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2012ko 2. hiruhilekoko HKE 
 

Bigarren hiruhilekoan lau hamarren jaitsi ondoren, Euskadiko BPGd-aren 
urte arteko tasa –% 0,9koa izan da, Espainiako batezbesteko tasa (–% 1,3) 
baino lau hamarren hobea. 
 
Emaitzarik txarrena Bizkaian erregistratu da, –% 1,1 jaitsi baita. Aldiz, 
Arabak –% 0,3ko emaitza izan du, eta Gipuzkoak –% 0,9koa. 
 
Enplegu-mailaren bilakaera ere negatiboagoa izan da Bizkaian, 2.950 
lanpostu galdu baitira aurreko hiruhilekoarekin alderatuz. Gipuzkoan 
1.400 lanpostu galdu dira, eta Araban 250. 
 
Eskaintzari dagokionez, Eraikuntzak eta Industriak atzera egin dute urte 
arteko eta hiruhileko arteko indizeetan. Aldiz, Zerbitzuen sektoreak berriro 
ere eskuratu du hazkunde positiboa, % 0,2 hobetu baita aurreko 
hiruhilekoaren aldean. 
 
Eskaria dela eta, aurreko hiruhilekoetako dinamikarekin jarraitu da, hau 
da, kanpoko sektorearen ekarpen positiboari eutsi zaio. Hala ere, 
Kontsumoak eta Inbertsioak behera egiten jarraitzen dute. 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
EUSTATek gaur argitaratu dituen Hiruhileroko Kontu Ekonomikoen emaitzen arabera, 
Euskadiko BPGd-ak –% 0,9ko urte arteko beherakada erregistratu du urteko bigarren 
hiruhilekoan. Bada, Espainiako (–% 1,3) eta Euroaren eremuko (–% 0,5) ekonomiek 
izandako beherakaden artean dago datu hori. 
 
Lurraldeka, Bizkaiak izan du BPGd-aren urte arteko beherakadarik handiena, –
% 1,1ekoa, eta Arabak txikiena, –% 0,3koa. Gipuzkoan –% 0,9koa izan da tasa. 
 
Eskaintzari dagokionez, Eraikuntzak eta Industriak atzera egin dute urte arteko eta 
hiruhileko arteko indizeetan. Aldiz, Zerbitzuen sektoreak berriro ere eskuratu du 
hazkunde positiboa, % 0,2 hobetu baita aurreko hiruhilekoaren aldean, nahiz eta urte 
arteko aldaketa-tasa % 0,0ra jaitsi den. Zerbitzuen sektoreak Merkatukoak ez diren 
zerbitzuak izenekoek baino portaera hobea izan du, bereziki Osasunari eta 
Hezkuntzari lotutakoei dagokienez. Ostera, Merkatuko Zerbitzuek apur bat egin dute 
atzera, –% 0,1ko aldaketa-tasak izan dituztela.  
 



 
 

Eskaria dela eta, aurreko hiruhilekoetako dinamikarekin jarraitu da, hau da, kanpoko 
sektorearen ekarpen positiboari eutsi zaio. Esportazioek eta inportazioek behera egin 
arren, atzerriarekiko merkataritzak handitzen jarraitu du. Horrela, kanpoko saldoa 
hobetzea lortu da, eta BPGd-ak bilakaera hobea izan du Barne-eskariarekin alderatuz, 
–% 2,3ko atzerakada izan baitu honek. Bai Kontsumo Pribatuak bai eta Kontsumo 
Publikoak ere negatiboan izan dituzte tasa guztiak. Berriz, Inbertsioak % 4,6ra handitu 
du urte arteko beherakada, bereziki Eraikuntzak izan duen bilakaera negatibo 
handiagatik, baina baita Ekipo-ondasunetan egindako inbertsioen beherakadagatik ere. 
 
Lanpostuen galera (–4.600), guztira, % 0,5ekoa izan da aurreko hiruhilekokoarekin 
alderatuz. Beherakada –% 2,6koa izan da eraikuntzaren sektorean, –% 1,3koa 
industrian eta –% 0,1ekoa zerbitzuen sektorean.  
 
Lurraldeka, Bizkaian 2.950 lanpostu galdu direla kalkulatu da, Gipuzkoan 1.400 eta 
Araban 250. 
 


