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LABURPENA 

Udatik aurrera kutsatzeen bigarren olatuaren etorrerak mugikortasunaren murrizketa berriak 

ekarri zituen, eta horrek ekonomiaren garapena geldiarazi zuen. Zehazki, 2020ko laugarren 

hiruhilekoan, EAEko ekonomiak -%7,6ko urte arteko tasa izan zuen, aurreko aldian baino 

hamarren bat gutxiago, eta geldotasuneko irudia eman zuen, urtearen erdialdean hasitako 

susperraldia eten zuena. Irudi hori ez da EAEko ekonomian bakarrik gertatu; aitzitik, Europar 

Batasunean eta Eurogunean ere hauteman da, hirugarren hiruhilekoan baino urte arteko tasa 

txikiagoak eskuratu zituztelako. Are gehiago, arlo horietan hiruhileko arteko tasa negatiboa izan 

zen, eta EAEko kasuan, berriz, oraindik ere gorakada txiki bat lortu zen, %0,5ekoa. 

 

Eskaintzaren ikuspegitik egindako azterketak adierazten du merkataritza, ostalaritza eta garraioa 

biltzen dituen blokea izan zela hartutako neurri murriztaileek gehien kaltetu zutena. Izan ere, 

jarduera horien balio erantsia %12,8 murriztu zen laugarren hiruhilekoan, aurreko aldian baino 

gehiago. Aitzitik, sektore publikoari lotutako jarduerek (administrazio publikoa, hezkuntza, 

osasuna eta gizarte-zerbitzuak) hedapen tonuari eutsi zioten, eta %1,0 hazi ziren, aurreko 

hiruhilekoetako emaitzen ildotik. Azkenik, gainerako zerbitzuek hamarren batzuk arindu zuten 

beherakada, baina tasa oso negatiboa jaso zuten (-%7,5). 

 

Bestalde, industriak bi puntu baino pixka bat gehiago hobetu zuen bere urte arteko aldakuntza 

tasa, -%7,2an utzi arte. Hobekuntza neurritsu hori zerbitzuen atzerakadatik aldentzen da. Kanpo 

merkataritzaren suspertzeak manufaktura industriaren zati handi bat normaltasunera itzultzea 

ahalbidetu du, baina oraindik ez da berreskuratu pandemiaren aurreko ekoizpen maila. 

Eraikuntzak (-%8,2) puntu bat hobetu zuen bere aldakuntza tasa laugarren hiruhilekoan, nahiz 

eta gainontzeko sektoreak baino egoera kaskarragoan jarraitzen duen. Azkenik, jarduera ezak 

zergen bilketari eragin zion (-%9,6), hiruhilekoko balio erantsi gordina (-%7,4) baino gehiago 

murriztu baitzen. 

 

Eskariaren ikuspegitik, laugarren hiruhilekoaren ezaugarri nagusia kanpo saldoaren okertzea izan 

zen, BPGaren hazkundeari puntu bat kendu baitzion, hirugarren hiruhilekoko posizio 

neutroagoaren aldean. Izan ere, barne eskariak zortzi hamarren moteldu zuen jaitsiera erritmoa, 

-%6,4an kokatu arte, eta aipatutako BPGaren okertze txiki hori kanpo eskariaren ondorio izan 

zen, bereziki esportazioen tonu faltaren ondorio (-%14,8); inportazioak, berriz, apur bat 

azkarrago suspertu ziren (-%12,7). 

 

Barne eskariaren bi osagai handietatik, kapital eraketa gordina izan zen hobekuntza nabarmenena 

izan zuena, hirugarren hiruhilekoan -%11,4ko tasa jasotzetik laugarrenean -%8,4 eskuratzera 
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igaro baitzen. Bere bi atalak aurreko aldian baino gutxiago jaitsi ziren, nahiz eta ekipamendurako 

inbertsioa izan zen dinamismo handiena erakutsi zuena, -%12,2tik -%5,9ra pasa baitzen. 

Bestalde, gainerako inbertsioak, eraikuntzan egindakoa barne hartzen baitu, ehuneko puntu 

bateko jaitsiera baino ez zuen hobetu, -%9,8ra arte. 

 

Azken kontsumoak bi hamarren baino ez zuen hobera egin laugarren hiruhilekoan. Bere bi osagai 

nagusiek berriz ere bilakaera kontrajarriak erakutsi zituzten. Alde batetik, kontsumo pribatuak 

okerrera egin zuen mugikortasunaren murrizketa berrien ondorioz, eta -%9,1era arte areagotu 

zuen beherakada. Beste alde batetik, kontsumo publikoak nabarmen egin zuen gora eta urtetik 

urterako %7,2 hazi zen, 2008tik ikusten ez zen ezohiko erritmo bizia baita. 

 

BPGaren susperraldian bizi den balaztak lan merkatuaren bilakaeran ere izan zuen isla. Hala, 

lanaldi osoko lanpostu baliokideen kopurua, benetan lan egindako orduekin kalkulatzen dena, 

%6,3 murriztu zen laugarren hiruhilekoan, 2019ko hiruhileko berarekin alderatuta. Kopuru hori 

aurreko hiruhilekoaren ia berdina da, eta azken urtean 60.000 lanpostu galdu direla adierazten 

du. ABEEak modu intentsiboan erabiltzeak pertsonengan eragin txikiagoa izatea ekarri zuen. Hain 

zuzen ere, BJAren arabera, landunen kopurua %2,0 baino ez zen jaitsi. Bestalde, langabezia tasa 

%11,2ra igo zen 2020. urtearen amaieran. 

 

Ekonomiaren bizitasun faltak prezioak aldakuntza tasa negatibotan mantendu zituen iazko azken 

tartean ere, bai BPGaren deflatoreari dagokionez (-%0,3), bai kontsumoko prezioei dagokienez 

(-%0,5). Azken kasu horretan, energiaren prezioaren gorabeherek gorakada puntual bat eragin 

zuten urtarrilean, hilabete horretan KPIa %0,6ra iritsi baitzen, nahiz eta hiruhilekoaren ondorengo 

hilekoetan posizio apalagoetara itzultzea espero den. 

 

Eskura dagoen informazio berrienarekin, Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak EAEko 

ekonomiaren eszenategi makroekonomikoa eguneratu du aurtengo eta datorren urteetarako. 

Oraingo aurreikuspenen arabera, 2021eko BPGaren hazkundea %6,7koa izango da, joan den 

abenduan iragarrita baino ia bi puntu txikiagoa. Bigarren (udaren ostean) eta hirugarren 

(Gabonen ondoren) kutsatze olatuen ondoriozko murrizketek susperraldiaren egutegia aldatu 

dute. Eszenategi berrian, 2021erako espero zen susperraldiaren zati bat 2022ra atzeratu da, eta 

urte horrek ere tasa handia izango du (%5,7). Enpleguari dagokionez, lan egindako orduen 

susperraldi handia espero da (%4,9 2021ean eta %3,2, berriz, 2022an), eta horrek 13.600 

pertsonari egingo die mesede aurten eta 15.800 gehiagori datorren urtean. Horri esker, 

langabezia tasa %10,1era jaitsiko da 2021ean (urteko batez bestekoa) eta %9,5era 2022an 

(urteko batez bestekoa). Aurreikuspen horiek egiteko orduan suposatu da txertaketa eraginkorra 

izango dela egungo anduiei eta etorkizunean ager daitezkeen mutazioei aurre egiteko. 
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EKONOMIAREN INGURUNEA 

Hirugarren hiruhilekoa pandemiaren inflexio puntua eta ekonomiaren susperraldiaren hasiera 

izango zela ematen zuen. Murrizketen erlaxazioak eta mugikortasun geografiko berreskuratuak 

gogor bultzatu zuten gorantz mundu mailako jarduera ekonomikoa eta hazkunde tasa apartak 

eskuratu ziren, batez ere hiruhileko arteko tasetan neurtuta. Hala eta guztiz ere, udako 

hilabeteetan bizi zen birusaren hedapenak (iazko azken hiruhilekoan kontrolik gabe hedatu zen) 

eten egin zuen joera hori. Munduko ekonomia nagusiak kutsatzeen bigarren boladaren aurrean 

blindatu ziren, mugikortasunerako eta saltokietarako murrizketa berriekin, baita konfinamendu 

zorrotzak ezarrita ere, hala nola Frantzian eta Erresuma Batuan ezarri zirenak, azaroan biztanleria 

osora hedatu zena. 

 

Birusaren hedatzea kontrolatzeko onartu ziren neurri berri horiek, toki batzuetan, nolabaiteko 

atzerapena eragin zuten susperraldiaren erritmoan eta, beste batzuetan, hirugarren hiruhilekoan 

baino narriadura handiagoa ekarri zuten, baina, edonola ere, martxoko eta apirileko lehen olatuan 

baino intentsitate txikiagoarekin eragin zioten jarduera ekonomikoari. Izan ere, susperraldiaren 

sendotasuna asko aldatzen da herrialdeen artean, esku hartze medikoetarako sarbidearen, 

politiken babesaren eraginkortasunaren, mugaz gaindiko ondorio ekonomikoekiko esposizioaren 

eta krisiaren hasieran ekonomia bakoitzak dituen egiturazko ezaugarrien arabera. 

 

 

Munduko ekonomia. BPGa (I)  
Urte arteko hazkunde tasak  

ELGE  Txina 

 

 

 

   Iturria: ELGE. 
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Txina Covid-19ari eusteko paradigma bihurtu zen, baina horretarako neurri murriztaile zorrotzak 

eta biztanleriaren kontrol sakona behar izan zituen. Iazko lehen hiru hilabeteetan %6,8 jaitsi 

ondoren, Txinako ekonomia modu iraunkorrean suspertu zen, eta bai enplegua bai bizi maila 

indartsu sendotu ziren. Zehazkiago adierazita, Txinako BPGa %6,5 hazi zen urteko azken 

hiruhilekoan, hau da, 2019ko azken hiruhilekoan, hots, pandemia hasi baino pixka bat lehenago, 

baino puntu erdi bat gehiago. Pandemiarekin lotutako produktuen esportazioek bultzatuta, 

industria alorreko ekoizpenak %2,8 egin du gora eta gehikuntza horrek azaltzen du ekonomia 

osoaren emaitza ona. Hazkunde berri horri esker, Asiako erraldoia izan zen 2020a hazkunde 

positiboa (%2,3) eskuratu zuen potentzia handi bakarra. 

 

Latinoamerikako herrialdeei dagokienez, bertako ekonomia nagusiek bigarren olatua saihestu 

zuten. Hala, Mexikok %4,5 baino ez zuen behera egin, hirugarren hiruhilekoan baino lau puntu 

gutxiago, enpresa txiki eta ertainentzako mikrokreditu-programen laguntzari esker eta sektore 

pribatuarekin egindako azpiegitura plan berri bati esker (14.000 milioi dolar inguru). Brasilek ere 

gutxiago egin zuen behera, -%1,2ra arte, aurreko -%3,9aren aldean. Diru sarrera txikiko 

familientzat ezarri zen larrialdiko gizarte laguntzako plan eskuzabalari esker, inbertsioak 

nabarmen egin zuen gora (%13,8), eta kontsumo pribatua gutxiago jaitsi zen. 

 

Indiak, bere aldetik, Txinako gobernuaren antzera jokatu zuen pandemiaren aurrean. Munduko 

konfinamendurik zorrotzenetako bat egin zuen, bi hilabete baino gehiagoz luzatu zena, eta 

2020ko bigarren hiruhilekoan bertako BPGa -%24 baino gehiago jaitsi zen. Hirugarren 

hiruhilekotik aurrera, ekonomia suspertzen joan da, eta iazko azken hiruhilekoan hazkunde 

positiboei berrekin zien. Zehazki, BPGa %0,1 hazi zen iazko azken txanpan, inbertsioak gora egin 

zuelako eta gainerako agregatuek gutxiago egin zutelako behera. Erreferentzia tasaren 

murrizketak eta kreditu eskuragarritasunak azaltzen dute hobekuntza hori. 

 

Ekonomia aurreratuen artean, jarduera globalaren bilakaera heterogeneoa izan zen eskualdeen 

eta sektoreen arabera, ekonomiaren suspertzearen eta pandemiaren kontrolaren arteko oreka 

delikatuak baldintzatuta. Hain zuzen ere, ekonomia aurreratuek, oro har, behera egin zuten 

berriro, eta %3,4 gutxitu ziren, 2020ko bigarren hiruhilekoan izandako -%11,6tik urrun. 

 

AEBko ekonomiak kutsatzeen bigarren olatuari ihes egitea lortu zuen eta goranzko joerarekin 

jarraitu zuen, erritmo apalagoan izan bazen ere. Zehatzago esanda, BPGaren tasa -%2,4 izan 

zen, iazko hirugarren hiruhilekoko erregistroa baino lau hamarren gorago, inbertsio pribatuaren 

gorakadak bultzatuta, batez ere bizitegietan eginiko inbertsioarena, eta, neurri txikiagoan, 

ekipamenduarena, bai eta inbertsio federalak erakutsitako sendotasunarena ere. Hala ere, dena 

ez zen albiste ona izan. Birusaren eta Kongresuak azken laguntza plana onartzeko atzerapenaren 

ondorioz, 2020ko azken hiruhilekoan kontsumoak oraindik erakutsi zuen ahultasunak lausotu egin 
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zuen ordura arte datu positiboak eman zituzten sektore bakarren portaera ona, hau da, 

manufakturarena eta eraikuntzarena. 

 

Japonia ere erresilientea izan zen eta ez zuen bere egoera ekonomikoa okertu, infekzioei eusteko 

murrizketak ezarri bazituen ere. Bertako BPGaren aldakuntza tasa -%5,8 izan zen 2020ko 

hirugarren hiruhilekoan, eta -%1,3, berriz, laugarrenean, inbertsioaren portaera onari eta 

kontsumo pribatuaren eta esportazioen uzkurtze txikiagoari esker. 2019. urtearen amaieran, 

Japonia tasa negatiboetan murgilduta zegoen. Tifoi suntsitzaileek eta BEZaren igoerak nabarmen 

oztopatu zuten haren jarduera ekonomikoa, eta 2020ko lehen hilabeteetan pandemia gehitu 

zitzaion horri. Bere igurikimenak ez ziren batere onak, baina, paradoxikoki, bere susperraldia 

beste ekonomia aurreratu batzuena baino indartsuagoa izaten ari da. 

 

 

Munduko ekonomia. BPGa (II)  
Urte arteko hazkunde tasak  

AEB  Europar Batasuna 27 

 

 

 

   Iturria: Eurostat eta ELGE. 
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industria sektorea, eta inbertsioaren zein esportazioen uzkurtzea eragotzi zuten. Horri esker, 

suspertzen jarraitu zuen eta hirugarren hiruhilekoko erregistroa hobetu zuen, tasa negatiboetan 

jarraitu arren. Bestalde, Europako gainerako ekonomia nagusiak ere kaltetuta atera ziren, 

pertsonen mugikortasunari eta jarduera ekonomiko batzuetan normaltasunez jarduteari jarritako 

murrizketen ondorioz. Hala, Frantziak, Italiak eta Portugalek aurreko hiruhilekoan lortutako 

aurrerapausoaren zati bat galdu zuten eta BPGa ahuldu egin zen berriro. 

 

Herrialde horietan guztietan, kontsumo pribatuak behera egin zuen berriro eta inbertsioak, berriz, 

ahul jarraitu zuen. Kontsumo publikoa bakarrik zegoen eremu positiboan, baina ez gainerako 

agregatuen beherakadari aurre egiteko bezain indartsu. Zehazki, Frantziak %4,9 egin zuen 

behera, Italiak %6,6 eta Portugalek %6,1. Espainiako ekonomiaren bilakaera eta aurreko 

taldearena ezberdinak dira soilik kontsumo pribatuaren bilakaeran; izan ere, uzkurtuta jarraitzen 

badu ere, hirugarren hiruhilekoko datuekin alderatuta nolabaiteko hobekuntza erregistratu da. 

Hala ere, iazko amaieran izandako bilakaera (-% 9,1) hirugarren hiruhilekoan lortutakoa baino 

hamarren bat okerragoa izan zen. 

 

Urtarrilaren hasieran, bigarren olatua kontrolpean zegoela uste zenean eta itxaropena txertoetan 

jarrita zegoenean, hirugarren olatu bat hasi zen, Eguberrietako jaiak eta egun horietan egindako 

joan-etorriak eta bilerak eragin zituena. Gainera, birusaren aldaera berriak agertu ziren, askoz 

kutsagarriagoak. Horren guztiaren ondorioz, kasuak berriro hasi ziren igotzen, eta, horiekin 

batera, beste murrizketa multzo bat onartu zen. 

 

Epe laburrean konfinamenduak altxatzea ezinezkoa denez eta txertaketa motela denez, 

ekonomiaren hazkundea aurtengo lehen hiruhilekoan negatiboa izango dela uste da. Hori 

iradokitzen dute eskura dauden adierazleek. Zehazkiago, enpresa sentimenduak biltzen dituzten 

PMI konposatuek erakusten dute urtarrilean eta otsailean adierazlea 2020aren amaierako mailan 

kokatu zela, aldaketa handirik gabe. Zehazki, otsailean, eskura dagoen azken datua, garatzeko 

bidean dauden herrialdeez osatutako PMIa 52,0an zegoen, abenduaren 54,1aren azpitik, eta 

eurogunekoa eta Europar Batasunekoa, berriz, 48,8an, abenduan erregistratutako 49tik gertu. 

 

Europako Batzordeak egindako sentimendu ekonomikoaren adierazleak ere teoria hori babesten 

du, non inguruko herrialde nagusietako batek ere ez duen sentimendu ekonomiko baikorrik 

erakusten, ezta Europar Batasunak ere. Hala ere, Europar Batasunaren sentimendu ekonomikoa 

93,1ean zegoen otsailean, 2000. urtetik izandako batez besteko balioa (100ekoa) baino nabarmen 

beherago, baina handiena izan zen murrizketak hasi zirenetik. Itxura guztien arabera, susperraldi 

prozesua eten egingo da 2021eko lehen hiruhilekoan, baina aurrerapen handirik espero ez bada 

ere, ez da beherakada handirik ere izango, lehen olatuan bizi izan ziren bezala. 
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EAE-KO EKONOMIA 

Ekoizpena eta enplegua 

 

Udako deseskalatzearen ondoren bigarren kutsatze olatu bat agertu izanak EAEko ekonomiaren 

suspertze prozesua nabarmen galgatu zuen; izan ere, iazko laugarren hiruhilekoan hirugarren 

hiruhilekoko datua ia osorik errepikatu zuen, urte arteko tasa -%7,6 izan baitzen. Atzerapauso 

hori, Euskadin hamarren batekoa baino ez dena, esanguratsuagoa da Europako hainbat herrialde 

nagusitan, besteak beste, Frantzian (-%4,9), non ekonomiak zortzi hamarren gehiago egin 

baitzuen behera, Italian (-%6,6), puntu bat baino gehiago okertuta, eta Eurogunean (-%4,9), 

zazpi hamarreneko jaitsierarekin. Hiruhileko arteko datuei dagokienez, EAEko BPGa %0,5 hazi 

zen, Eurogunean -%0,7 eta Europar Batasunean -%0,5 beherakadak jaso ziren bitartean. 

 

 

ESKAINTZAREN ALDAGAIAK  

Urte arteko aldakuntza tasak 

 2019 2020 
2020 

I II III IV 

BPG erreala 2,2 -9,5 -3,2 -19,5 -7,5 -7,6 

Nekazaritza eta arrantza 3,2 -9,3 3,5 -6,1 -7,2 -26,3 

Industria eta energia 1,3 -11,8 -3,6 -26,7 -9,5 -7,2 

- Manufakturen industria 1,2 -12,2 -4,3 -27,8 -9,4 -7,0 

Eraikuntza 3,4 -9,5 -2,7 -17,9 -9,3 -8,2 

Zerbitzuak 2,5 -8,5 -2,8 -17,5 -6,5 -7,1 

- Merkataritza, ostalaritza eta garraioa 2,6 -12,3 -4,2 -21,8 -10,2 -12,8 

- AA. PP., hezkuntza eta osasuna 2,3 1,0 1,2 0,7 1,1 1,0 

- Gainontzeko zerbitzuak 2,5 -11,0 -4,0 -24,2 -8,1 -7,5 

Balio erantsi gordina 2,3 -9,3 -3,0 -19,6 -7,4 -7,4 

Ekoizkinen gaineko zerga garbiak 2,2 -10,4 -5,1 -18,4 -8,5 -9,6 

Iturria: Eustat. 

 

 

Susperraldiaren galgak eragin txikiagoa izan zuen industriaren sektorean, beste urrats bat eman 

baitzuen suspertzeko prozesuan eta bi puntu baino pixka bat gehiago hobetu zuen hirugarren 

hiruhilekoko emaitza, -%7,2ra arte. Manufakturen industriak antzeko portaera izan zuen eta 

beraren tasa -%7,0 izan zen. Koiunturazko informazio berrienak, sektoreko ekoizpenari nahiz 

igurikimenei buruzkoak, iradokitzen du aurtengo lehen hilabeteetan industria jardueraren 

normalizazioak aurrera jarraitu duela. 
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JARDUERA ADIERAZLEAK  

Urte arteko aldakuntza tasak 

 2019 2020 
2020 

I II III IV 

Industria       

Industria produkzioaren indizea 1,6 -13,3 -5,6 -27,6 -12,1 -7,2 

Negozio zifren indizea -0,4 -16,2 -11,3 -32,9 -13,6 -6,3 

Industria giroaren indizea -7,1 -19,5 -11,0 -35,2 -24,1 -7,6 

Gizarte Segurantzako afiliazioa 0,6 -3,2 -0,8 -3,7 -4,5 -3,6 

Eraikuntza       

Eraikuntzaren koiuntura indizea 8,7 -7,3 2,9 -16,9 -9,3 -5,7 

Etxebizitza berriak eraikit. oniritziak -7,1 -6,5 -20,7 -20,9 -21,8 60,1 

Etxebizitzen salerosketak 2,2 -16,2 -18,0 -34,6 -2,5 -7,1 

Gizarte Segurantzako afiliazioa 3,0 -0,9 1,3 -2,8 -0,8 -1,1 

Zerbitzuak       

Hegazkinen bidezko bidaiariak 8,5 -71,6 -20,9 -99,0 -70,0 -81,8 

Hoteletan igarotako gaualdiak 3,7 -61,5 -21,6 -92,2 -50,8 -71,4 

Negozio zifren indizea 4,2 -12,4 -5,2 -26,6 -9,0 -8,3 

Zerbitzuen koiuntura indizea 1,1 -7,4 -5,6 -18,6 -0,5 -4,5 

Gizarte Segurantzako afiliazioa 2,3 -0,8 2,1 -1,9 -1,6 -1,8 

Iturria: Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak egina, Eustat, INE, Industria, Merkataritza eta Turismo 
Ministerio, Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioa, Gizarte Segurantza eta AENAren datuetan 
oinarrituta. 

 

 

Zehazkiago adierazita, EAEko industriaren ekoizpenak %39,0ko beherakada pairatu zuen 2020ko 

apirilean, konfinamenduaren eta murrizketen ondorioz. Hala eta guztiz ere, ondorengo 

deseskalatzeak ekoizpen erritmoa nahiko azkar berreskuratzea ahalbidetu zuen, eta 2021eko 

urtarrilean, ezagutzen den azken datua hori baita, urte arteko tasa -%3,9an kokatu zen, zenbaki 

positiboetatik gero eta gertuago. Oso litekeena da martxoko eta apirileko tasak izugarri altuak 

izatea, baina ilusio estatistikoa izango da, 2021eko jarduera maila nahiko normalizatua eta iazkoa 

bezalako jarduera baxuko aldia alderatzen baititu. Sektorearen benetako joera udako 

hilabeteetatik aurrera ezagutuko da. 

 

Energiaren ekoizpena pandemiaren aurretik zuen mailatik urrun dago oraindik, eta urtarrileko 

urte arteko tasa -%12,1 izan zen, azken hilabeteetan hobekuntza zantzu argirik erakutsi gabe. 

Aitzitik, kontsumorako ondasunak erabat berreskuratzetik gertu daude (-%1,2 urtarrilean), 

kontsumo iraunkorreko ondasunen ekoizpenak lortutako bultzada handiari esker (%7,1), nahiz 

eta kontsumo iragankorreko ondasunek ere (-%3,1) nolabaiteko bilakaera positiboa izan zuten. 
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Halaber, bitarteko ondasunek (-%1,7) udaberrian galdutako eremuaren zati handi bat 

berreskuratu dute. Azkenik, ekipamendurako ondasunen ekoizpena -%5,0 inguruko aldakuntza 

tasetan trabatuta gelditu dela dirudi. 

 

IPIaren datuek erakusten duten aldeko progresioa industria giroaren indizearen emaitzek 

erakusten duten baikortasunarekin osatzen da. Inkesta horrek balio negatiboak erakusten ditu ia 

beti, intentsitate handiagokoak edo txikiagokoak. Izan ere, estatistika horrek bilakaera positiboa 

izan zuen 2020an zehar eta laugarren hiruhilekoan -7,6ko balioa lortu zuen, 2019 osoan 

erregistratutakoaren oso antzekoa (-7,1). Gainera, urtarrilean eta otsailean indizeak hobera egin 

du eta -6,0 inguruan dago. Erantzunetan ikusten da produkzioaren joerari balorazio hobea eman 

zaiola eta eskaera zorroan aurrerapen txiki bat egin dela. Orobat, baikortasun hasiberri bat sortu 

da enplegua sortzeari dagokionez. 

 

Eraikuntzak ere bilakaera ona erakutsi du, eta tasa negatiboak leuntzen joan dira hiruhilekoz 

hiruhileko, baina ibilbide luzea egin behar du oraindik pandemiaren aurreko egoerara itzuli arte. 

Hala, eraikuntzaren balio erantsia %8,2 jaitsi zen iazko laugarren hiruhilekoan, hots, aurreko 

hiruhilekoan baino puntu bat gutxiago. Eustatek argitaratzen duen eraikuntzaren koiuntura 

indizeak adierazten du obra zibila eraikuntza baino egoera ahulagoan dagoela. Zehazkiago 

azalduta, atal horietako bakoitzaren tasak -%9,2 eta -%5,1 izan ziren laugarren hiruhilekoan. 

Etxebizitzen atalean, bizitegiak eraikitzeko baimenak eta hipotekak ugaritu egin dira, eta horrek 

higiezinen merkatua suspertu egin dela pentsarazten du. 

 

Industriak eta eraikuntzak erakutsi duten hobekuntza erlatiboaren aldean, zerbitzuen balio 

erantsia murriztu egin zen laugarren hiruhilekoan (-%7,1), hirugarrenean baino erritmo biziagoan 

(-%6,5). Kutsatzeen bigarren olatua kontrolatzeko ezarri ziren mugikortasuneko murrizketek, 

bereziki, merkataritzan, ostalaritzan eta garraioan bildutako zerbitzu pribatuei eragin zieten, eta 

horien balio erantsia nabarmen okertu zen (-%12,8) jarduera faltagatik. Oso bestelakoa da 

sektore publikoko adarren bilakaera; izan ere, urte osoan zehar balio erantsia handitu egin da, 

nahiz eta zenbatekoa apala izan den (%1,0 urteko batez bestekoan eta laugarren hiruhilekoan). 

Azkenik, gainerako zerbitzuek moteldu egin zuten urte arteko jaitsiera erritmoa, -%7,5era iritsi 

arte, aurreko datua baino sei hamarren gorago, eta industriarako eta eraikuntzarako lehen 

deskribatutako hiruhilekoaren antzeko bilakaera izan zuen. 

 

Eskura dagoen koiunturazko informazioaren arabera, merkataritzak dinamismoa galdu zuen 

laugarren hiruhilekoan, birusaren aurka hartutako neurriek kaltetuta. Batetik, autoen salmenta 

murriztu egin zen, baina kontuan izan behar da Eusko Jaurlaritzaren Renove planak eragina izan 

zuela salmenten hileroko egutegian. Beste aldetik, handizkako merkataritzak (-%7,1) bere 

beherakada areagotu zuen eta txikizkakoak (-%1,7) ez zuen aurreko hiruhilekoko hobekuntza 
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finkatzeko gai izan. Ostalaritzari dagokionez, laugarren hiruhilekoan hirugarren hiruhilekoko 

egoera berez zaila okertu zen, -%42,3ko tasarekin. Garraioak ere eten egin zuen susperraldia eta 

okerrera egin zuen hiruhileko batetik bestera (-%8,2). Aitzitik, IKTetan (-%1,9), jarduera 

profesional eta zientifikoetan (-%3,8) eta administrazio jarduerak eta zerbitzu osagarriak 

izenekoan (-%18,8) hobekuntza txikiak antzeman dira. 

 

Lan merkatuak ere pairatu zuen laugarren hiruhilekoan ekonomiak bizi izan zuen galga. Enplegu 

erregulazioko espediente bat eskatzeko aukerari esker, enpleguaren eta langabeziaren analisia 

egiteko ohiko aldagaiek ez dute erantzun, pentsa zitekeen intentsitatearekin, jarduera 

ekonomikoak izan duen kolpe handiaren aurrean. Hala, ABEE egoeran zeuden pertsonen kopurua 

130.000tik gorakoa izan zen apirilean eta 22.000 lagun baino zertxobait gehiagora murriztu zen 

urrian; abenduan, berriz, gora egin zuen, 43.300 pertsonara iritsi arte. Zifra hori oso gutxi 

murriztu da 2021eko lehen bi hilabeteetan. Enplegu erregulazioko espediente batera jotzeak 

arindu egiten du Gizarte Segurantzako afiliazioaren bilakaera, baina ez kontu ekonomikoetako 

lanpostuena, horietan benetan lan egindako orduak hartzen baitira oinarritzat. 

 

 

Enpleguaren bilakaera  
Urte arteko aldakuntza tasak  

Kontu ekonomikoak  Afiliazioa 

 

 

 

Iturria: Eustat eta Gizarte Segurantza 

 

 

Azken estatistika horri dagokionez, adierazi behar da laugarren hiruhilekoan eten egin zela urte 

arteko aldakuntza tasaren susperraldia eta aurreko datua ia bere horretan errepikatu zela, bi 

kasuetan % 6,0tik zertxobait gorako beherakadekin. Tasa horren ondorioz, iazko aldi berarekin 
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alderatuta, 61.500 lanpostu inguru galdu dira. Horietatik, gehienak zerbitzuetako enpleguak izan 

ziren (42.700 inguru), eta, ondoren, 15.500 lanpostu industriakoak, 3.000 baino gutxiago 

eraikuntzan eta 500 lehen sektorean. 

 

Gizarte Segurantzako afiliazioen zifrek ez dute behar bezala islatzen pandemiari aurre egiteko 

ezarri diren murrizketen eragin handia. Izan ere, aldi baterako enplegu erregulazioko egoeran 

dauden pertsonek beren enpresekin duten loturari eusten diote eta, ondorioz, sisteman alta 

emanda jarraitzen dute. Zehatzago esanda, afiliazioak bost hilabete daramatza urtetik urterako 

%2,0 inguruko beherakadak jasotzen, hau da, gutxi gorabehera 21.000 afiliazio gutxiago daudela 

adierazten dute, eta kopuru hori oso txikia da BPGa %7,5etik gora murriztu baita. Afiliazioen 

kopurua ABEE batean dauden pertsonen zifrekin zuzenduko balira, otsaileko urte arteko jaitsiera, 

hori baita ezagutu den azken hilekoa, %6,0tik gora egongo litzateke, kontu ekonomikoek 

kalkulatutako lanpostuen beherakadaren ildotik. 

 

Jarduera adarren araberako azterketak adierazten du afiliazioen beherakada nagusiak 

ostalaritzako jardueretan (ia 7.500) eta manufakturen industrian (6.500) gauzatu direla, baina 

galera oso nabarmenak izan direla merkataritzan (3.300), beste zerbitzu batzuetan (2.600) eta 

jarduera artistikoetan (1.800) ere. Aitzitik, afiliazioa osasun jardueretan eta gizarte zerbitzuetan 

bakarrik egin du gora nabarmen (3.100), hain zuzen ere pandemiak sortu dituen beharren 

ondorioz. 

 

Lehenengo aldiz Eustaten serie historiko osoan, zeina 1995ean hasten baita, 2020. urtean 

produktibitatea jaitsi egin zen urteko batez bestekoan. Noizbehinka, hiruhilekoren batean 

jaitsierak gertatu ziren, baina hurrengo aldietan nabarmen konpentsatzen ziren. Atzeraldiko beste 

urte batzuetan, hala nola 2009an edo 2001ean, ez zen produktibitatea handitu, baina 

ekonomiaren eraginkortasuna ere ez zen okertu (%0,0). Hala ere, 2020an, batez besteko saldoa 

-%1,4 izan zen. Datu horrek pentsarazten du atzeraldi hau salbuespenezkoa dela. Baina, era 

berean, iradokitzen du enpresek jarduera azkar berreskuratzearen alde egiten dutela, eta, beraz, 

komeni dela beren langileak ez iraiztea, etorkizunean hautaketa prozesu garestiak ez izateko. 

 

Sektore ekonomikoei dagokienez, produktibitatearen galera %2,0koa izan zen industrian, eta hori 

2009ko jaitsierarekin (-%3,1) baino ezin da alderatu. Izan ere, sektore horrek igoera handiak 

izaten ditu. Eraikuntzak ere beherakada nabarmena jaso zuen (-%3,2), nahiz eta bere kasuan 

gorabeherak ohikoagoak diren. Azkenik, zerbitzuen produktibitatea %0,7 murriztu zen, 

normalean sektore horrek hazkunde txikiak, %1etik beherakoak, izaten dituenean. 
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Barne eta kanpo eskaria 

 

Eskariaren ikuspuntutik, laugarren hiruhilekoaren ezaugarri nagusia kanpo saldoaren okertze 

handia da, BPGaren hazkundeari ehuneko puntu bat inguru kendu baitzion, aurreko aldiko 

neutraltasunaren aldean. Izan ere, bai esportazioek bai inportazioek, termino errealetan, urte 

arteko aldakuntza tasa oso negatiboak erregistratu zituzten berriro, baina inportazioen 

beherakada esportazioena baino txikiagoa izan zen. Zehatzago esanda, laugarren hiruhilekoko 

esportazioek %14,8 egin zuten behera, aurreko datuarekin alderatuta puntu bat baino gutxiago 

hobetu baitziren. Inportazioek, berriz, %12,7 murriztu ziren, eta jaitsiera erritmoa bi puntutik 

gora moteldu zen. 

 

 

ESKARIAREN ALDAGAIAK  

Urte arteko aldakuntza tasak 

 2019 2020 
2020 

I II III IV 

BPG erreala 2,2 -9,5 -3,2 -19,5 -7,5 -7,6 

Gastua azken kontsumoan 1,9 -7,5 -3,0 -15,4 -5,9 -5,7 

- Familien gastua kontsumoan 1,8 -10,7 -4,8 -20,3 -8,5 -9,1 

- Adminis. gastua kontsumoan 2,2 4,5 4,1 3,0 3,6 7,2 

Kapital eraketa gordina 3,3 -11,6 -3,6 -23,0 -11,4 -8,4 

- Ekipamendu ondasunak 2,1 -13,3 -5,0 -30,1 -12,2 -5,9 

- Gainontzeko inbertsioa 4,0 -10,6 -2,8 -18,8 -10,9 -9,8 

Barne eskaria 2,2 -8,5 -3,1 -17,2 -7,2 -6,4 

Esportazioak 0,4 -17,1 -7,5 -30,1 -15,5 -14,8 

Inportazioak 0,4 -15,3 -7,2 -26,4 -14,8 -12,7 

Iturria: Eustat. 

 

 

Kanpoko eskariari kontrajarrita, barneko eskariak suspertzeko prozesuarekin jarraitu zuen, baina 

oso erritmo neurritsuan. Hain zuzen ere, laugarren hiruhilekoan -%6,4 egin zuen behera urte 

arteko tasan, aurreko hiruhilekoko jaitsiera ia puntu oso bat leunduz. Barne eskariaren bi osagai 

nagusiek beren tasak hobetu zituzten, baina bereziki kapital eraketa gordinak erakutsi zuen 

aldeko norabidea, pandemia kontrolatzeko neurriek azken kontsumoaren bilakaera geldiarazi 

zuten bitartean. 
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Azken kontsumoaren agregatuek bilakaera kontrajarriak erakutsi zituzten. Alde batetik, 

administrazio publikoen kontsumoak bizkortu egin zuen berez bizia zen bere gehikuntza tasa, urte 

arteko %7,2ko tasara iritsi arte. Zifra hori aurreko atzeraldietako une batzuetan baino ez zen 

lortu. Beste alde batetik, familien kontsumoak normalizazio prozesua eten zuen eta %9,1 murriztu 

zen 2019ko hiruhileko berarekin alderatuta, hau da, hirugarren hiruhilekoan baino sei hamarren 

gutxiago hazi zen. Mugikortasunaren murrizketek eta ostalaritzaren itxierak eragin nabarmena 

izan zuten eskariaren agregatu horretan. Espero izatekoa da, biztanleriaren txertaketan eta 

pandemiaren kontrolean aurrera egin ahala, ziurgabetasuna murriztuko dela eta familiek 2020an 

zehar pilatu duten badaezpadako aurrezkia gutxituko dutela, eta atzeratuta geratu den eskaerari 

erantzuteko erabiltzea. 

 

Bestalde, kapital eraketa gordinak aurrerapen esanguratsua eskuratu zuen aurreko bi 

hiruhilekoekin alderatuta, eta %8,4ko beherakada izan zuen laugarren hiruhilekoan, aurreko 

aldiko datua hiru puntutan murriztu zuena. Hobekuntza erlatibo hori, batez ere, ekipamendurako 

ondasunetan egindako inbertsioan kontzentratzen da, azkar suspertzen ari baita -%5,9ra, 

aurreko hiruhilekoarekin alderatuta sei puntuko hobekuntzarekin. Bestalde, gainerako 

inbertsioak, eraikuntzan egiten dena barne, puntu luzetxo bat leundu zuen aurreko tasa, -%9,8an 

kokatu arte. 

 

 

KONTSUMO ETA INBERTSIOAREN ADIERAZLEAK  

Urte arteko aldakuntza tasak 

 2019 2020 
2020 

I II III IV 

Kontsumoa        

Azalera eta kate handietako salmentak 1,2 2,0 1,5 -0,4 2,8 3,8 

Txikizkako merkataritza indizea 0,9 -4,9 -3,7 -16,0 1,3 -1,7 

Kontsumo ondasunen ekoizpena 2,8 -6,6 1,6 -15,6 -7,2 -4,6 

Kontsumo ondasunen inportazioa 0,6 0,6 1,2 -4,3 -1,8 6,6 

Turismoen matrikulazioa -2,0 -21,9 -34,0 -54,6 16,0 -8,8 

Inbertsioa        

Ekipo ondasunen ekoizpena 2,0 -12,5 -6,6 -26,8 -9,9 -6,0 

Ekipo ondasunen inportazioa 5,9 -15,5 -9,5 -31,8 -12,5 -6,9 

Zamaketarako ibilgailuen matrikulazioa -16,7 -22,5 -25,4 -51,3 -4,4 -2,5 

Etxebizitza berriak eraikitzeko oniritziak -7,1 -6,5 -20,7 -20,9 -21,8 60,1 

Lizitazio ofiziala 11,7 -24,4 -60,8 -30,2 -31,3 38,2 

Iturria: Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak egina, Eustat, Aduana, Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda 
Ministerioa, Seopan eta Trafiko Zuzendaritza Nagusiaren datuetan oinarrituta. 
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Kanpo eskariari dagokionez, laugarren hiruhilekoaren ezaugarri nagusia BPGaren hazkundeari 

egindako ekarpen negatibo handia izan zen, ehuneko puntu bat ingurukoa izan zela kalkulatu 

baita. Beraz, azken urteetan erakutsi duen jarrera neutrotik aldendu da berriro. Euroaren 

eremuarekin eta Europar Batasunarekin alderatuz gero, ikus daiteke EAEko emaitza ez dela 

Europako lurralde horietan jasotakotik oso desberdina; izan ere, lurralde horietan esportazioak 

eta inportazioak ere murriztu egin ziren, baina portzentaje txikiagoetan, eta kanpo eskariaren 

ekarpenak zazpi eta sei hamarren kendu zizkion hiruhilekoko BPGari, aurreko aldian baino kopuru 

handiagoak. 

 

Lehenago ere adierazi denez, esportazioak, termino errealetan, %14,8 murriztu ziren laugarren 

hiruhilekoan, eta inportazioak, berriz, %12,7. Termino nominaletan, berriz, kopuruak -%14,9 eta 

-%12,3 izan ziren. Beraz, prezioen eragina oso txikia izan zen, iazko aurreko hiruhilekoetan 

gertatu zen bezala. 

 

BPGaren eta enpleguaren azterketan azaldu den susperraldiaren galga atzerrian saldutako EAEko 

ondasunen salmentetan ere ikusten da, oro har %12,5 murriztu baitziren, hirugarren hiruhilekoko 

tasa bera baita. Guztira, atzerrira bidalitako esportazioen balioa 5.700 milioi eurotik gorakoa izan 

da, azken lau urteetako laugarren hiruhiletako txikiena delarik. Irakurketa positiboa da 

esportatutako balio handiena duen 2020ko hiruhilekoa dela, eta meritu hori urte bakoitzeko 

bigarren hiruhilekoari egokitzen zaio gehienetan. 

 

Eskari global oraindik eskasak proportzio handiagoan eragiten dio energiaren merkatuari, oraintsu 

arte, 2021. urtea hasitakoan, ez baitu nolabaiteko bultzadarik ezagutu. 2020ko laugarren 

hiruhilekoan, erregai mineralen atzerrirako esportazioak %63,3 murriztu ziren. Tasa hori oso 

handia da eta aurreko bi hiruhilekoetan erregistratutakoen antzekoa. Beste aldetik, energiaz 

bestelako produktuen esportazioak %8,0 baino ez ziren murriztu, aurreko hiruhilekoan baino 

hamarren pare bat gehiago. 

 

Produktu multzoen arabera, laugarren hiruhilekoan plastikoaren eta kautxuaren atalak soilik egin 

zuen gora salmentetan (%3,6). Deigarria da nekazaritzako produktuek izan duten beherakada, 

horiek izan baitira urteko lehen hiru hiruhilekoetan salmentak hobetu zituzten bakarrak, eta 

laugarrenean %5,9ko beherakada jaso zuten. Pisu handieneko taldeen artean, garraio materialari 

dagokionez, salmenten murrizketa oso esanguratsua izan zen (-%12,9) eta hirugarren 

hiruhilekoko datua hamarren gutxi batzuk baino ez zen hobetu. Makinak eta aparatuak ez ziren 

gai izan aurreko datu positiboari jarraipena emateko eta azken hiruhilekoan -%9,9ko tasa 

eskuratu zuen. Azkenik, metal arruntek eta haien manufakturek nabarmen moteldu zituzten 

aurreko tasa negatiboak, eta urtetik urtera -%5,6ko tasa lortu zuten. 
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Azken hiruhilekoko urte arteko tasa eta hirugarrenekoa berdinak izan ziren arren, eremu 

geografikoen araberako banaketak aldaketa esanguratsu batzuk izan zituen. Zehazki, ELGE 

osatzen duten herrialdeei (herrialde garatuei) egindako salmentek bi puntu arindu zuten 

beherakada, eta -%9,6an kokatu ziren. Aitzitik, garapen bidean zeuden herrialdeei egindako 

salmentek beherakada areagotu zuten eta -%25,4ra iritsi ziren. 

 

 

ESPORTAZIOEN HELMUGA  

Urte arteko aldakuntza tasak eta mila euro 

 2019 2020 
2020 

I II III IV IV 

GUZTIRA -0,4 -17,8 -9,9 -34,7 -12,5 -12,5 5.708.022 

ELGE -0,2 -16,5 -9,4 -33,8 -11,6 -9,6 4.811.258 

Eurogunea -0,2 -12,7 -7,0 -30,8 -5,3 -5,6 3.124.822 

   Alemania 0,1 -6,1 -1,8 -26,0 1,2 5,2 942.603 

   Frantzia 0,8 -17,5 -11,6 -36,7 -9,7 -8,3 881.481 

   Italia -5,9 -9,4 -13,3 -22,2 -7,2 6,5 318.078 

Erresuma Batua 34,2 -42,2 -24,0 -60,5 -46,0 -34,0 376.522 

AEB -15,5 -23,8 -18,7 -28,1 -21,0 -27,1 348.128 

ELGEtik kanpokoak -0,9 -24,0 -12,0 -38,9 -16,6 -25,4 896.764 

Iturria: Eustat. 

 

 

Herrialde garatuen artean, portaera hobea ikusten da euroaren eremuko herrialdeetan, gutxika-

gutxika EAEko produktuen erosketa maila berreskuratzen ari baitira, nahiz eta haien bilakaerak 

atzera pausu txikiak ere edukitzen dituen. Horiek horrela, eurogunera egindako esportazioak 

%5,6 murriztu ziren, aurreko hiruhilekoan baino hiru hamarren gehiago. Atzerakada hori gertatu 

da ibilgailu automobilen salmenta txikiagoa izan delako (-%3,6), eremu horretara esportatzeko 

EAEko egituran pisu handiena duen atala baita. Erregai mineralek ere ez zituzten hobetu aurreko 

aldietako emaitzak eta berriro murriztu zituzten salmentak (-%62,8). Aitzitik, makina eta 

aparatuen salmentek, oro har, gorakada txiki bat izan zuten urte arteko tasan, galdaketako 

manufakturek eta kautxuak bezala. 

 

Euroaren herrialdeen artean, nabarmentzekoa da Alemaniako ekonomiaren bultzada handia, 

Euskadin egindako erosketen hazkundea erregistratu baitzuen berriro ere (%5,2). Beste txosten 

batzuetan adierazi den bezala, EAEren eta Alemaniaren arteko merkataritza harremanak, neurri 

handi batean, automozioan oinarritzen dira, EAEko salmenten erdia baino gehiago merkatu 
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horretan biltzen baititu. Laugarren hiruhilekoan, ibilgailuen esportazioak %5,0 hazi ziren, eta 

sektoreari lotutako beste partida batzuk, hala nola kautxua eta manufakturak, %27,7 handitu 

ziren. Galdaketaren eta makina eta aparatu elektrikoen ataletan ere emaitza onak lortu ziren. 

 

Frantziara egindako esportazioak zertxobait hobetu ziren, baina oso tasa negatiboetan kokatu 

ziren berriro (-%8,3). Merkatu horretan, automobilek ere pisu handia dute EAEko esportazioen 

egituran, baina Alemanian duena baino nabarmen txikiagoa. Laugarren hiruhilekoan, salmenta 

horiek %9,6 egin zuten behera. Erregai mineralek ere, herrialde horretan saltzen diren pisu 

handienetako beste partida bat baita, ez zuten emaitza onik izan eta %59,8 murriztu ziren. Aldiz, 

galdaketako manufakturen (%21,9) eta makina eta tresna elektronikoen (%6,8) urte arteko 

esportazioek gora egin zuten. 

 

Italiak ezustekoa eman zuen laugarren hiruhilekoan, EAEko produktuen erosketak %6,5 igo 

baitziren. Hala ere, gertaera puntual horrek atal bati eragiten dio: kobreari eta bere manufakturei. 

Izan ere, atal horrek orain arte ez zuen pisurik herrialde horretako salmentetan eta orain 

esportazio guztien %17 bildu ditu, 55 milioi euroko salmenta bati esker. Produktu horiek alde 

batera utzita, pisu handieneko partidek, hau da, ibilgailu automobilek eta makineria 

elektronikoak, %20tik gorako beherakadak izan zituzten. Kautxuak (%5,2) eta burdinaren eta 

altzairuaren galdaketak (%2,3) hazkunde handi samarrak izan zituzten. 

 

Azken aldietan Erresuma Batura bidalitako esportazioetan, paper garrantzitsua izan du CAF 

konpainiak herrialde horretan egin duen trenbideko ibilgailuen salmentak. Hala ere, 2020an atal 

horrek metatutako kopuruak nabarmen murriztu dira. Adibidez, 2019. urtearen amaieran 202 

milioi euro saldu ziren, baina 2020ko laugarren hiruhilekoan, berriz, 32 milioi euro bakarrik, hau 

da, %84,4ko beherakada gertatu zen. Horrek baldintzatu egin du herrialderako guztizko 

esportazioen emaitza, %34,0 murriztu baitziren hiruhilekoan, aurreko aldietako beherakada 

handiei jarraipena emanez. Orobat, esportazioen egituran pisua duten gainerako produktuek ere 

portaera negatibo garrantzitsuak izan zituzten. Hala, ibilgailuen salmentak %35,5 egin zuen 

behera, burdinaren eta altzairuaren galdaketarenak, berriz, %23,3 eta makineria eta aparatu 

elektronikoenak %7,9. Alderdi positiboan, 32 milioi euroko salmenta dago itsas nabigazioan edo 

ibai nabigazioan, salmentarik izaten ez zuen atala baita. 

 

Ameriketako Estatu Batuetara bidalitako esportazioek behera egin zuten berriro laugarren 

hiruhilekoan eta zortzi hiruhilekoz jarraian egin dute behera. Erregai mineralek baldintzatu dituzte 

salmentak, herrialde horretara bidalitako EAEko produktu guztien heren bat baino gehiago biltzen 

baitzuten duela gutxi arte. Hala eta guztiz ere, osagai energetiko horrek gero eta pisu txikiagoa 

du herrialdera esportatzen den egituran, eta azken hiruhilekoan guztizkoaren %14,0 baino ez zen 

izan. Beste produktu batzuek hartu dute galdu duen lekua, hala nola makineriak (salmenta 
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guztien %31 biltzen du dagoeneko) eta ibilgailu automobilek (esportazioen %18,2ra arte igo da 

atal hori). Hiru talde nagusi horien bilakaera desberdina izan zen. Hala, erregai mineralen 

bidalketa %63,7 murriztu zen urtetik urtera, eta, beraz, zortzi hiruhilekotan murriztu dira 

herrialde horretako salmentak. Bi makina-multzoek (elektrikoa eta elektronikoa) %20 baino 

gehiago moteldu zituzten salmentak, baina kasu horietan, hiruhileko horietan, gorakadak eta 

beherakadak txandakatzen dira, eta, beraz, ez dago egiturazko joera argirik. Azkenik, AEBetara 

(ibilgailuak ekoizten dituen herrialdea delarik) egindako ibilgailuen esportazioak ez du pisu 

handirik izan historikoki, baina azken lau hiruhilekoetan gora egin du. Zehazki, laugarren 

hiruhilekoan igoera %162,7koa izan zen. 

 

Garatzeko bidean dauden herrialdeei egindako salmentak 1.000 milioi eurotik oso behera kokatu 

ziren berriro eta urtetik urterako -%25,4ko aldakuntza tasa izan zuten, 2020. urte osoan tasa 

negatibo garrantzitsuetan murgilduta. Merkatu horretara gehien bideratzen diren produktuak 

galdaketako manufakturak, makineria eta ibilgailu automobilak dira. Horiek guztiek murrizketa 

esanguratsuak izan zituzten aurreko urtearekin alderatuta. 

 

Multzo horretako herrialdeen artean, Txinara aurreko urtean baino %4,9 gutxiago esportatu zen 

laugarren hiruhilekoan. Beraz, hirugarren hiruhilekoko gehikuntzak ez zuen jarraipenik izan. 

Herrialdera esportatutako 123 milioi euro horietatik zati handiena galdategietako manufakturetan, 

makina eta tresna elektrikoetan, eta makineria elektronikoan daude bilduta. Aipatutako hiru 

ataletatik, soilik makina eta aparatu elektrikoek egin zuten gora Asiako herrialdean (%136,8), 

baina igoera hori makineria elektronikoaren (-%22,5) eta galdaketako manufakturen (-%44,9) 

murrizketarekin konpentsatu zen. 

 

Errusiarekin dauden merkataritza harremanak apalagoak dira eta EAEko esportazioak 65 milioi 

eurora mugatu ziren hiruhileko horretan. Ibilgailu automobilen, makineriaren eta kautxuaren 

salmentak herrialde horretarako produktu guztien %80 baino gehiago biltzen du. Guztira, 

esportazioek %21,2 egin zuten behera, ibilgailu automobilak gutxiago esportatu zirelako. Brasili 

dagokionez (53 milioi euro esportatu dira), erregai mineralen salmentak baldintzatzen ditu 

kopuruak. Laugarren hiruhilekoan, ez zen produktu horien esportaziorik egon, eta guztizkoa 

%21,1 murriztu zen. Aireko nabigazioak behera egin zuen (-%78,8), baina galdaketako 

manufakturek (%64,4) eta makineriak zati batean konpentsatu zuten. 

 

EAEko ekonomiaren ahultasuna atzerritik ekarritako ondasunen inportazioetan ere nabaritu zen, 

urte arteko jaitsiera tasak eskuratu baitzituzten 2020. urte osoan. Laugarren hiruhilekoan, 

beherakada %15,8 izan zen. Hala eta guztiz ere, aipatu behar da erosketen murrizketa horren 

zati handi bat erregai mineraletan kontzentratu zela, -%51,3ko tasa jaso baitzuen, eta produktu 

ez-energetikoak -%2,8 baino ez ziren murriztu. Bi erosketa talde handietatik, metal arruntek 
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portaera okerragoa izan zuten (-%8,9), eta makinek eta aparatuek (-%3,7) leundu egin zituzten 

aurreko aldietako beherakadak. Zentzu positiboan, garraio materialean (%2,5) eta produktu 

kimikoetan (%15,1) igoerak lortu ziren. 

 

Kanpoan eginiko erosketak murriztu egin ziren bi bloke nagusietan, bereziki garapen-bidean 

dauden herrialdeetan (-%24,4). Herrialde garatuen artean (-%12,5), beherakadak oso handiak 

izan ziren AEBetan (-%61,5) eta Erresuma Batuan (-%14,1) egindako erosketetan, bi kasuetan 

erregai mineralen erosketa txikiagoa izan zelako, nahiz eta Erresuma Batutik ere murriztu egin 

zen galdaketa produktuen inportazioa. Aitzitik, Alemanian (%1,6), Frantzian (%7,6) eta Italian 

(%14,0) egindako erosketek gora egin zuten lehen aldiz 2020 osoan, bereziki burdinaren eta 

altzairuaren galdaketari esker, baina baita erosketa egituran pisu txiki samarra duten produktu 

multzoei esker ere. 

 

 

INPORTAZIOEN JATORRIA  

Urte arteko aldakuntza tasak eta mila euro 

 2019 2020 
2020 

I II III IV IV 

GUZTIRA -0,8 -21,9 -11,5 -37,9 -22,0 -15,8 4.190.188 

ELGE 2,1 -18,9 -14,4 -37,0 -10,2 -12,5 3.160.987 

Eurogunea 1,3 -14,4 -14,8 -32,5 -7,6 -1,5 2.220.251 

Alemania 3,2 -14,9 -16,7 -31,6 -11,8 1,6 780.155 

Frantzia -7,5 -11,8 -13,9 -31,9 -7,7 7,6 470.525 

Italia -3,7 -11,3 -17,5 -33,0 -7,9 14,0 284.478 

Erresuma Batua -16,1 -20,0 -34,7 -7,6 -18,1 -14,1 136.277 

AEB 86,6 -39,9 -22,6 -44,7 -15,8 -61,5 131.157 

ELGEtik kanpokoak -6,5 -28,4 -5,5 -40,0 -42,4 -24,4 1.029.201 

Iturria: Eustat. 

 

 

Atzerrira bidalitako ondasunen esportazioen eta handik ekarritako inportazioen arteko aldeak 

1.518 milioi euroko merkataritza saldoa utzi zuen iazko laugarren hiruhilekoan, EAEko 

ekonomiaren aldekoa. Datu hori 2020ko saldorik handiena eta azken urteetako handienetako bat 

da. Energia alorreko saldoa (-456 milioi euro) negatiboa izan zen, baina nahiko txikia, erregai 

mineralen salerosketan beherakada handia izan zelako. Aitzitik, saldo ez-energetikoa 1.974 milioi 

eurora iritsi zen, aurreko urteetako laugarren hiruhilekoetan erregistratutakoen oso bestelakoa 

ez den zifra bat delarik. 
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Prezioak, soldatak eta kostuak 

 

Prezioen bilakaerak ere koronabirusaren ondorioak islatu zituen. Izan ere, martxoaren erdialdean 

pandemia lehertu zenean, prezioak murrizten joan ziren, eta aurtengo hasieran normalizatu egin 

dira. Hala, ekoizpen prezioen aldakuntza tasa, BPGaren deflatorearen bidez neurtua, -%0,3 jaitsi 

zen 2020ko laugarren hiruhilekoan, eta, beraz, hiru hiruhilekotan balio negatiboak izan zituen. 

Bilakaera horrek kontsumo pribatuaren deflatorearen eragina islatu zuen batez ere, -%0,6 izan 

baitzen, azken urteotako erregistrorik txikiena. 

 

Beste aldetik, KPIak ez zituen balio negatiboak alde batera utzi eta historikoki oso txikiak diren 

mailak erregistratu zituen, pandemiak eragindako eskaintzaren eta eskariaren aldetiko faktoreen 

eragin konbinatuak inflazioa beherantz bultzatu baitzuen 2021aren hasierara arte. Data horietan, 

urte arteko aldakuntza tasak positiboak izaten hasi dira. Hala eta guztiz ere, osasun krisiak 

horniduren katean estualdiak ekarri bazituen ere, inflazioan nolabaiteko goranzko presioa eragin 

zutenak, presio horiek ez ziren prezioen azelerazio esanguratsu bat eragiteko behar bezain 

garrantzitsuak izan. 

 

2020an, azpimarratu behar da pandemiak errotiko aldaketa eragin zuela kontsumo ohituretan, 

konfinamenduagatik, perimetroko eta mugetako itxierengatik, eta merkataritza zein ordutegi 

murrizketengatik. Beraz, INEek, 2021etik aurrera, prezioen neurketa egoera pandemiko berrira 

egokitu zuen. Gaingiroki, elikadurak bere garrantzia handitu zuen, eta pandemiak gehien zigortu 

zituen taldeak, hala nola zerbitzuak eta energia, izan ziren pisu gehien galdu zutenak. 

 

 

KONTSUMOKO PREZIOEN INDIZEAREN BANAKETA  

Urte arteko aldakuntza tasak eta ekarpenak 

 2019 2020 
2020 2021 

Ekarpena 
III IV Otsaila 

Inflazio osoa (%100) 1,0 -0,1 -0,4 -0,5 0,3 0,3 

Azpiko inflazioa (%80,5) 1,0 0,8 0,4 0,3 0,5 0,4 

- Elikagai landuak (%16,7) 0,6 1,7 1,5 1,0 1,3 0,2 

- Industria ondasunak (%23,6) 0,3 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 

- Zerbitzuak (%40,2) 1,6 0,8 0,2 0,2 0,3 0,1 

Hondar inflazioa (%19,5) 0,8 -4,0 -3,8 -3,7 -1,1 -0,1 

- Landu gabeko elikagaiak (%9,5) 1,3 4,0 4,0 3,2 3,1 0,3 

- Energia (%10,0) 0,4 -9,4 -9,1 -8,5 -4,1 -0,4 

Iturria: INE. 
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Hala eta guztiz ere, petrolioak inflazioaren igoeraren erantzule nagusia izaten jarraitzen du. 

Gorako bide horretan, upelaren salneurria 70 dolarretara hurbildu da, eta balio hori ez zen ikusten 

2020. urtearen hasieratik, koronabirusa oraindik Europatik kanpo zegoen zerbait zenean. 

Garestitzearen arrazoietako batzuk hauek dira: Txinaren eta Indiaren eskaria mendebaldeko 

herrialdeetan baino azkarrago itzuli da normaltasunera, eta petrolioa ekoizten duten herrialde 

handiek, batez ere Saudi Arabiak, petrolio gordinaren hornidura murriztu zuten, eskariaren 

susperraldia sendotuko ez zen beldurrez. Prezioaren igoera gainerako lehengaietara ere hedatu 

da, jarduera ekonomiko handiagoa espero delako eta 2021ean salgaien eta gizabanakoen 

mugikortasuna handituko delakoan. 

 

Era berean, petrolioaren prezioaren igoerak, eskari handiagoaren eta eskaintza txikiagoaren 

ondorioz, inflazioan eragin garrantzitsuak izan beharko lituzke. Petrolio gordinaren garestitzeak 

inflazioaren igoera eragin lezake, igoera hori gainerako ondasun eta zerbitzuen prezioetara 

aldatuko litzatekeelako. Hala ere, eskariak ahula izaten jarraitzen duenez eta soldata presioak 

oso txikiak direnez, ez du etorkizuneko prezioen igoera handirik iragartzen, unean uneko 

gorakadak alde batera utzita. 

 

 

EAE-KO KONTSUMOKO PREZIOEN INDIZEA  

Urte arteko aldakuntza tasak 

 2019 2020 
2020 2021 

I II III IV Otsaila 

Indize orokorra 1,0 -0,1 0,8 -0,5 -0,4 -0,5 0,3 

Janariak eta alkohol gabeko edariak 0,9 2,8 2,6 3,8 2,7 2,1 2,2 

Edari alkoholdunak eta tabakoa 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,0 0,1 

Jantziak eta oinetakoak 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 0,8 1,0 

Etxebizitza, ura, elektrizitatea, gasa -1,4 -3,3 -4,0 -5,1 -2,3 -1,6 -1,2 

Etxeko hornidura 1,0 0,5 1,1 0,5 0,1 0,2 1,1 

Medikuntza 0,4 0,5 0,7 0,5 0,4 0,2 0,3 

Garraioa 2,7 -3,6 1,0 -6,5 -4,3 -4,7 -0,9 

Komunikazioak 0,9 -1,1 0,1 0,6 -1,2 -4,1 -3,5 

Aisia eta kultura -0,2 -1,0 0,3 -0,6 -2,3 -1,6 -0,9 

Irakaskuntza 1,0 1,1 1,4 1,4 1,3 0,3 0,6 

Hotelak, kafetegiak eta jatetxeak 1,9 1,2 1,9 1,3 0,6 1,1 0,9 

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

Iturria: INE. 
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Inflazio globalaren kasuan bezala, azpiko inflazioaren adierazleak ere maila apaletan kokatu ziren, 

eta urtea %0,2ko igoera batekin amaitu zuten, minimo historikoetatik oso gertu, nahiz eta 

aurtengo lehen hilabeteetan indizea zertxobait suspertu den. Beheranzko joera hori orokorra izan 

zen inflazioaren nukleoa osatzen duten atalen artean. Hori horrela izanda, eta analisia 

prestatutako elikagaiekin hasita, horiek beren hazkundea moteltzen jarraitu zuten, produktu 

horietan prezioak bizkortu ondoren, alarma egoeran erregistratutako eskariaren igoerei lotuta. 

Era berean, industria alorreko ondasunek balio apalak aurkeztu zituzten, besteak beste, 

automobilek erakutsitako dinamismo txikiagoaren ondorioz. Azkenik, zerbitzuek %0,0ko 

aldakuntza tasa batekin amaitu zuten urtea, hori bere serie historiko osoaren erregistrorik txikiena 

delarik, turismo jarduerari lotutako zerbitzuen prezioek izan zuten dezelerazio nabarmenak 

eraginda. 

 

Beste aldetik, aurreko hiruhilekoetan bezala, eta landu gabeko elikagaiek erregistro positiboetan 

jarraitu zuten arren, hondar inflazioak inflazio globalaren bilakaerari egindako ekarpenak 

negatiboa izaten jarraitu zuen, energiaren prezioak merkatu egin baitziren, jarduera 

ekonomikoaren uzkurdurak petrolioaren eskariaren beherakada nabarmena eragin zuelako. Hala 

ere, petrolioaren prezioa suspertzen ari da gaur egun, eta, beraz, energiaren prezioek hilabete 

batzuk daramatzate goranzko bidean, baina badirudi otsailean, datuak ditugun azken hilekoa hori 

baita, igoera gelditu dela. 

 

Azterketa produktu multzoetan zentratuz, KPIak urtarrileko gorakada geldiarazi zuen, Filomena 

depresioak ekarritako hotz eta elur boladak ekarri zuena. Otsailean, elektrizitateak beheranzko 

joera erakutsi zuen eta urtarrileko igoera konpentsatu zuen. Horiek horrela, etxebizitza taldeak 

izan zuen beherakadarik handiena, aurreko hilabeteekin alderatuta. Era berean, aisialdia eta 

kultura taldeak ez zituen aldakuntza tasa negatiboak alde batera utzi, pakete turistikoak gehiago 

igo baitziren 2020an. Aitzitik, azken hilabetean urte arteko aldakuntza tasa gehien igo zuen taldea 

garraioa izan zen, erregaien garestitzearen ondorioz, baina ez zituen erregistro negatiboak alde 

batera utzi. 

 

Era berean, IPRIaren presio inflazionistak handitzen joan ziren, nahiz eta egia den oso maila 

baxuetatik abiatzen zirela eta haien tasak balio negatiboetan mantendu zirela. Goratze hori, batez 

ere, bitarteko ondasunek izan zuten bilakaeraren ondorioz gertatu zen, lehengaien prezioen 

gorakadaren ondorioz garestitu baitziren, eta, neurri txikiagoan, energiaren goranzko joeraren 

ondorioz, zeinak, erregistro negatiboetan jarraitu arren, gora egin baitzuen. Aitzitik, kontsumo 

ondasunen prezioak eta, batez ere, ekipamendurako ondasunenak murriztu egin ziren, eta azken 

horrek tasa negatiboak ere erakutsi zituen, epe luzerako batez bestekotik oso urrun. 
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Negoziazio kolektiboari dagokionez, koronabirusaren agerpenak nolabaiteko moteltzea ekarri 

zuen berekin, baina 2020. urtea amaitzean hitzarmena indarrean zuten langileen kopurua 2009. 

urteaz geroztik inoiz jaso den handiena izan zen, %55,4koa, Bizkaiko eta Gipuzkoako industria 

siderometalurgikoaren hitzarmenak sinatzeko lortutako akordioei esker. Hitzartutako soldata 

igoerak aurreko bi ekitaldietakoak baino zertxobait txikiagoak izan ziren, batez ere urtean 

sinatutakoen kasuan, nahiz eta abenduko urte arteko KPIaren gainetik kokatu ziren, eta, beraz, 

EAEko langileek, oro har, erosteko ahalmena irabazi zuten. Beste aldetik, ez da alde handirik 

hautematen sektoreko eta enpresako hitzarmenen batez besteko igoeren artean, biek %1,7ko 

hazkundea izan baitute. 

 

 

HITZARMENETAN ADOSTUTAKO SOLDATA IGOERAK 

Urte arteko aldakuntza tasak 

 2016  2017  2018 2019 2020 

Indarrean dauden hitzarmenak: 1,0 1,5 1,9 2,0 1,7 

- Urtean zehar sinatutakoak 1,1 1,7 2,2 2,3 1,2  

Negoziazio esparruaren arabera:      

- Sektoreko hitzarmenak 1,0 1,5 2,0 2,1 1,7 

- Enpresako hitzarmenak 1,1 1,5 1,6 1,8 1,7 

 
Iturria: Lan Harremanen Kontseilua. 

 

 

Azkenik, eta azken hiruhilekoetan ez bezala, langile bakoitzeko lan kostu osoak tasa negatiboak 

atzean utzi zituen laugarren hiruhilekoan (%0,5). Izan ere, aldi horretan, ABEE baten mendean 

zeuden langile asko enpresetara itzultzeko aukera izan zuten, eta, beraz, espediente horiek lan 

kostuetan izan zuten eragin aringarria aurreko hiruhilekoetakoa baino txikiagoa izan zen 

laugarren hiruhilekoan. 

 

Beste aldetik, orduko lan kostuak, pandemia geldiarazteko murrizketek eta, ondorioz, lan 

egindako orduen kopuruak behera egin izanak eraginda, hazten jarraitu zuen, eta %4,8ko 

gorakada izan zuen urritik abendura bitarteko aldian. Horren ondorioz, hamar hiruhilekoz jarraian 

jaso ditu urte arteko gorakadak. Zehazkiago adierazita, azken hiruhilekoan langile eta hilabete 

bakoitzeko bost ordu gutxiago lan egin ziren aurreko urteko aldi berarekin alderatuta, nahiz eta 

jaitsiera askoz ere apalagoa izan zen bigarren hiruhilekoan baino, orduan aipatutako murrizketak 

askoz nabarmenagoak izan baitziren. 

 

 



EAEko ekonomiaren hiruhilabetekaria 

 

 

 
 
 
Ekonomia eta Ogasun Saila: Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza 25 

 

 

LAN KOSTUAK  

Urte arteko aldakuntza tasak 

 2019 2020 
2019 2020 

IV I II III IV 

Lan kostu guztiak langileko 1,8 -1,1 1,5 2,1 -6,3 -0,7 0,5 

- Soldata kostua guztira 1,4 -1,9 0,2 1,8 -8,4 -0,8 0,0 

- Bestelako kostuak 3,1 1,1 5,4 2,9 -0,3 -0,1 1,9 

Lan kostu guztiak orduko 3,8 5,9 2,0 6,5 13,6 0,1 4,8 

- Soldata kostua guztira 3,4 5,0 0,8 6,2 11,0 -0,1 4,3 

- Bestelako kostuak 5,1 8,4 6,0 7,3 21,0 0,7 6,2 

Adostutako lan orduak 0,1 -0,4 0,0 -0,5 0,1 -0,7 -0,5 

Benetan lan egindako orduak -1,8 -6,8 -0,6 -4,1 -17,6 -0,7 -4,1 

Iturria: INE. 

 

 

Arlo publikoa 

 

Zerga itunduen bilketari dagokionez, foru aldundiek 13.949,3 milioi euro bildu zituzten 2020an, 

hau da, 2019an baino 1.520 milioi euro gutxiago. Beraz, urte arteko aldakuntza tasak %9,8ko 

beherakada islatzen du. Hala ere, ekitaldiaren azken txanpan susperraldia izan ondoren, jaitsiera 

horrek urriko aurreikuspenak hobetu zituen, zerga bilketaren %13,6ra arte murriztu zitekeela 

uste baitzuten garai hartan. 

 

Jaitsiera hori bi elementuk eragin zuten. Alde batetik, diru bilketaren murrizketa logikoa 

erregistratu zen jarduera ekonomikoaren beherakada nabarmenagatik, sektore batzuetan, 

ostalaritzarekin lotutakoetan kasu, oso nabarmena izan zena. Bestalde, foru ogasunek hainbat 

neurri onartu zituzten ordainketak atzeratzea errazteko, enpresen eta autonomoen diruzaintza 

indartzeko. 

 

Zuzeneko zergapetzean, PFEZ izan zen beherakada hori gutxien pairatu zuena. Zehatz-mehatz, 

zerga horren bilketak %1,1eko beherakada txikia izan zuen, zeren eta zerga horren osagai 

nagusia, hau da, laneko errendimenduagatiko atxikipenak, ez baitzen murriztu, eta, gainera, 

%0,1 handitu zen, enpleguak erakutsi zuen erresistentziaren ondorioz. Erresistentzia horrek 

zerikusi handia izan zuen aldi baterako enplegu erregulazioko espediente batean zeuden langileak 

pixkanaka lanean hastearekin. 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILAKAERA (urtarrila-abendua) 

Mila euro 

TRIBUTUAK 

Diru bilketa 

2019 2020 % Ald. 20/19 

PFEZ 5.713.671 5.650.225 -1,1 

- Lanaren eta lanbide jardu. etekinen atxikipenak 5.310.336 5.316.815 0,1 

- Kapital higigarriaren etekinen atxikipenak 141.252 135.357 -4,2 

- Kapital higiezinaren etekinen atxikipenak 83.339 76.526 -8,2 

- Ondare irabazien atxikipenak 39.701 49.658 25,1 

- Loteria eta apustu jakin batzuen g/zerga bereziak 56.935 7.422 -87,0 

- Prof. eta enpresarien ordainketa zatikatuak 176.994 111.120 -37,2 

- Kuota diferentzial garbia -94.885 -46.673 50,8 

Sozietateen gaineko zerga 1.303.792 1.042.548 -20,0 

- Kapital higigarriaren etekinen atxikipenak 141.252 135.357 -4,2 

- Kapital higiezinaren etekinen atxikipenak 83.339 76.526 -8,2 

- Ondare irabazien atxikipenak 39.701 49.658 25,1 

- Kuota diferentzial garbia 1.303.792 781.008 -24,9 

Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga 51.835 50.788 -2,0 

Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga 122.339 122.169 -0,1 

Ondarearen gaineko zerga 167.643 177.197 5,7 

Kreditu entitateen gordailuen gaineko zergak. 24.163 27.629 14,3 

Energia elektrikoaren ekoizpenaren gaineko zerga 23.698 29.756 25,6 

ZUZENEKO ZERGAK GUZTIRA 7.407.142 7.100.312 -4,1 

BEZaren bertoko kudeaketa 4.129.679 3.534.767 -14,4 

Ondare eskualdatzeen gaineko zerga 162.760 140.473 -13,7 

Egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga 47.502 35.831 -24,6 

Garraiobide jakin batzuen gaineko zerga bereziak 28.131 16.063 -42,9 

Fabrikazioaren zerga berezia. Bertoko kudeaketa 1.903.946 1.685.897 -11,5 

Aseguru sarien gaineko zerga 78.931 79.761 1,1 

Joko jardueren gaineko zergak 6.227 6.852 10,0 

Berotegi efektuko gasen gaineko zergak 3.044 2.829 -7,1 

Iraungitako zergak -2.804 -104 96,3 

ZEHARKAKO ZERGAK GUZTIRA 6.357.416 5.502.379 -13,4 

TASAK ETA BESTE. SARRERAK GUZTIRA 109.675 76.453 -30,3 

BERTON KUDEATUTAKO TRIBUTU ITUNDUAK  13.874.233 12.679.144 -8,6 

BEZaren doikuntza 1.898.909 1.628.998 -14,2 

Zerga berezien doikuntza -303.555 -358.892 -18,2 

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 15.469.587 13.949.250 -9,8 

Iturria: Foru aldundiak. 
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Aitzitik, zuzeneko zergapetzearen beste osagai nagusiak, hau da, sozietateen gaineko zergak, 

krisi hau enpresa munduan eragiten ari den arrisku handia berretsi zuen, %20,0ko beherakada 

nabarmena izan baitzuen, enpresa horiek 2020an izan zitzaketen galerak konpentsatzeko 

erraztasun ugari jaso zituzten arren. 

 

Bestalde, zeharkako zergen atalean, osagai nagusiek balio negatiboak erregistratu zituzten, 

kontsumo txikiagoaren ildotik. Hori horrela, berton kudeatutako balio erantsiaren gaineko zergak, 

atzerapenak eskatu arren, -%14 inguruko tasekin amaitu zuen urtea, serie historiko osoko 

aldakuntza tasa txikiena izanik. 

 

Azkenik, zerga bereziek ere beherakada nabarmenak izan zituzten (-%17,1) eta kapitulu 

horretako zerga guztiek bilakaera negatiboa erakutsi zuten. Horien artean, bere garrantzi 

erlatiboa dela eta, hidrokarburoen beherakada nabarmendu behar da (-%12,6), jarduera 

ekonomikoa eteteak eragin negatiboa ekarri baitzion, eta petrolio gordinak 2019ko itxieran baino 

prezio baxuagoak izan baitzituen 2020. urtearen amaieran. 

 

 

Arlo finantzarioa 

 

Urriaren amaieran, pandemiaren okertzearekin lotutako beherakaden ondoren, koronabirusaren 

aurkako txerto eraginkor baten aurkikuntzaren iragarpenak merkatuaren sentimendua hobetzea 

ekarri zuen berarekin, burtsa indizeen igoera handiekin, zor subiranoaren errentagarritasunaren 

gorakadekin eta arrisku sarien murrizketekin, batez ere euroaren eremuko herrialdeetan. 

Pandemiaren adierazleek okerrera egin zutenez eta ekonomia aurreratu gehienetan 

konfinamendu neurriak luzatu zirenez, inbertsiogileen arriskuagatiko goseak behera egin zuela 

pentsarazten zuen. Hala ere, ziurgabetasuneko iturri nagusiak (Brexit-aren merkataritza 

akordioaren sinadura eta AEBetako presidentetzaren trantsizioa) desagertu egin ziren, eta horrek 

goranzko dinamikarekin jarraitzera bultzatu zituen inbertitzaileak, eta, 2021eko lehen 

hilabeteetan, baikortasuna eta arrisku aktiboekiko gosea elikatzen jarraitu zuten. 

 

Banku zentral nagusien zeregina funtsezkoa izaten jarraitu zuen merkatuen egonkortasun horri 

eusteko eta jarduera ekonomikoa bultzatzeko. Beste behin ere, banku zentral nagusiek epe 

luzerako finantza baldintza erosoei eusteko asmoa berretsi zuten eta erreferentziako tasak 

aldaketarik gabe eta gutxienekoetan mantendu zituzten. 
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ADIERAZLE MONETARIO ETA FINANTZARIOAK (I) 

 

 2019 2020 
2020  

Abuz. Ira. Urr. Aza. Abe. Urt. Ots. 

Interes tasa ofizialak (%)         

 Europako Banku 
Zentrala  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Erreserba Federala 1,75-1,50 0,25-0,0 0,25-0,0 0,25-0,0 0,25-0,0 0,25-0,0 0,25-0,0 0,25-0,0 0,25-0,0 

 Japoniako Bankua  -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

 Ingalaterrako Bankua 0,75 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

 Txinako Banku Popularra 4,15 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 

 Brasilgo Banku Zentrala 4,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

10 urteko zor publikoaren errentagarritasuna  

 Alemania  -0,19 -0,58 -0,40 -0,52 -0,62 -0,57 -0,58 -0,52 -0,26 

 Espainia   0,47 0,06 0,43 0,25 0,14 0,08 0,06 0,10 0,43 

 Grezia   1,48 0,63 1,10 1,02 0,94 0,64 0,63 0,69 1,11 

 Erresuma Batua  0,83 0,20 0,32 0,23 0,26 0,31 0,20 0,33 0,82 

 Italia 1,43 0,52 1,18 0,87 0,72 0,59 0,52 0,65 0,77 

 AEB 1,91 0,91 0,70 0,68 0,86 0,84 0,91 1,09 1,46 

Iturria: Europako Banku Zentrala (EBZ) eta Espainiako Bankua. 

 

 

Ekonomia aurreratuetako bankuek egindako mugimendu urrien artean, Europako Banku 

Zentralak (EBZ), abenduan egindako bileran, PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) 

programaren dotazioa 1,85 bilioira igotzea, erosketa garbiak 2022ko martxora arte luzatzea eta 

hiru TLTRO-III berri jaurtitzea erabaki zuen. Moneta agintaritzak malgutasun handienari eutsi 

nahi dio ziurgabetasun handiko urteari aurre egiteko. Helburua finantza baldintzak behar bezain 

lasai mantentzen jarraitzea da, Next Generation-i lotutako gastu programak eta dagozkion 

jaulkipenak erraztuko dituen "espazio fiskala" sortzeko. Aldiz, suspertzen ari diren ekonomien 

artean, badirudi tasen jaitsieren zikloa bere mugara iritsi dela zenbait kasutan. 

 

Banku zentralek merkatuetan likidezia injektatzeko duten erosle goseak, inflaziorik ezak eta 

gorabehera handiko testuinguru honetan zorro zuhurrenen babesa bilatzeak ekarri zuten 2020ko 

azken txanpan Europako hainbat erreferentzia subiranok hamarren batetik beherako 

errentagarritasuna eskaintzea. Are gehiago, abenduaren erdialdean Espainiako bonuaren 

errentagarritasuna tasa negatiboan sartu zen bere historian lehen aldiz, eta -%0,014ko 

errentagarritasuna eskaini zuen, bere minimo historikoa. Datu honek, jada Alemaniakoa, 

Frantziakoa eta Portugalekoa bezalako errentagarritasunak zeuden eremu batean sartzea ekarri 

zuen. 2020an zehar, Espainiako bonuen errendimendua, prezioaren alderantzizkoa kotizatzen 

duena,%101,1 jaitsi zen. 
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Geroago, 2021eko lehen egunetan, Joe Biden presidente izango zela baieztatzeak zor publikoaren 

errentagarritasunaren gorakada ekarri zuen, batez ere AEBetakoa, eta horrek gorantz eraman 

zuen, nahiz eta modu apalagoan izan, eurogunearen errentagarritasuna ere, bai nukleoan, bai 

periferian. Otsailean joera horri jarraipena eman zitzaion eta AEBetako bonu subiranoen interes 

tasak indartsu igo ziren, pandemiaren aurreko mailetara hurbilduz. Hazkunde horren zati handi 

baten oinarria inflazio igurikimenak handitzea izan zen, inbertitzaileen begiradekin, Biden 

Administrazioak beste pakete fiskal bat proposatzea ardatz hartuta. 

 

Beste aldetik, euroguneko ekonomia nagusien arrisku sariak (Alemaniako bonuarekiko aldea, hiru 

urte tasa negatibotan daramatzana) 2009ko mailan kokatu ziren, finantza krisia eztanda egina 

zegoenean, baina Europa hegoaldeko zor subiranoarena oraindik puri-purian zegoenean. Urte 

honen hasieran, nahiz eta errentagarritasunek gora egin zuten, eurogunearen periferian 

Espainiaren eta Portugalen arrisku sariak bere horretan mantendu ziren, pixka bat handitu baziren 

ere, eta Italiakoak behera egiten jarraitu zuen (100 pb-tik behera kokatu zen une jakin batean), 

Gobernu berriaren eraketak lagunduta. 

 

 

ADIERAZLE MONETARIO ETA FINANTZARIOAK (II) 

 

 2019 2020 
2020  

Abuz. Ira. Urr. Aza. Abe. Urt. Ots. 

Truke tasak          

 Dolarra/euro 1,120 1,141 1,183 1,179 1,178 1,184 1,217 1,217 1,210 

 Yena/euro 122,1 121,8 125,4 124,5 123,9 123,6 126,3 126,3 127,5 

 Libera esterlina/euro 0,877 0,889 0,901 0,909 0,907 0,896 0,906 0,893 0,873 

 Yena/dolarra 109,1 106,8 106,0 105,6 105,2 104,4 103,8 103,8 105,4 

 € efektibo nomin.(%) 98,2 99,7 101,6 101,6 101,4 100,7 101,9 101,4 100,8 

Burtsa indizeak (*)          

 IBEX35 11,8 -15,5 -27,0 -29,7 -32,4 -15,4 -15,5 -3,9 1,9 

 Eurostoxx-50 24,8 -5,1 -12,6 -14,7 -21,0 -6,7 -5,1 -2,0 2,4 

 Dow Jones 22,3 7,2 -0,4 -2,7 -7,1 3,9 7,2 -2,0 1,1 

 Nikkei 225 18,2 29,4 -2,2 -2,0 -2,9 11,7 29,4 -2,0 1,1 

 Standard & Poors 28,9 16,3 8,3 4,1 1,2 12,1 16,3 -1,1 1,5 

(*) Hazkunde metatua urte hasieratik hilekoaren azken egunera arte. 
Iturria: Europako Banku Zentrala (EBZ) eta Espainiako Bankua. 
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Dibisen merkatuari dagokionez, txertoaren garapenak sentimendu ekonomikoa hobetu zuen, 

susperraldiaren itxaropena handitu zuen eta kapital fluxuak babes aktiboetatik (dolarra edo yena) 

euroa bezalako beste aktibo batzuetara aldatzea bultzatu zuen. Horrela, diru bakarrak etekina 

atera zuen eta bere indarra 1,23 dolarrera hurbildu zen 2020ko amaieran, bi urte eta erdiko 

mailarik altuena baita, eta 1,20tik gora mantendu zen 2021eko lehen hilabeteetan, nahiko 

egonkor. Dibisa komunak ia %10,0 egin zuen gora 2020an. 

 

Euroaren sendotasuna ez dator bat adierazle makroekonomikoen bilakaerarekin. Izan ere, 

euroaren eremuko krisi ekonomikoa AEBetakoa baino sakonagoa izaten ari da, eta susperraldia 

are ahulagoa izango dela aurreikusten da. Hala eta guztiz ere, merkatuaren adostasuna bat dator 

adieraztean euroaren balio irabazia ez zela euroaren sendotasunean soilik oinarritu, baizik eta, 

neurri handi batean, dolarren salmentan eta Erreserba Federalak pizgarri berriak emateko 

itxaropenetan oinarrituta egon dela, AEBetako dibisaren beheranzko joera luzatzen lagundu 

baitzuten. Libera esterlinari ere mesede egin zion inguruabar horiek eta dolarraren aldean %2,6 

handitu zuen bere balioa. 

 

2020ko azken txanpan, bi bilakaera erabat desberdin bizi ziren parke nagusietan. Europako 

burtsek agur esan zioten pandemiak eta Brexit-ak markatutako urteari galera handiak biltzen. 

Urtearen batez bestekoan, Dax alemaniarrak bakarrik lortu zuen 2020ko galera guztiak ezabatzea 

eta %3,5 irabaztea, ekainetik aurrera %12,5eko errebotea eskuratu zuen arren. Europako 

burtsarik txarrena Ibex-35 izan zen, urteko %15,45eko beherakadarekin; atzetik, oso hurbil, 

Londresko FTSE 100 (-%4,34) eta, urrunago, Frantziako CAC 40 (-%7,14) eta Milango FTSE MiB 

(-%5,42) kokatu zirelarik. Atlantikoaren beste aldean, martxoan izandako beherakada historikoen 

ondoren, AEBetako indize nagusiek urtea irabazi orokorrekin amaitu zuten. Standard & Poors 

indizeak, besteak beste, udaberriko galerak orekatzea lortu zuen eta abenduan maximo historiko 

berriak ere lortu zituen. 

 

2021ean, txertaketa globalaren hasiera itxaropentsu bati esker, burtsa guztiek irabazi orokortuak 

izan zituzten lehen asteetan. Hala ere, balio horiek ez ziren finkatu. Pandemiaren hirugarren 

olatuaren gogortasunak inbertsiogileen gogoa ilundu zuen, eta, horrekin batera, burtsen 

kotizazioak ere, urtarrila gorriz amaitu zutenak. Otsailean, 2020ko laugarren hiruhilekoko enpresa 

mozkinen emaitza onek eta hirugarren olatuaren aurrean jarduera ekonomikoa erresilientea zela 

ikusita, inbertsiogileek arriskua hartzeko gogoa berreskuratu zuten eta burtsak gorantz bultzatu 

zituzten. Ibex-35 indizeak errebalorizazio handia izan zuen eta 8.200 puntutik gora itxi zuen 

otsaila, pandemia aurreko kotizazioei berrekinez. 

 

Euriborraren bilakaerari dagokionez, 2021eko otsailean, hipoteken erreferentzia indize nagusiak 

amaiera eman zion hileko minimo historikoen boladari, sei aldiz jarraian behera egin ondoren. 
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Batez bestekoak -%0,5eko mugaren azpitik jarraitu zuen arren, hipoteka indize erabilienak bost 

urte negatiboan betetzean zorua ukitu duela dirudi. Zehazkiago adierazita, -%0,501ean amaitu 

zuen otsaila, urtarrileko -%0,505aren zertxobait gainetik. Oraingoz, EBZren pizgarri programen 

eskutik euriborrak azken hilabeteetan izan duen beherakada librea agortu egin dela ematen du. 

Izan ere, analistek ez dute probabletzat jotzen askoz gehiago jaitsiko denik, eta aurten -%0,5aren 

inguruan egongo dela uste dute, adituen ustez atalase naturala baita hori, zeren eta EBZk bankuei 

kutxetan dirua gordetzen dutenean aplikatzen dien gordailu mota delako. 

 

Adituek aurreikusten dutenez, euriborra orain egonkortuko da eta gero gorantz igoko da eta, 

horrekin batera, hipotekak garestituko dira, ekonomiaren aurreikuspenak hobetzen diren 

neurrian. Edonola ere, indizea oso pixkanaka itzuliko da balio positiboetara. Horixe ondorioztatzen 

da banku erakundeek hipotekak interes tasa finkoetan formalizatzeko eskaintzen dituzten 

kanpaina oldarkorretatik, bankuentzako bermearen eta segurtasunaren sinonimoa baita interes 

hori. Izan ere, bankuek ez dute euriborrarekin negoziorik egitea aurreikusten, behintzat datozen 

urteetan. Hala berresten du INEk interes tasaren arabera eratutako hipoteken ehunekoaren 

estatistikak, non jasotzen baita 2020ko laugarren hiruhilekoan sinatutako hipotekak ia erdibana 

formalizatu direla interes tasa finkoen eta aldakorren artean. Hori pentsaezina zen Atzeraldi 

Handiaren aurretik, %98,0tik gora tasa aldakorrean formalizatzen baitzen. Nolanahi ere, eta 

pandemiak sortzen duen ziurgabetasuna ikusita, ezin da baztertu euriborraren jaitsiera berriak, 

baldin eta euroguneko egoera ekonomikoak okerrera egiten badu eta EBZk neurri berriak ezarri 

behar baditu. 

 

 

Etxebizitzen hipoteken bilakaera 

Zenbatekoa (ezkerrean, milioiak) hipoteka 
kopurua (eskuinean, milak) 

 Euriborra 12 hilera 

 

 

 

   Iturria: INE eta Espainiako Bankua. 
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Hipoteken merkatuari dagokionez, etxebizitzaren gaineko hipotekak %4,6 hazi ziren 2020ko 

laugarren hiruhilekoan. Nahiz eta hiruhilekoa uzkurtze handiarekin hasi zen urrian (-%8,1), 

azaroan eta abenduan izandako bilakaera onak jaitsiera hori orekatu zuen. Zehazkiago adierazita, 

iazko laugarren hiruhilekoan 4.735 hipoteka formalizatu ziren, hots, 2019ko amaieran 

inskribatutakoak baino 208 gehiago. Urte osoko datuak kontuan hartuta, 2020ko balantzeak saldo 

positiboa eman zuen. 2020a urte zaila izan da higiezinen merkatuarentzat, baina ona izan da 

azkenean hipoteken merkatuarentzat, oso baldintza onak izan baititu. Hain zuzen ere, 

etxebizitzaren gaineko hipotekek %1,5eko igoera izan zuten 2020an. Zehatzago esanda, 19.254 

hipoteka formalizatu ziren iaz, guztira 2.836,3 milioi euroko balioarekin, 2011tik jaso den 

kopururik handiena baita. 

 

Espainiako Bankuak ere kreditu osoaren igoera handiago hori jaso zuen, kredituen eta gordailuen 

bilakaeraren datuetan islatzen dena. Horietan oinarrituta, EAEko eragileek metatutako kredituen 

guztizko zenbatekoa 70.155 milioi eurora iritsi zen, aurreko urtean pilatutakoa baino %2,4 

gehiago delarik. Aipatutako hazkunde hori sektore publikora (%7,0) eta pribatura (%1,8) zabaldu 

zen. 

 

Hala eta guztiz ere, zorpetzearen bilakaera ez da linealki handitu urtean zehar. Iazko bigarren 

hiruhilekoan, pandemia eta berau kontrolatzeko murrizketak agertu izanaren ondorioz, Estatuak 

zenbait abal lerro abiarazi zituen (ICO Covid-19), kreditua eskuratzea errazteko eta enpresei zein 

autonomoei likidezia emateko, Covid-19ren eragin ekonomiko eta sozialari aurre egin ahal 

izateko. Sektore pribatuak, pandemiaren bilakaera zein izango zen ez zekienez eta negozioak 

ixten ari zenez, laguntza horiek trumilka eskatu zituen, eta sektorearen zorpetzeak oso gora egin 

zuen (%17,7). Sektore publikoak, bere aldetik, neurri eta laguntza sorta batzuk plazaratu zituen, 

eta bere zorra ere nabarmen handitu zen. Horren guztiaren ondorioz, zorpetzeak nabarmen egin 

zuen gora, eta hiru hilabeteko denbora laburrean 5.100 milioi euro baino gehiagotan egin zuen 

gora. 

 

Dena dela, osasun eta ekonomia baldintzak gehiegi hobetu ez diren arren, bi sektoreek azkar 

zuzendu zuten joera hori, eta iazko hirugarren hiruhilekoan bertan hasi ziren zorpetze maila 

murrizten. Izan ere, 2020ko itxierarako, zorpetzea 2.857 milioi eurotan murriztu zen bigarren 

hiruhilekoko mailarekin alderatuta. Zenbateko horretatik, ia %60,0 sektore publikoak murriztu 

zuen. Hala, pandemiak 1.640 milioi euro inguruko zorpetzea ekarri du, eta sektore pribatuak 

%67,6 bereganatu du eta sektore publikoak, berriz,%32,4. Hala ere, 2020. urtearen amaieran 

metatutako zorra, 2008. urtearen amaieran erregistratutakoa baino 17.264 milioi txikiagoa izan 

zen. 
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KREDITU ETA GORDAILUAK  

Urte arteko aldakuntza tasak eta milioi euro 

 2019 2020 

2020 
Aldea 2008-IV eta 

2020-IV 

I II III IV IV Milioi €  Tasa  

Kredituak 0,1 2,4 -1,1 3,2 2,5 2,4 70.155,4 -17.264,3 -19,7 

 Arlo publikoa  6,6 7,0 -3,2 17,7 10,5 7,0 8.150,3 6.121,9 301,8 

 Arlo pribatua -0,7 1,8 -0,9 1,3 1,4 1,8 65.005,1 -23.386,2 -27,4 

Gordailuak 6,6 5,7 -0,1 7,4 4,8 5,7 91.861,5 15.517,9 20,3 

 Arlo publikoa  8,9 27,1 -17,4 37,4 -0,6 27,1 6.102,1 398,9 6,4 

 Arlo pribatua 6,5 4,4 0,9 5,7 5,2 4,4 85.759,4 15.149,0 21,5 

 Agerikoak 11,4 9,0 4,8 10,7 10,2 9,0 75.353,9 48.366,4 179,2 

 Eperakoak  -13,5 -20,1 -16,7 -18,1 -19,2 -20,1 10.405,5 -33.217,4 -76,1 

Iturria: Espainiako Bankua. 

 

 

Pandemiak eragindako ziurgabetasun ekonomiko berdinek, hasiera batean laguntza lerroen 

kontratazioa bultzatu zutenek, agenteak blindatzera eraman zituzten krisiari aurre egiteko, eta 

herrialdeko familiak likidezia kontu eskuragarrietan eta arriskurik gabekoetan pilatzera bultzatu 

zituzten, errekorreko mailetaraino. Zehatzago esanda, 2020an zehar, EAEko eragileek 8.000 

milioi euro baino gehiago aurreztu zuten gordailuetan. Datu horren arabera, gordailuetan 

inbertitutako diru guztia ia 92.000 milioi euro da, orain arte erregistratu ez den maila handia 

baita. Horietatik, %82,0 ageriko gordailuetan inbertitu da, eta horrek esan nahi du %9,0ko igoera 

egon dela 2019ko amaierako mailekin alderatuta. 

 

Aurrezkiaren gehikuntza horrek bi irakurketa eskaintzen ditu. Alde batetik, administrazioak 

langileen erosteko ahalmena pandemiaren aurrean babesteko egiten dituen ahaleginak, ABEE 

bezalako mekanismoen bidez, funtsezko laguntza izan direla, zalantzarik gabe, EAEko familiek 

aurrezteko gaitasun esanguratsua mantendu ahal izan dezaten, baina, aldi berean, kontsumorako 

galga eta ekonomiaren hazkunderako arazo bat da, eta, beraz, positiboa litzateke zifra horiek 

murriztea, kontsumoa berriro aktibatzeko. 
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Aurreikuspenak 

 

Munduko aurreikuspen ekonomikoek hobera egin dute nabarmen, Covid-19aren aurkako 

txertaketa kanpainen ezarpenari, herrialde batzuetan zerga laguntzak aplikatzeari eta ekonomiak 

birusari eusteko neurrietara hobeto egokitzeko seinaleei esker. Consensus Forecastsek, martxoko 

txostenean, 2021ean %5,3ko hazkundea aurreikusi zuen, eta 2022an, berriz, %4,1ekoa. Hala eta 

guztiz ere, munduko batez besteko hazkundea gorabehera, herrialde askotan gehikuntza tasa 

pandemiaren aurreko mailen azpitik kokatuko da eta balio horiek abiadura desberdinetan lortzen 

hasiko dira. 

 

 

EKONOMIA AURREIKUSPENAK  

Urte arteko aldakuntza tasak 

 BPG Kontsumo prezioak 

 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Munduko ekonomia -3,7 5,3 4,1 2,1 2,6 2,7 

AEB -3,5 5,7 4,0 1,2 2,4 2,2 

Kanada -5,4 5,5 3,8 0,7 2,1 1,9 

Japonia -4,9 2,8 2,3 0,0 -0,1 0,5 

Eurogunea -6,8 4,3 4,2 0,3 1,5 1,3 

Europar Batasuna -6,3 4,1 4,0 0,6 1,4 1,4 

Alemania -4,9 3,4 3,8 0,5 2,0 1,6 

Espainia -11,0 5,7 5,7 -0,3 1,1 1,2 

Frantzia -8,2 5,5 3,7 0,5 1,0 1,1 

Herbehereak -3,8 2,6 3,0 1,3 1,5 1,4 

Italia -8,9 4,2 4,0 -0,2 0,8 0,9 

Erresuma Batua -9,9 4,6 5,8 0,8 1,6 2,0 

Asia eta Ozeano Barea -1,1 6,6 4,6 1,9 1,6 2,2 

Ekialdeko Europa -2,7 3,6 3,8 5,6 5,5 4,8 

Amerika Latinoa (Venezuela ezik) -6,9 4,3 2,9 7,8 9,2 8,1 

Iturria: Consensus Forecasts (2021eko martxoa). 

 

 

Ekonomiaren eszenategiak aparteko ziurgabetasuna du oraindik, eta horri lotutako arrisku ugari 

daude. Arrisku horiek gorantz, baina baita beherantz ere, baldintzatu ditzakete erregistro horiek. 

Zentzu positiboan, eragile ekonomikoen konfiantza uste baino gehiago hobetu liteke. Baikortasun 

horrek hazkunde nabarmenak eragingo lituzke kontsumoan, inbertsioan eta enpleguan. 
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Beheranzko baldintzatzaileak elementu hauek dira, besteak beste: birusaren aldaera berrien 

birulentzia, txertoen eraginkortasuna, eta txertaketaren abiadura eta irisgarritasuna. Ez dira 

baztertzen infekzio olatu berriak eta, ondorioz, mugikortasunaren eta jarduera ekonomiko eta 

sozialaren murrizketak. 

 

Ekonomia aurreratuetan, suspertzeko profilak nabarmen aldatzen dira. Hala, badirudi AEBek eta 

Japoniak hobeto eusten diotela hirugarren kutsatze boladari, eta hori herrialde horietako 

hazkunde ekonomikoan islatzen da. Aurreikuspenen arabera, bi ekonomiak pandemia aurreko 

mailekin bat egingo dute 2021eko bigarren erdian. Bestalde, eurogunean eta Erresuma Batuan 

litekeena da 2019ko maila ekonomikoa berreskuratzeko 2022. urtera arte itxaron behar izatea. 

Osasun publikoaren erantzunek, jendartearen portaerak eta egiturazko zurruntasunak epe 

laburreko joeren arteko desadostasun horiek azaltzen dituzte. 

 

Datozen hilabeteetan, azaleratzen ari diren eta garatzeko bidean dauden ekonomien artean ere 

aldeak egongo dira. Txina, bere aldetik, bere susperraldia sendotzen ari da. Hazkunde positiboa 

izan duen herrialde handi bakarra izan da. Infekzioei eusteko ezarri zituen neurri eraginkorrek, 

inbertsio publikoaren igoera handiak eta banku zentralaren likideziak bizkortu egin dute 

ekonomiaren hazkunde tasa. Bitartean, petrolioa esportatzen duten zenbait herrialdek, turismoan 

oinarritutako ekonomiek eta kanpoko kapital fluxuen mendean dauden herrialdeek eszenategi 

ezkorrago bati aurre egin behar diote eta pandemiak eragindako krisitik irteteko denbora gehiago 

beharko dute. 

 

Euroaren eremuak 2021eko hasierak 2020ko azken hilabeteetako profil bera erakutsiko duela 

aurreikusten du. Izan ere, hileko horietan susperraldia nabarmen moteldu da pandemiaren 

hirugarren olatuaren eta horri lotutako neurri murriztaileen ondorioz. Consensus Forecasts-ek 

%4,3ko hazkundea aurreikusten du 2021ean eta %4,2koa, berriz, 2021ean. Susperraldia 

neurritsua izatea espero da aurtengo bigarren hiruhilekoan, eta hirugarren hiruhilekotik aurrera 

bizitasun handiagoa lortzea. Hala ere, bilakaera horrek pandemiarekin eta txertaketa kanpainaren 

arrakastarekin zuzenean lotuta jarraitzen du. 

 

Susperraldiaren oinarria kontsumo pribatua izango da. Atzeratutako eskariak, aurrezkiaren 

igoerak eta finantzaketa baldintza onuragarriek agregatu hori bizi-bizi handitzeko beharrezko 

baldintzak ezartzen dituzte. Administrazio publikoen kontsumo gastuak bere hedapen portaera 

konpentsatzaileari eutsiko dio. Ziurgabetasuna desagertuko den heinean, enpresek konfiantzazko 

testuinguru bati helduko diote berriro, eta inbertsioa areagotu egingo da kontuan hartutako 

denbora tartean. Hala, eurogune osorako, 2022ko erdiko hilabeteetan krisiaren aurreko mailak 

berreskuratzea espero da. Hala eta guztiz ere, konbergentzia prozesua desberdina izango da 

estatu kideen artean. Pandemiaren hedatzearen zorroztasunarekin eta euste neurri murriztaileen 
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iraupenarekin batera, joera desberdinak markatuko dituzten ekonomien egiturazko elementuak 

ere agertzen dira. Turismoa eta ostalaritza bezalako sektoreetan ekonomiarekiko 

mendekotasunak eta aplikatutako politika publikoek erabateko susperraldia lortzeko abiadura 

ezberdinak zehaztuko dituzte. 

 

Espainian, aurreikuspenen arabera, susperraldi ekonomikoa uda iritsi arte atzeratuko da. 

Espainiako ekonomiarentzat aurkeztu diren hazkunde aurreikuspenak, Consensus Forecasts-ek 

zenbatetsiak, %5,7koak dira bai 2021erako bai 2022rako. Jarduera eta mugikortasuna murrizteko 

neurri zorrotzek eta Covid-19ren aurkako txertaketa kanpainaren abiadura geldoak, eskariaren 

aldetik, familiek azken kontsumoan egindako gastua mugatuko dute, eta eskaintzaren aldetik, 

ostalaritzaren eta turismoaren sektoreak. Aurtengo bigarren seihilekorako, agregatu horiek 

suspertuko direla espero da, herritarren %70i txertoa jartzeko helburua lortzen denean eta, 

ondorioz, murrizketak lasaitzen direnean. Urtearen bigarren zatirako, halaber, inbertsio publikoa 

handitzea aurreikusten da, Europako Batzordearen bermea jaso ahala berreskuratze plan 

nazionalaren proiektuentzat. 

 

 

ESPAINIARAKO AURREIKUSPENAK HIRUHILEKOKA (2021eko otsaila)  

Urte arteko aldakuntza tasak 

 2021 
2021 2022 

 I II III IV 

BPG -1,8 21,0 7,8 9,3 8,5 5,7 

Kontsumo pribatua -0,9 25,3 6,9 6,3 8,6 4,7 

Kontsumo publikoa 6,9 6,8 5,3 1,3 5,0 0,7 

Kap. finkoaren eraketa gordina -2,8 26,4 10,5 15,9 11,7 6,9 

-Inbertsioa ekipamenduan 4,1 51,8 8,1 12,9 16,6 5,5 

-Inbertsioa landutako aktibotan 8,3 2,9 -4,0 -7,3 -0,2 0,2 

-Inbertsioa eraikuntzan -8,2 19,5 13,4 22,1 10,8 9,2 

Barne eskaria 0,4 20,9 7,5 7,9 8,7 4,3 

Esportazioak -12,0 35,5 14,6 19,5 12,1 13,2 

Inportazioak -6,0 35,5 13,8 15,2 13,0 8,7 

Iturria: Ceprede. 

 

 

Aurreikuspen horien gainean, beheranzko arriskuak daude, pandemiaren kudeaketari, politika 

ekonomikoaren eraginkortasunari eta erreformen aplikazioari lotuta daudenak. Europako funtsen 
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kudeaketak eta haiei lotutako egiturazko hobekuntzek berebiziko garrantzia izango dute 2021-

2022 aldiko bilakaera ekonomikoan. 

 

Lan merkatuari dagokionez, Espainiako ekonomian Cepredek enplegua %6,2 eta %3,5 haztea 

aurreikusten du 2021erako eta 2022rako, hurrenez hurren. Langabezia tasak altu jarraituko du, 

baina beheranzko bilakaera nabarmenarekin, 2021eko bigarren seihilekoan maximora 

iritsitakoan. Tasa horren egungo aurreikuspena %14,3 da 2021erako, eta %13,2, berriz, 

2022rako. 

 

 

EAE-KO EKONOMIARAKO AURREIKUSPENAK HIRUHILEKOKA (2021eko martxoa)  

Urte arteko aldakuntza tasak 

 
2021 

2021 2022 
I II III IV 

BPG -2,5 17,8 5,9 7,3 6,7 5,7 

Azken kontsumoa -1,6 15,2 4,8 7,2 6,1 4,8 

Kontsumo pribatua -3,3 19,1 5,3 8,6 6,9 5,8 

Kontsumo publikoa 4,2 4,0 2,9 2,5 3,4 1,9 

Kapital eraketa gordina -2,9 23,1 9,3 7,0 8,4 6,4 

Barne eskariaren ekarpena -2,0 18,1 6,0 7,3 6,8 5,4 

Kanpo saldoaren ekarpena -0,5 -0,3 -0,2 0,0 -0,1 0,3 

Lehen arloa 2,5 8,2 0,5 9,2 4,9 8,2 

Industria eta energia -2,1 27,2 5,1 7,0 8,3 5,3 

Eraikuntza -2,7 14,8 5,6 7,3 5,9 5,0 

Zerbitzuak -2,7 15,9 6,3 7,5 6,4 5,8 

Balio erantsi gordina -2,5 18,2 5,9 7,3 6,8 5,7 

Ekoizkinen gaineko zergak -2,4 13,8 5,7 7,4 5,9 5,8 

BPGaren deflatorea 0,0 0,5 0,8 1,0 0,6 1,1 

Lanaldi osoko lanpostuak -2,5 14,3 3,4 4,4 4,9 3,2 

Landunak (BJA) -1,9 3,0 2,9 1,9 1,5 1,7 

Langabezia tasa 10,8 10,0 9,8 9,7 10,1 9,5 

Iturria: Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza. 

 

 

Ingurune makroekonomikoari buruz eskuragarri dagoen informazioarekin eta EAEko ekonomiaren 

adierazle eguneratuekin, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak 2021erako 

taula makroekonomikoa berrikusi du, beheranzko zuzenketa garrantzitsu batekin, eta 2022ko 
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datuak proiektatu ditu. Aurreikuspenaren agertoki berrian islatutako emaitzek adierazten dute 

batez besteko igoera %6,7 izango dela 2021ean eta %5,7, berriz, 2022an. 2021eko doikuntza 

garrantzitsuaren arrazoia da, batez ere, aurtengo lehen seihilekoan ez dela haziko duela hiru 

hilabete argitaratutako aurreikuspenetan espero zen intentsitatearekin, eta susperraldia atzeratu 

egingo dela eta 2021eko bigarren seihilekoan eta 2022an biziagoa izango dela. Hala ere, 

ekonomia globalean bezala, ziurgabetasuna handia da, eta EAEko ekonomiak arriskuak 

partekatzen ditu, bai gorantz bai beherantz daudenak. 

 

2021ean eta 2022an EAEko ekonomiaren hazkundearen motorra barne eskaria izango da. 

2021ean, batez ere lehen seihilekoan, zuhurtasun irizpidea hautemango da familietako kontsumo 

erabakietan, ziurgabetasun handiko testuinguru batean. Agregatu horren desiatutako 

susperraldia 2021. Urtearen amaierara eta 2022. urtera atzeratu da. Orduan, familien gehiegizko 

aurrezpena kontsumo plan bihurtuko da. Enpresen inbertsioak hedapen bidean eboluzionatuko 

du, eta Europako funtsek susperraldirako espero duten pizgarriarekin bat egingo du. 

Administrazio publikoen kontsumoak gora egiten jarraituko du, baina moteltzeko joera txiki 

batekin, pandemiaren ondorioei aurre egiteko gastu publiko handiagoa onartu delako. Aztertutako 

denbora tartean, barne eskariaren ekarpena esanguratsua izango da; kanpoko eskariak, berriz, 

ekarpen negatibo samarra egingo dio BPGaren gorakadari 2021ean, eta zeinu positibora aldatuko 

da 2022an. 

 

 

2021eko eta 2022ko aurreikuspenak (I)  
Urte arteko aldakuntza tasak  

Barne produktu gordina  Enplegua 

2,2

-9,5

6,7
5,7

-3,2

-19,5

-7,5 -7,6

-2,5

17,8

5,9
7,3

2019 2020 I II

2020

III IV I II

2021

III IV 2021 2022

 

 

1,5

-8,1

4,9
3,2

-2,8

-17,2

-6,2 -6,3

-2,5

14,3

3,4
4,4

2019 2020 I II

2020

III IV I II

2021

III IV 2021 2022

 

 Iturria: Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza. 
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Jarduera adarrei dagokienez, ekoizpen sektore guztiek jarduera 2021ean berreskuratzeko profila 

deskribatuko dute. Industria adar dinamikoena izango da, nahiz eta azpisektore jakin batzuk, hala 

nola aeronautika, krisia gehien pairatu duten jardueren taldean kokatuko diren, eta igoera ere 

gehiago kostatuko den. Bilakaera bera espero da merkaturatzen diren zerbitzuen sektorean; oro 

har, dinamismo handia gertatuko da, baina turismoari eta aisialdiari lotutako azpisektoreek 

susperraldia atzeratuko dute. Beste aldetik, eraikuntzak ere gora egingo du aurreikusitako 

denbora tartean. 

 

BPGaren hazkundeak ondorio positiboak izango ditu lan merkatuan, zeren eta enplegua 

areagotuko baita eta langabezia tasak behera egingo baitu. Lan merkatuari buruzko aldagaien 

aurreikuspen berriek erakusten dute 2021ean enplegua %4,9 handituko dela eta 2022rako 

gehikuntza tasa %3,2 izango dela. Datu horien arabera, 40.700 lanpostu inguru sortuko dira 

2021ean, eta 29.000 inguru, berriz, 2022an. Balio horiek lanaldi osoko lanpostuei buruzkoak dira, 

hau da, aurreikusitako BPGaren mailara iristeko behar diren lanorduei buruzkoak. Susperraldi 

ekonomikoari esker, aldi baterako enplegu erregulazioko egoeran dauden langileak lanera itzuli 

ahal izango dira berriro, eta, beraz, pertsona landunen kopuruaren hazkundea txikiagoa izango 

da, baina baita garrantzitsua ere. BJAren terminologian, okupazioa hazkunde bide batean 

kokatuko da, eta, gutxi gorabehera, 13.600 eta 15.800 landun gehiago izango dira 2021ean eta 

2022an, hurrenez hurren. Bestalde, langabezia tasa %10,1 izango da 2021ean, eta %9,5, berriz, 

2022an. 

 

 

2021eko eta 2022ko aurreikuspenak (II)  
Urte arteko aldakuntza tasak  

Aurreikuspen panela 2021  Aurreikuspen panela 2022 

 

 

 

Iturria: Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza (2021eko martxoa), Ceprede (2021eko otsaila), BBVA (2021eko 
urtarrila), Laboral Kutxa (2020ko abendua),  Funcas (2020ko abendua), Confebask (2020ko abendua) eta Hispalink 
(otsaila 2021-BEGren aldakuntza).  

5,3 5,4
6,1 6,7 7,0 7,2

8,4

BBVA HISPALINK FUNCAS EUSKO
JAURLARITZA
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Eusko Jaurlaritzaren 2021. eta 2022. urteetarako aurreikuspen ekonomiko berriak tarteko 

eremuan daude, beste erakunde batzuek EAEko ekonomiarako argitaratu dituzten iragarpenen 

barruan. Hala, 2021erako, beheko muturrean dago BBVAk egindako hazkunde aurreikuspena 

(%5,3) eta goiko muturrean dago Cepredek aurreikusten duen %8,4. 2022rako, egungo 

aurreikuspenak %5,0 Hispalinken eta %7,5 BBVAren artean daude. 


