri-abenduarekin alderatuta.
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Urteko zenbaketan, Bizkaian enplegua %5,7 hazi da, eta 2021a 477.454 landunekin amaitu
da, batez beste, 2020an baino 25.575 gehiago. Ekitaldi horretan 37.621 enplegu galdu
ziren (-%7,7ko jaitsiera).
Biztanleria Aktiboaren Inkestaren (INE) arabera, Bizkaian biztanleria aktiboa %1,9 hazi zen
2021eko azken hiruhilekoan hirugarrenaren aldean, eta %3,5 2020ko aldi beraren aldean.
Urritik abendura bitarte biztanleria okupatuaren igoera %2,5ekoa izan zen hiruhilekoei
dagokienez, eta %6,3koa urtetik urtera. Ondorioz, langabeek %-3,5 egin dute behera
hiruhileko batetik bestera, eta %-17,1 2020ko aldi beraren aldean.
Urteko guztizkoan, biztanleria aktiboak %0,7 berreskuratu du, eta okupatuak %1,3. Hala,
biztanleria langabetuak %-4,3ko jaitsiera izan du, eta horrek Bizkaiko batez besteko
langabezia-tasa 2021ean %10,7koa izan da, 2019an erregistratutakoa baino hamarren bat
gehiago baino ez, pandemiaren aurreko azken urtea, eta sei hamarren hobetu du 2020an
zenbatutakoa. Bizkaiko tasa hori Espainiako ekonomiaren %14,8 baino lau puntu beherago
dago, eta Euskadiko batez bestekoa baino ia puntu bat gorago.
Gizarte Segurantzako Afiliatuak
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Eustaten BJAk biztanleria aktiboaren urte arteko %0,8ko igoera eskaintzen du 2021eko
urritik abendura bitartean, BAIk aurreikusitakoa baino txikiagoa. Aurreko hiruhilekoaren
aldean ere txikiagoa da Eustatek kalkulatutako aurrerapena, %1,7koa. Urteko zenbaketan,
biztanleria aktiboa %0,7 hazi da 2021ean (3.900 pertsona gehiago), eta 545.500 pertsona
aktibo izatera iritsi da.
Urritik abendura bitarte okupatutako biztanleriari dagokionez, zenbatespena 489.000
pertsonakoa da, hau da, urte arteko %2,6ko hazkundea eta hiruhilekoko %0,1ekoa. Urteko
zenbaketan, batez besteko biztanleria okupatua 484.500 pertsonakoa da, urte arteko
%1,7ko hazkundearekin (2020an %-2,3 jaitsi zen); horrela, 7.900 okupazio berreskuratu
dira azken 12 hilabeteetan.
Horrela, laugarren hiruhilekoan zenbatetsitako biztanleria langabetua 62.200 pertsonakoa
da, eta duela urtebete 69.900 ziren arren, %-11,0ko jaitsiera garrantzitsua da. Hala ere,
udan 8.400 langabe gehiago daude (%15,9ko igoera), omikron aldaera agertzeak eta horri
eusteko murrizketek eragindako moteltzeak baldintzatuta.
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2021ean, batez besteko biztanleria langabetua 60.900 izan zen, urte arteko %-6,2ko
jaitsiera, 2020an %6,5 igo bazen ere. Laugarren hiruhilekoan lortutako datu txarrak,
zalantzarik gabe, erregistroa gehiago berreskuratzea baldintzatu du. Langabezia-tasa
%11,2koa da, 2020an baino zortzi hamarren txikiagoa.
Generoaren arabera, BJAren arabera, Bizkaiko langabezia-tasa laugarren hiruhilekoan
%11,9koa izan zen emakumeen artean, eta %10,7koa gizonen artean. Tasa hori, 2021 osoan
eta batez beste, %10,9koa eta %11,4koa da, hurrenez hurren.
Gizarte Segurantzaren datuek lan-merkatuan gertatu den susperraldia berresten dute. Horrela,
laugarren hiruhilekoan, eta batez besteko terminoetan, Bizkaian Gizarte Segurantzako
afiliazioak 489.145 izan ziren, urte arteko %1,7ko aurrerapenarekin, Euskadik lortutakoa
baino bi hamarren gutxiago (%1,9) eta Estatuko %3,9tik urrun. Eustatek eskainitako
okupazio-datuetan ez bezala, 2021eko azken hiruhilekoko afiliazioek ere gora egin dute,
%2,1 (9.840 afiliazio gehiago). Urteko guztizkorako eta batez beste, lurraldeko afiliazioak
482.474 izan ziren, urte arteko %0,9ko igoerarekin eta 2020an baino 4.444 afiliazio
gehiagorekin.
Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak (SEPE) ere enpleguaren susperraldia berretsi du,
pandemiak 2020an emandako kolpe gogorraren ondoren, batez besteko biztanleria
langabearen sei urteko murrizketarekin amaitu baitzen. 2021aren amaieran 69.700 langabe
zeuden, 2020ko abenduan baino 6.460 gutxiago, hau da, %8,5eko jaitsiera.
Erregistratutako langabeziaren jaitsiera hori Euskadik lortutakoa baino txikiagoa da (%-9,2)
eta Estatu osoak lortutakoa baino handiagoa (%-3,9).
Sektoreka, Bizkaian eta 2021ean ikusten da SEPEn inskribatutako biztanle guztietatik
46.828 zerbitzuen sektoreko aurreko enplegu batetik zetozela (guztizkoaren %67,2), 7.322
industriatik (guztizkoaren %10,5), 5.382 eraikuntzatik (guztizkoaren %7,7), 1.249 lehen
sektoretik (guztizkoaren %1,8) eta gainerako 8.870ek ez zuten aurreko enplegurik (%12,8).
Hala eta guztiz ere, 2021ean Bizkaian erregistratutako langabezia-tasa %12,7koa izan zen
(%13,8koa 2020an). EAE osoaren %11,4 eta Espainiako ekonomiaren %15,6 artean dago.
Langabezia-tasa txikiena izan zuen sektorea industria (%9,4), zerbitzuen sektorea (%11,6)
eta eraikuntza (%14,7) izan ziren. Lehen sektorean, pisu erlatibo txikikoa, langabezia-tasa
%38,6koa da.
Oraindik EEE egoeran dauden afiliatuei buruzko Gizarte Segurantzaren datuek erakusten
dutenez, 2021eko azaroan Bizkaian 3.314 pertsona zeuden egoera horretan; 2020ko
abuztuan, berriz, 23.034 pertsona zeuden egoera horretan, eta horrek esan nahi du EEEak %85,6 jaitsi direla urtebetean.

Sozietatearen demografia
INEren datuen arabera, Bizkaian eratutako hipotekek bultzada handia izan dute 2021eko
urritik abendura bitartean, eta urte arteko %76,1 hazi dira, seigarren hiruhilekoa positiboan
kateatuz. Guztizko zenbatekoa ere, 944 milioi eurokoa, nabarmen hazi da urteko azken
hiruhilekoan, %95,2.
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Horrela, Bizkaiko hipotekak, 2020an jada positiboan mantentzea lortu zutenak, higiezinen
merkatua kolapsatu arren, urteko zenbaketan eta kopuruan %27,1 igo dira; aldiz, horien
zenbatekoak, 2020a -%2,5eko beherakadarekin itxi zuenak, gora egitea lortu du 2021ean,
eta %41,8 egin du aurrera. Igoera horrek EAE osoko %26,2 gainditzen du, eta Estatuko
%30,8.
Merkataritza-sozietateak eratzeari dagokionez, Bizkaian, 2021ean 1.714 enpresa sortu
ziren, eta 2020an sortutako 1.342en aldean, urte arteko %27,7ko hazkundea da, aurreko bi
urteetako ibilbide negatiboa hautsiz. Harpidetutako kapitala ere handitu egin da: 2020ko
46 milioitik 2021eko 283ra igaro da, eta aurreko hiru urteetan jaitsiera nabarmenak izan
ditu, %-9,1koa, %-14,8koa eta %-55,0koa.
Bestalde, 2021ean kapitala handitu zuten sozietateen kopurua ere positiboan itxi da eta
%20,9 hazi da; eragiketa horietan harpidetutako kapitala, berriz, %14,7 hazi da.
Azkenik, desegindako sozietateen kopurua %35,3 igo da, 2020an baino 207 gehiago.
Prezioen bilakaera
HKEen datuekin, Bizkaiko prezio korronteetako BPGd-a 10.161,7 milioi eurokoa izan da
2021eko laugarren hiruhilekoan, duela urtebete baino 854,4 milioi gehiago, hots, urte
arteko hazkundea %9,2koa izan da. BPGd-aren bolumenaren hazkunde zenbatetsia
%4,9koa izan dela gehitzen badugu, prezioen deflatorea %4,1ekoa dela ikusiko dugu.
Kontsumorako Prezioen Indizea (KPI) 2021eko otsailetik aurrera hasi zen igotzen, eta
abenduan amaitu zen, %6,3ko igoerarekin, 2020ko aldi beraren aldean. Prezioen urte
arteko aldakuntza %3,1ekoa da. Energiaren kostuen igoera da gorakada horren faktore
erabakigarria. 2022ko urtarrilean prezioen adierazlea apur bat apaldu da, aurreko
abendukoa baino hiru hamarren txikiagoa, %6,0koa.
Produktuen araberako KPIaren bilakaerari dagokionez, abenduan eta Bizkaian prezio hauek
igo dira: etxebizitza (%24,8), garraioa (%9,8), elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak (%4,3),
jantziak eta oinetakoak (%1,1), aisia eta kultura (%1,2), edaria eta tabakoa (%1,7) eta
hotelak, kafetegiak eta jatetxeak (%3,2). Komunikazioaren sektorea bakarrik dago
negatiboan (%-0,3), 2020ko uztailetik gorriz egon baita.
2021eko abendura arte izandako hitzarmenen negoziaketa kolektiboa erreferentziatzat
hartuta, 2021erako ondore ekonomikoei erreparatuz, Bizkaian 92.789 pertsonari eragin
dio eta soldatak %1,89 gehitu dira (%0,84 EAEn eta %1,47 Estatuan).

Epe laburrerako aurreikuspenak
EAE osorako bezala, eutsi egiten zaie aurreko buletinean Bizkairako zehaztutako
aurreikuspenei. Pandemiak eragindako astindu ikaragarriaren ondoren jarduera
berreskuratzeko prozesuaren barruan, egonkortze-fasean sartu da susperraldia.
Hala ere, Eustatek EAEko hiruhilekoko kontuak argitaratu ondoren, baina batez ere
ekialdeko Europan gatazka piztu delako, Errusiak Ukraina inbaditu ondoren, Eusko
Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailak iragarri du 2022rako hazkunde-zenbatespenak
laster berrikusiko direla.
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Bizkaian 2022an jarduera berreskuratzearen aldeko faktoreak dira:
- Lan-merkatuaren hobekuntza (afiliazioa krisi aurreko mailetara hurbiltzen da).
- Aurrezki-tasa altuak (kontsumoa errazten dutenak).
- Aldeko finantza-baldintzak.
- Berreskurapenerako eta Erresilientziarako Europako Funtsak hedatzea (enpresainbertsioa bultzatuz).
2022aren amaieran pandemiaren aurreko jarduera ekonomikoaren mailak berreskuratuko
zirela adierazten zuen arren, Ukrainaren inbasioak ia ziurtasun osoz prozesu osoa
atzeratuko du, ahaztu gabe birusa kontrolatzea lortzen ez den bitartean pronostiko guztiak
ziurgabetasun maila handian mugitzen direla.
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Ekonomiaren Abagunearen Adierazkarien Laburpena
Urtetik urterako ald%

Bizkaia
Iturria

Euskadi

Espainia

Epealdia
2020

2021

2020

2021

2020

2021

BPG BOLUMINA

Eustat/INE

IV Hiruhilekoa

-8,1

4,9

-8,1

4,7

-8,8

5,2

BPG NOMINALA

Eustat/INE

IV Hiruhilekoa

-8,4

9,2

-8,4

9,2

-7,8

9,9

EKOIZPENA
-I.E.I. Orokorra
-I.E.I. Orokorra zuzenduta
-Landunak Guztira
-Landunak Guztira
-Gizarte Segurantzako Afiliatuak

Eustat/INE
Eustat/INE
INE
Eustat
G. Segurantza

Urt.-Abendua
Urt.-Abendua
IV Hiruhilekoa
IV Hiruhilekoa
Urt.-Abendua

-15,4
-16,0
-2,9
-1,9
-1,1

8,4
9,1
6,3
2,6
0,9

-13,0
-13,3
-1,4
-2,0
-1,3

9,9
10,3
4,0
1,9
0,9

-9,2
-9,6
-3,1
--2,1

7,0
7,3
4,3
-2,5

INDUSTRIA
-I.E.I. Ateratze Industriak
-I.E.I. Beste Manufakturak
-I.E.I. E.Elek., Gasa eta Ura
-Landunak Industrian
-Landunak Industrian
-E. Elek. kontsumoa Industrian
-E. Elek. kontsumoa Ind. Sid. Gabe

Eustat/INE
Eustat/INE
Eustat/INE
INE
Eustat
Iberdrola
Iberdrola

Urt.-Abendua
Urt.-Abendua
Urt.-Abendua
IV Hiruhilekoa
IV Hiruhilekoa
Urt.-Abendua
Urt.-Abendua

-12,3
-15,6
-15,3
8,3
-2,3
-12,2
-7,0

28,9
10,4
-2,5
3,3
1,1
12,6
-7,7

2,6
-13,3
-12,0
4,2
-1,6
-11,4
-8,0

3,9
11,0
0,7
0,7
-0,1
10,2
1,4

-7,6
-10,1
-5,5
-2,5
----

8,4
8,1
2,9
2,7
----

ERAIKINTZA
-Landunak Eraikintza
-Landunak Eraikintza
-En. Elek. kontsumoa Eraikintzan

INE
Eustat
Iberdrola

IV Hiruhilekoa
IV Hiruhilekoa
Urt.-Abendua

-4,2
8,8
-7,6

-1,4
9,9
12,4

-6,4
0,2
-8,8

-7,3
12,7
8,6

-0,3
---

0,4
---

ZERBITZUEN SEKTOREA
-Bidaiarien Mugimendua
-Bidaiarien Mugimendua
-Gauak
-Gauak
-Landunak Zerbitzuetan
-Landunak Zerbitzuetan
-En. Elek. kontsumoa Zerbitzuetan

INE
Eustat
INE
Eustat
INE
Eustat
Iberdrola

Urt.-Abendua
Urt.-Abendua
Urt.-Abendua
Urt.-Abendua
IV Hiruhilekoa
IV Hiruhilekoa
Urt.-Abendua

-63,4
-65,3
-63,4
-64,4
-5,5
-2,3
-8,9

64,9
80,6
65,4
75,1
7,0
2,0
3,2

-60,5
-61,1
-61,3
-61,5
-2,5
-2,3
-8,8

70,5
75,5
71,1
73,4
5,7
1,7
3,8

-68,4
--73,3
--3,6
---

76,0
-88,1
-4,8
---

LAN MERKATUA
-Langabezia Tasa
-Langabezia Tasa
-Erregistratutako Langabezia
-Erregistratutako Kolokazioak

INE
Eustat
SEPE
SEPE

IV Hiruhilekoa
IV Hiruhilekoa
Urt.-Abendua
Urt.-Abendua

11,9
12,8
15,4
-29,3

9,5
11,3
-8,5
18,9

10,0
11,3
17,1
-29,1

8,4
9,9
-9,2
21,7

16,1
-17,8
-27,2

13,3
--3,9
20,1

BARRU ESKARIA
-I.E.I. Kontsumo Ondasunak
-Turismo-ibilgailuen matrikulazioa
-E. Elek. kontsumoa Etxeetan
-I.E.I. Ekipamendu Ondasunak
-Zama-ibilgailuen matrikulazioa

Eustat/INE
D.G. Tráfico
Iberdrola
Eustat/INE
D.G. Tráfico

Urt.-Abendua
Urt.-Abendua
Urt.-Abendua
Urt.-Abendua
Urt.-Abendua

--23,0
0,4
--23,3

--21,6
-2,3
-3,9

-6,6
-22,0
1,4
-12,5
-21,1

11,9
-19,8
-2,2
12,7
11,2

-7,5
-31,7
--16,1
-21,6

7,8
1,5
-6,9
10,1

KANPOKO ESKARIA
Esportazioak Guztira
-Esp. ez energetikoak
-Esp. E.E. Europar Batasuna
-Esp. E.E. munduko gainer.
Inportazioak Guztira
-Inp. ez energetikoak
-Inp. E.E. Europar Batasuna
-Inp. E.E. munduko gainerakoak

S.E.Comercio
S.E.Comercio
S.E.Comercio
S.E.Comercio
S.E.Comercio
S.E.Comercio
S.E.Comercio
S.E.Comercio

Urt.-Abendua
Urt.-Abendua
Urt.-Abendua
Urt.-Abendua
Urt.-Abendua
Urt.-Abendua
Urt.-Abendua
Urt.-Abendua

-20,0
-11,3
-8,2
-17,2
-28,4
-12,6
-13,8
-10,8

31,2
29,8
36,2
16,4
41,9
33,2
28,7
39,4

-17,8
-14,8
-13,2
-18,4
-22,0
-13,0
-14,5
-9,6

23,0
22,1
23,8
18,4
34,1
28,8
26,1
34,4

-10,0
-7,5
-6,2
-10,3
-14,7
-10,8
-11,9
-9,3

21,2
18,8
20,4
15,3
24,8
19,6
16,6
24,0

PREZIO ETA SOLDATAK
-KPI
-PIIA
-Itundutako soldata-igoera

INE
INE
Mº de Empleo

Urt.-Abendua
Urt.-Abendua
Urt.-Abendua

0,0
-1,7

3,1
-1,1

-0,1
-7,3
1,5

3,1
16,7
0,8

-0,3
-4,3
1,9

3,1
17,4
1,5

EKONOMIAREN FINANTZAKETA
-Kredituak S. Egoiliarretan
-Gordailuak S. Egoiliarretan

BdE
BdE

III Hiruhilekoa
III Hiruhilekoa

-0,4
1,4

-2,5
1,4

0,6
3,9

-0,7
2,4

2,5
6,1

-0,2
3,2

Daturik gabe=d.g.
BPG Espainia Aurrerapena
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Bizkaiko Abagune Ekonomikoaren Laburpen Grafikoa
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Barruko Eskaria eta Kanpokoa
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4 Hiruhileko batez. mugikorraren urtetik urterako ald.%
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ZERGA ABAGUNEA
2021eko lehen bederatzi hilabeteetan, pixkanaka hobetu da Espainiako Bankuaren
Hiruhileroko Balantzeen Zentralaren (HBZ) lagina osatzen duten enpresen egoera ekonomikoa
eta finantzarioa, eta 2020an galdutakoaren zati bat berreskuratu ahal izan da, ekonomia oro
har suspertzearen ildotik. Jarduerari emandako bultzada hori bereziki esanguratsua izan da
apiriletik aurrera.
Jardueraren bilakaera positiboa berresten du balio erantsi gordinak (BEGd) duen emaitza
bikainak. Izan ere, balio nominaletan, urte arteko %10,9 egin du gora sozietate ezfinantzarioetan, eta 2020an, aldiz, %22,2ko beherakada izan da pandemiak eragindako
krisiaren ondorioz. Hiruhilekoen arabera, 2021eko lehenengo hiruhilekoan urte arteko
%-1,1eko jaitsiera txikia jaso zen urtarriletik martxora, eta bigarren hiruhilekoan
%25,2raino igo zen. Ondoren, igoera txikiagoa izan zen udako hilabeteetan, %11,1ekoa.
Sektorekako azterketak ez du ibilbide homogeneorik erakusten. Alde batetik, hazkundea
oso handia da industrian (%48,5) eta merkataritzaren eta ostalaritzaren sektorean (%10,1).
Informazioaren eta komunikazioen adarreko enpresek, ostera, emaitza negatiboak izan
dituzte BEGd-an irailera arte (–%4,9). Edozelan ere, HBZen enpresa guztien BEGd-a,
2021eko lehen bederatzi hilabeteetan, %13,8 azpitik zegoen 2019ko urtarriletik irailera
erregistratutako mailekin alderatuta.
2021eko irailera arte, langile-gastuak %1,7 hazi ziren, batez besteko plantilla efektiboak igo
zirelako batez beste. Batez besteko ordainsariek, berriz, behera egin zuten pixka bat.
Benetako enplegua %2,3 hazi zen aldi horretako batez bestekoaren arabera, eta aurreko
urtean –%6,2 jaitsi zen. Igoera hori gorabehera, lagineko enpresen batez besteko plantillak
%3,8 azpitik zeuden artean 2019ko aldi berean baino.
Jarduera berraktibatzearen ondorioz, emaitza ekonomiko gordinak (EEG) urte arteko
%24,8ko hazkunde handia izan du (oraindik ere –%22,6 pandemiaren aurreko mailen
azpitik). Finantza-sarrerak –%4,1 jaitsi ziren, jasotako dibidendu txikiagoen ondorioz
(–%9,8), kobratutako interesak %12,4 igo baitziren. Finantza-gastuek gutxitzen jarraitzen
dute (–%8,2), batez ere enpresen finantzaketa-kostuen jaitsieragatik. Aurreko guztiagatik,
emaitza arrunt garbia (EAG) nabarmen hazi zen (%94,9), aurreko urteko aldi berean
–%71,1eko jaitsiera handia izan bazuen ere.
Ezohiko gastu eta sarreren bilakaerak eragin positiboa izan zuen azken emaitzan, 2020an
sortutako minusbaliotasun eta balio-galera handiak eta uneko urtean erregistratutako
gainbalioak batera izan zirelako, bi kasuetan aktibo finantzarioen salmenta-eragiketetan eta
balio-aldaketetan sortuak. Hala, BEGd-aren gainean ehunekotan adierazitako azken
emaitza garbiak %17,6ko datu positiboa du, eta –%14,6koa izan zen 2020an.
Errentagarritasun arrunteko ratioek oso emaitza onak lortzen dituzte etekin arruntak
handitzearen ondorioz. Aktiboaren ohiko errentagarritasuna, nahiz eta aurreko
hiruhilekoarekin alderatuta zazpi hamarren gehiago izan eta urte arteko %2,8 hazi, oraindik
urrun dago 2019ko aldi bereko %4,5etik. Baliabide propioen gaineko errentagarritasuna
gehiago igo zen, puntu eta erdi, urte arteko %3,8ra iritsi arte. Inoren finantzaketaren batez
besteko kostuak azken urteetako beheranzko joerari eusten dio, eta urte arteko -%1,6 jaitsi
da (2019an baino bi hamarren gutxiago). Aktiboaren errentagarritasuna kostutik gora
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berreskuratuta, bi ratioen arteko diferentzialak bederatzi hamarren egin du hobera,
aurreko urtearekin alderatuta, eta ehuneko 1,2 puntukoa da.
Enpresen batez besteko likidezia-ratioa pixka batek behera egin zuen 2021eko urtarriletik
irailera bitartean, 2020an izandako gorakada handiaren ondoren. Horrek esan nahi du
ziurgabetasuna pixkanaka gutxitzeak lagundu duela gero eta enpresa gehiagok aurreko
urtean metatutako likidezia-koltxoien zati bat askatzen.
Estatuaren zerga-bilketa, 2021eko urtarriletik irailera bitarteko aldian, lurraldeadministrazioei egotz dakiekeen partaidetza barne, 153.920 milioi eurora iritsi da, eta
%14,1eko igoera izan du 2020ko aldi beraren aldean. Igoera zuzeneko zergen (%14,8) eta
zeharkako zergen (%13,1) aurrerapenek eragin dute.
Hazkunde izenduna eta diru-bilketaren garapena
2021ean lurraldeko zerga itunduen bidez bildutako zenbatekoek markak hautsi dituzte.
Horrela gertatu da, 2020ko beherakadaren ondoren Bizkaiko jarduera ekonomikoa
berreskuratzen hasi delako eta ekitaldiaren azken zatian prezioak etengabe igo direlako.
Zaila da 2021eko zerga-bilketaren zifrak 2020ko zifrekin alderatzea, izan ere, bi ekitaldietan
eragin handia izan dute pandemia dela-eta zergadunen finantza-egoera hobetzeko jarritako
neurriak. Hala, kontuan hartu behar da diru-sarrera batzuk 2020tik 2021era atzeratu direla,
pandemia hasi zen urtean hartutako zerga-neurrien ondorioz. Neurri horiek zergadunei
likidezia errazteko hartu ziren, jarduera geldiarazita baitzegoen. Halaber, eragin handia izan du
maiatzeko ezohiko diru-sarrerak (437 milioi eurotik gorakoa). Diru-sarrera hori 2019ko akta
bakunen bidez Estatuarekin lortutako akordioen ondorioz egin zen, eta ia erabat BEZari
zegokionez, gainerako lurralde historikoetara egokitu zen.
Itundutako zergen ondoriozko EAEko diru-bilketak 19.606,0 milioi euro eskuratu zituen
2021ean, urtetik urterako %11,3ko aurrerapenarekin, 2020an eskuratutako 17.610,9
milioien eta -%8,4ko jaitsieraren aurrean.
Bizkaian, zerga itunduengatiko diru-sarrera gordinak 11.263,6 milioi eurokoak izan ziren
(EAE osoaren %57,4; puntu bat altuagoa aurreko urtearekin alderatuta). 2020an bildutako
9.930,0 milioien aldean, %13,4ko igoera eman zen (eta %1,9ko aurrerapena 2019aren
aldean, hots, pandemia aurreko egoeraren aldean). Igoera Arabak (%8,7) eta Gipuzkoak
(%8,6) lortutakoa baino handiagoa da.
Foru-ogasunek EAEn egindako itzulketak –%0,5 jaitsi ziren 2021ean, eta 2020an, berriz,
-%2,3. Bizkaian (–%1,0) eta Araban (–%7,8) jaitsi egin ziren, eta Gipuzkoan, aldiz, igo egin
ziren (%4,0). 2020an Araban soilik igo ziren itzulketak (%14,8); Bizkaian (–%8,6) eta
Gipuzkoan (–%1,5), aldiz, jaitsi egin ziren.
Aurreko guztiarekin bat, EAEko zerga itunduen bilketa garbia 15.963,2 milioi eurokoa izan
zen 2021ean; %14,4ko igoera eman zen urtetik urtera, aurreko urteko –%9,8ko
beherakadaren aurrean (13.949,2 milioi euro bildu ziren, 2019an baino 1.520,3 gutxiago).
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Bestalde, Bizkaian, foru aldundien artean doikuntzak egin baino lehen, zerga itunduengatiko
bilketa gordinak 9.622,5 milioikoak izan ziren (%16,3 gehiago), hau da, 2020an baino
1.350,4 milioi euro gehiago. Orduan, –%10,4 murriztu ziren urtetik urtera (2019an baino
965,1 milioi euro gutxiago bildu ziren)..
Estatuarekiko doikuntzak albo batera utzita (1.737,4 milioi eta %36,8ko hazkundea
2020rekin alderatuz), EAEn, kudeaketa propioengatik diru-bilketa garbia 14.225,8 milioi
eurokoa izan da, eta urte arteko hazkuntza %12,2koa izan da (2020an, –%8,6 jaitsi zen),
izan ere, diru-bilketa gordina %9,6 gehitu zen eta itzulketak –%0,8 murriztu ziren.
Bizkaian, foru aldundiekin eta Estatuarekin doikuntzak egin aurretik, kudeaketa propioa
dela bide itundutako zergengatik diru-sarrera garbiak 8.748,8 milioi eurora iritsi ziren,
2020an baino 1.116,7 milioi gehiago. Datu horrek esan nahi du urte batetik bestera
%14,6ko igoera izan zela, eta duela urtebete –%9,5eko jaitsiera izan zela, EAEko batez
bestekoak (%12,2) baino handiagoa.
Era berean, foru aldundien artean BEZaren eta Ekoizpenaren Zerga Bereziak ekarpenkoefizienteen arabera doitu ostean, eta Lurralde Historikoen arteko transferentziak
gauzatu ostean, kudeaketa propioaren diru-sarrera garbiak Bizkaian 2021. Urtean 7.262,4
milioi eurokoak izan ziren (2020an baino 780,4 milioi euro gehiago), %12,0ko urtetik
urterako hazkundea izanik, joan den urteko –%9,9ko hazkundearen aurrean.
Kapituluen arabera, eta kudeaketa propioaren barnean, EAEko 2021eko diru-bilketa
suspertu da zuzeneko eta zeharkako zergapetzea hazi direlako, %8,9 eta %16,3 hurrenez
hurren. Aldiz, Bizkaian lurralde historikoen arteko doikuntza egin aurretik, zuzeneko
zergapetzea %8,9 gehitu da eta zeharkakoa %20,1.
Zerga Itunduen Berezko Kudeaketa-Bilketa Gordina
12 Hileko batezbesteko mugikorraren urtetik urterako ald. %
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Zuzeneko zergapetzearen bilakaera
2021ean enpleguak bilakaera ona izan du eta, ondorioz, lan-atxikipenen bilketa handitu da,
zuzeneko zergapetzearen funtsezko elementua baita.
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Zuzeneko zerga gordinak %6,1 hazi dira EAEn 2021ean, eta %4,2ko jaitsiera jasan zuten
2020an. Emaitza positiboa izan da hiru lurraldeetan: Bizkaian %6,0, Gipuzkoan %5,9 eta
Araban %6,7. 2020an Gipuzkoan bakarrik hazi ziren (%0,8koa); Bizkaian eta Araban, aldiz,
–%6,7ko eta –%5,7ko jaitsierak eman ziren hurrenez hurren.
Zuzeneko zergengatik egindako itzulketek joera ezberdinak izan dituzte lurraldearen arabera.
Gipuzkoan (–%15,0, aurreko urtean %3,9 hazi ondoren) eta Bizkaian (–%12,1, 2020an –%8,0
jaitsi ondoren) jaitsi egin dira. Araban itzulketek %3,8 egin dute gora (aurreko urtean –%9,6
jaitsi ziren). Horren ondorioz, EAEko zuzeneko zergen itzulketek batez beste –%10,9 egin dute
behera 2021ean (2020an murrizketa txikiagoa eman zen, –%4,5).
Horrela, zuzeneko bilketa garbia %8,9 igo da 2021ean (–%4,1 murriztu zen 2020an), hiru
lurraldeetan lortu den bilketaren suspertzearen ondorioz: Araban %7,2, Bizkaian %9,1 eta
Gipuzkoan %9,6.
Laneko atxikipenak nabarmen igo dira (%5,2) Bizkaian, eta zuzeneko zergapetze osoa gorantz
bultzatu dute, pisu handieneko osagaia baitira. 2021ean enplegua berreskuratu da,
okupazioaren urte arteko hazkundea %1,7koa izan baita (BJA datuak); ondorioz, lanaren
atxikipenengatiko diru-sarrerak 2.880,8 milioi eurora iritsi dira, eta 2020an bildutakoak
baino 141,6 gehiago izan dira (2020an –%0,6ko jaitsiera eman zen).
Kontuan hartu behar da 2021. urtearen amaieran aldi baterako lan-erregulazioko langileen
kopurua asko jaitsi dela Bizkaian, eta egoera horretan dauden pertsonen errentek
atxikipen-tasa oso baxuak edo nuluak dituztela. EAEko atxikipenengatiko diru-sarreren
batez bestekoa %6,1era igo da 2021ean, Bizkaiko, Arabako (%5,4) eta Gipuzkoako (%7,8)
hazkundeari esker. 2020an %0,1 igo zen, Gipuzkoan eta Araban emandako hazkundeei
esker (%1,2 eta %0,3, hurrenez hurren).
Bizkaian lan-atxikipenak egiten dituzten Gizarte Segurantzako Araubide Orokorreko
afiliazioek 2021 amaierarako lortu den lanpostu-berreskurapena islatzen dute. Hala, hileko
batezbestekoak %1,1eko igoera izan du, eta 2020an, berriz, –%1,1 murriztu zen.
Aurrerapena EAEko batezbestekoaren berdina da, eta Estatukoa (%3,0) baino txikiagoa;
aurreko ekitaldian, Estatuak galera askoz handiagoa izan zuen (–%2,3).
Bestalde, Lana eta Gizarte Segurantza Sailaren datuen arabera, 2021ean Bizkaiko
hitzarmenetan itundutako batez besteko soldata-igoera %1,0koa da (%1,7 aurreko urtean);
EAEko datua baino bi hamarren handiagoa da, eta Estatuko datua baino ia puntu erdi
txikiagoa.
Gainerako atxikipenek ere emaitza positiboak izan dituzte urte osoan. Horrela, ondareirabaziek %34,5 egin dute gora, inbertsio-funtsen errentagarritasunak bilakaera ona izan
duelako. Beste alde batetik, kapital higigarriaren irabaziak %37,6 igo dira, sozietate askotan
dibidenduen banaketa berreskuratu delako. Kapital higiezinaren irabaziei dagokienez, %3,9
igo dira, eta jarduera profesional, enpresarial edo artistikoen ordainketa zatikatuak %26,5,
2020an ordainketak atzeratzea onartu zen arren.
Baina batez ere sarien gaineko karga bereziari dagozkionak dira emaitza nabarienak lortu
dituztenak, 30,0 milioi euroko diru-sarrerak izan baitituzte, 2020an 3,0 izan ziren bitartean.
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Kuota diferentzialaren emaitza negatiboa da (–26,4 milioi euro), eta 2020an ere negatiboa
izan zen (–57,2 milioi euro).
Sozietateen gaineko Zergari (SZ) dagokionez, zergaren kuota diferentziala (zergaren
guztizkoaren %70) %2,6 hazi da urtetik urtera. Bilketa gordina –%9,3 jaitsi den arren (562,7
milioi; 2020an, berriz, 620,3 milioi), itzulketetan izandako jaitsierarekin (–%40,9; 100,6
milioi) konpentsatu da. Kontuan izan behar da diru-sarrera gordinen beherakada handia
sozietateen 2020ko kanpainaren emaitza negatiboaren ondorio dela, orduan pandemiak
sozietate-sarreren beherakada handia eragin baitzuen.
Aurreko guztia kontuan hartuta, SZren bilketa garbia %8,2 handitu da 2021ean, eta 635,4
lortu dira. 2020an, aldiz, 587,0 milioi lortu ziren.
Zuzeneko zergapetzea osatzen duten gainerako elementuetatik, 2021ean nabarmen igo da
oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergaren bilketa (%42,6), 2020an eta 2021ean
heriotza-tasa asko handitu baitzen Covidaren ondorioz. Ez-egoiliarren errentaren gaineko
zerga ere nabarmen handitu da (%34,1), sozietateek irabaziak banatzean izandako
susperraldiari esker. Energia elektrikoaren ekoizpenaren gaineko zergari dagokionez,
aipatzekoa da zerga hori eten egin zela 2021eko hirugarren hiruhilekorako, 6/2021 Foru
Dekretu arauemaileak presako neurriak hartu zituelako BEZaren eta energia elektrikoaren
ekoizpenaren balioaren gaineko zergaren arloan. Beraz, zerga-bilketa doitu ondoren,
–%17,2 galdu zen.

Lanaren Atxikipenak eta Soldata-Kost.Gordina- Bizkaia
Urtean metatutakoaren urtetik urterako ald. %
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Zeharkako zergapetzearen bilakaera
Barne-kontsumoaren dinamismoak, pandemiaren aldi okerrena igaro ondoren, kontsumoaren
gaineko kargen hazkunde handia bultzatu du.
2021. urtearen amaierarako, EAEren kudeaketaren zeharkako zerga gordina %13,5 hazi da
urtetik urtera, eta egindako itzulketak, berriz, %5,6. Horrela, zeharkako zerga garbien
bilketa %16,3 hazi da urtearen amaierarako; 2020an, aldiz, –%13,4ko beherakada eman
zen, zeharkako diru-sarrera gordinak –%11,1 eta itzulketak –%3,7 murriztu baitziren.
Bizkaian, foru aldundien arteko doikuntzen aurretik kudeaketa propioaren bidez egindako
zeharkako bilketa gordina %17,9 handitu da, eta itzulketak %6,9 (2020an –%12,2 eta
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%-13,4 jaitsi ziren, hurrenez hurren); horrela, doikuntzak egin aurretik egindako bilketa
garbia %20,1 igo da, aurreko urteko –%12,0ko jaitsieraren aldean.
Bizkaiko BEZaren bilketa gordina (zeharkako bilketa gordin osoaren %68,4 inguru)
suspertu egin da: 2021. urtearen amaieran %16,5 hazi da (2020an –%12,7 jaitsi zen).
Kontuan hartu behar da susperraldiaren bi heren baino gehiago 2019ko akta bakunen
ondoriozko aparteko diru-sarrerei dagokiela. Itzulketak, esportazioen geldialdiak
baldintzatuta, –%13,3 jaitsi ziren 2020an; orain, gora egin dute (%6,7), nazioarteko
merkataritzaren suspertzeak bultzatuta.
Hortik ondorioztatzen da doikuntzen aurretik BEZagatik lortutako diru-sarrera garbiak
%22,2 handitu direla (2020an –%12,5 murriztu ziren). Zenbaki absolutuetan, kudeaketa
propioaren ondoriozko BEZaren bilketa garbian, lurralde historikoen artean doikuntzak
egin aurretik, 2020an baino 536,9 milioi gehiago jaso dira (2020an 344,4 milioi galdu ziren,
2019. urtean lortutakoarekin alderatuta).
Foru aldundien arteko BEZaren doikuntzari dagokionez, Bizkaiak 863,1 milioi euro
ordaindu ditu 2021ean (2020an baino %36,5 gehiago), eta azken emaitza da doitutako
bilketa garbia %17,2 handitu zela 2020an bildutakoaren aldean, orduan –%14,4 jaitsi
baitzen.
2021ean, Bizkaiko kudeaketa propioko zerga berezien bilketa garbia, %15,6 hazi da
doikuntzen aurretik. 2020an –%10,5eko beherakada eman zen. Energiaren prezioen
gorakadak eta jarduera ekonomikoaren suspertzeak, mugikortasunaren murrizketak
ezabatzearekin batera, zerga berezien osagai nagusiaren (Hidrokarburoen gaineko Zerga)
hazkundea bultzatu dute, eta %19,2 igo da (aurreko urtean diru-sarrerak –%11,3 jaitsi ziren
urtetik urtera). Tabako-laboreen gaineko zergak datu negatiboak ematen jarraitzen du;
beherakada 2020. urteko erdialdean hasi zen, eta 2021ean –%8,8ko jaitsiera izan du urtetik
urtera.
Ibilgailuen Matrikulazioa eta ZGZB Bizkaian
12 Hileko batezb. mugikorraren urtetik urterako ald. %
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Gainerako lurraldeekiko doikuntzak egin ostean (619,9 milioi euroko ordainketarekin eta
urte arteko %21,8ko hazkunde garrantzitsuarekin), Bizkaian zerga bereziengatik bilketa
garbia %11,8 hazi da (2020an –%11,5 murriztu zen).
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2021ean, zenbait garraiobideren gaineko zerga berezien bilketa suspertu da, eta %21,1
hazi da (2020an –%44,6ko jaitsiera eman zen). Pandemiak sortutako mugikortasunmurrizketen eta konfinamenduen ondorioz, 2020an geroratutako eragiketa asko 2021ean
gauzatu izanak azaltzen du diru-bilketaren igoera.
Zeharkako zergen gainerako elementuei dagokienez, Ondare Eskualdaketen gaineko
Zergari esker kostubidezko eskualdatzeen modalitatean lortutakoa %26,7 hazi da,
erabilitako etxebizitzen merkatua berreskuratu delako eta horien prezioa igo delako.
2020an –%19,7 murriztu zen eragiketak gelditzeagatik.
Epe laburrerako aurreikuspenak
Abaguneari buruzko informazioaren ondorioz, 2021eko abenduan Eusko Jaurlaritzako
Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak eguneratu egin zuen 2021-2022 aldirako euskal
ekonomiaren koadro makroekonomikoa. Berrikuspen horren arabera, EAEko BPGa %6,7
haziko litzateke 2022an. Bizkairako aurreikuspena ez litzateke datu horretatik asko
aldendu behar, bere ekonomia EAEko guztizkoaren %50 inguru baita. Hala eta guztiz ere,
zenbait gertakarik, hala nola Errusiak Ukraina inbaditzen hasi izanak, aurreikuspenak
berrikusteko beharra sortzen du.
Zerga-arloari dagokionez, 2022ko ekitaldirako zerga-bilketan eragina izan duten aldaketen
artean, honako hauek nabarmentzen dira:
-

PFEZ: Lan-etekinengatiko atxikipen-taularen deflazioa %1,5ekoa da EAE osoan.
PFEZ eta SZ: Kenkari bat ezarri da 2020. eta 2021. urteetan ondasunen eta
zerbitzu-prestazioen entrega dokumentatzen duen eta BFAren egoitza
elektronikoan eragiketa ekonomikoen erregistro-liburu bat eramateko betebeharra
betetzen duen erregistroen trazabilitatea eta bortxaezintasuna bermatzen dituen
sistema informatikoa ezartzea sustatzeko.

Zerga berriak hitzartzeak eragin handiagoa du zerga-bilketan:
-

Finantza-transakzioen gaineko zergak akzioak eskuratzea zergapetzen du.
Zenbait zerbitzu digitalen gaineko zergak zenbait zerbitzu digital kargatzen ditu
zergaren aplikazio-lurraldeko erabiltzaileek parte hartzen dutenean.

Jarduera ekonomikoaren susperraldiaren ondorioz eta 2021ean Estatuarekin hitzartutako
zerga berriak direla-eta, lurraldearen diru-sarrerak %3,1era arte handitzea aurreikusten da.
Zuzeneko zergapetzea atalka %3,4 igoko dela kalkulatzen da, eta zeharkako zergengatiko
sarrerek, berriz, igoera handiagoa (%3,8) jasango dutela. Tasetatik eta bestelako dirusarreretatik datorren bilketak askoz ere pisu txikiagoa du, eta batez beste ia %20,0 haziko
dela aurreikusten da.
Zergei dagokienez, aurreikusten da 2022an PFEZren bilketa %5,0 haziko dela 2021erako
aurreikusitako datuarekin alderatuta, batez ere enpleguan aurreikusten den hazkundearen
eta horrek lan-atxikipenetan izango duen aurrerapenaren ondorioz (%4,8).
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Zeharkako zergen atalean, BEZaren bilketa –%0,9 jaistea espero da, 2021ean zenbatuko
diren diru-sarrera ugarien ondorioz, 2019ko Akta Bakunen erregularizazioa eta MOSS BEZ
erregimen berria hitzartzeagatik espero den diru-sarrerak direla-eta.
Ekoizpenaren zerga bereziei eta elektrizitatearen gaineko zerga bereziari dagokienez,
2021. urte amaierarako diru-bilketa %4,5 handitzea aurreikusten da, zerga horien xede
diren produktuen kontsumoa nabarmen handitzea espero baita.
Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoaren 2021eko uztailaren 29ko lehenengo akordioaren
bidez, zeharkako bi zerga berri hitzartu ziren: Finantza Transakzioen gaineko Zerga eta
Zenbait Zerbitzu Digitalen gaineko Zerga. Batzorde horren hemezortzigarren Akordioaren
arabera, Estatuko Administrazioak foru aldundien esku jarriko ditu zerga horiengatik egin
beharreko diru-bilketak, indarrean jartzen direnetik ordainarazpena eta diru-bilketa burutu
arte. Zerga horiek 2021eko urtarrilean sartu ziren indarrean, eta, beraz, 2022an bien
arteko bilketak (80,6 milioi euro finantza-transakzioen gaineko zergarengatik eta 7,9 milioi
euro zerbitzu digital jakin batzuen gaineko zergarengatik) 2021eko eta 2022ko dirusarrerak barne hartzea espero da.
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Zerga Abagunearen Adierazkarien Laburpena
Urtetik urterako ald.% /urtarrila-abendua

Adierazkariak
(datu osoa)

Lanaren Etekinen Atxik.
Kapitalaren Etekinen eta Ondare-irabazien Atxik.
Zuzeneko Zergak

Bizkaia
2020

Ara./Álav.+Gipuzkoa
2021

2020

2021

Lurralde Erkidea
2020

2021

-1,1

4,9

0,8

7,1

1,2

6,1

5,7

41,3

-5,8

18,5

-15,8

20,2

-7,0

5,6

-1,2

5,9

-6,2

16,5

BEZ. Kudeaketa Propioa / Barruko Eragiketak

-11,9

17,7

-8,2

5,9

-8,6

7,3

Ondare Eskualdaketak eta Egintza Jr. Dokumen.

-22,4

26,6

-9,2

26,9

d.g

d.g

Zenbat Garraiobide gaineko Zerga

-42,5

21,2

-42,4

28,5

d.g

d.g

Fabrikazioaren gaineko Zerga Bereziak. Kude. Propioa

-10,5

15,2

-12,7

-2,5

-12,2

4,9

Zeharkako Zergak. Kudeaketa Propioa

-11,7

17,2

-8,8

6,0

-12,0

13,0

Zergak Itunduak. Kudeaketa Propioa

-9,5

11,6

-4,6

6,0

-9,0

14,9

-11,2

-1,3

2,8

-0,3

d.g

d.g

Egindako diru-itzulketak. Kudeaketa Propioa

* Lurralde Erkidean, barruko eragiketen BEZa izan ezik, adierazleak zenbateko garbietan adierazi 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.
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Ekonomi Ihardueraren Fisko Adierazkarien Laburpen Grafikoa
Zerga Diru-sarrera Orokorrak
Bildutako Diru Kopurua Itundutako Zergetan
4 Hiruhileko batez. mugikorraren urtetik urterako ald.%
Bizkaia

Itzulketak Itundutako Zergetan
4 Hiruhileko batez. mugikorraren urtetik urterako ald.%

Araba/Álava+Gipuzkoa

Bizkaia
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Zuzeneko zergen Diru-sarrerak
Zatikako Ordainketak (PFEZ)
4 Hiruhileko batez. mugikorraren urtetik urterako ald.%

Lanaren Atxikipenak
4 Hiruhileko batez. mugikorraren urtetik urterako ald.%
Bizkaia

Bizkaia
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Zeharkako zergen Diru-sarrerak
Garraiobide Jakin Batzuen Gaineko
Zergapeko Ibilgailuen Matrik.
4 Hiruhileko batez. mugikorraren urtetik urterako ald.%

BEZ, Bildutako Diru Kopurua
4 Hiruhileko batez. mugikorraren urtetik urterako ald.%
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