
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 



 

HIRUHILEKO KOIUNTURA II 2022 2 

LABURPENA 
 

2022ko bigarren hiruhilekoari buruzko txosten honen itxieran dauden datuek erakusten dute 

ia jarduera ekonomiko guztiak berreskuratu direla hirian eta lurraldean, duela gutxiko 

biurtekoak izan duen eragina gaindituz. Horregatik, kontua ez da aurreko urtearekin 

alderatuta zenbat hobetu den ikustea, baizik eta 2019an lortutako mailak berreskuratzen ote 

diren egiaztatzea.  

 

Baina, ondoz ondo, hobekuntza hori sendotzeari buruzko zuhurtasunak azaleratzen ari dira, 

honako arrazoi hauengatik, besteak beste: mundua berraktibatzearen ondorioak (hornidura-

kateetako disrupzioak), Errusiak Ukraina inbaditu izanak eragindako gerra-egoeraren 

ondorioen eragina, Txinako covid krisiaren kudeaketa eta haren susperraldiaren moteltzea 

(eta AEBkoa) eta inflazio-joerak.  

 

Horren guztiaren ondorioz, 2022rako hazkunde ekonomikoaren aurreikuspenak nabarmen 

jaitsi dira eta, batez ere, 2023rako nabarmen “zapaldu” dira. Horrela, NDFren aurreikuspenek 

(urtarrila) mundu mailako % 4,4ko eta % 3,8ko hazkundea aurreikusi zuten 2022 eta 

2023rako, eta bi urteetarako jaitsi egin ziren (apirila) % 3,6ra, eta txikiagoak dira jada ( % 3,2 

eta % 2,9, uztaila). Beheranzko doikuntza hori orokorra da, eta kasu guztietan luzatu egiten 

du nolabaiteko dinamismo-galera egoera hori, gutxienez beste urte batez.  

 

Beherapen horren funtsezko eragileetako bat inflazio-tentsioak dira, ekainean % 8,6 eta % 

9,1 izan baitira Eurogunean eta AEBn; horrek agerian uzten du arazoaren tamaina, eta 

interes-tasen igoera bezalako neurriak justifikatzen du1. Prezioetako tentsioek osagai 

energetikoa dute, eta, ziurrenik, gerra-egoerak are gehiago deskontrolatzen du, baina egia 

esan, eragin hori kenduta, argi eta garbi, Europako ekonomiek, oro har, urte arteko 

hazkunde-tasak erakusten dituzte prezioetan (azpiko inflazioa), % 5 ingurukoak. 

 

Ziurgabetasun horrek arrazoitu du, halaber, euskal ekonomiaren hazkunde-aurreikuspenen 

berrikuspena (Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza); izan ere, hasierako 

% 6,7tik (2021eko abendua) egungo % 4,5era (2022ko ekaina) murriztu dira, osagai guztiak 

beherantz doituta eta hazkunde ekonomikoa hiru hilean behin motelduta. Bestalde, euskal 

ekonomian ere ageri da espiral inflazionista (+%9,6 eta +%5,4, orokorra eta azpikoa, ekainari 

dagokion urte arteko tasan), eta horrek justifikatu egin du PFEZren tarteetan % 4ko 

beheranzko doikuntza2, eragina arintzera bideratutako neurri gisa. 

 

Hiruhilekoko Kontu Ekonomikoen (Eustat) aurrerapenak, bigarren hiruhilekoari dagokionez, 

aurreikuspen horiek berresten ditu, BPGd-ren (+%4,3) eta enpleguaren (+%3,7) urte arteko 

hazkunde nabarmenarekin, baina lehen hiruhilekoan erregistratutakoak baino txikiagoak.  

 

Hala eta guztiz ere, 2022ko lehen seihilekoan jardueraren susperraldia, oro har, enpleguaren 

hobekuntzarekin eta langabeziaren jaitsierarekin batera gertatu da, erregistratutako 

susperraldiaren lekuko onenetako bi izanik.  

 

 

                                                 
1 EGAFek % 2-%2,25eko tartean kokatzen du (2022ko uztailaren 27an). Europako Banku Zentralak % 0,50ean eusten dio Euriborrari.  

2 Teknikoki, urtarrilean aplikatu zen % 1,5eko deflazio berri bat aplikatzen da. Irailetik aurrera izango du eragina, eta likidezia pertsonal 

eta erantzuteko gaitasun handiagoa sortuko du prezioen igoeraren aurrean. Izan ere, hazkunde hori (aurreratu gabea) izango zen (neurri 

batean) BEZaren ondoriozko bilketan erregistratutako igoeraren erantzulea, adibidez.  

Arriskua inflazioaren 
kontrolean dago, 
susperraldi ekonomikoa 
eten gabe 

Euskal ekonomiaren 
hazkunde-itxaropenak 
jaitsi dira 

Lehen bi hiruhilekoek 
berretsi egin dute hiriko 
jardueraren susperraldia 

Baina argi-ilun 
garrantzitsuak iragartzen 
ditu urteko bigarren 
zatirako, baita 2023rako 
ere.  

Ziurgabetasunak ez dira lan-
merkatuaren susperraldia 
lausotzen ari  

Euskal ekonomia % 4,3 
hazi zen bigarren 
hiruhilekoan (urte 
artekoa) 
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Bilbok 181.442 afiliatu ditu (ekainean), hiruhileko arteko jaitsiera txiki batekin (martxoan 

baino -% 0,8 eta 1.507 afiliatu gutxiago), nahiz eta 2019ko datua gainditzen jarraitzen duen 

(+% 0,6). Emaitza hori araubide orokorreko (-% 0,9) eta beste araubide batzuetako (-% 2,3) 

afiliazio-jaitsieraren ondorio da, enplegu autonomoan (-% 0,1) eta etxekoen unitatean 

(-% 0,5) izandako murrizketen aurrean. 

 

Lan-erreformak hautsi egin du kontratuei buruzko datuen alderagarritasuna, denbora-

modalitatea mugatu baitzuen (beste aldaketa batzuen artean), eta horrek kontratazio-

bolumen txikiagoa dakar. Urteko lehen seihilekoan, Bilbok 61.707 kontratu berri egin zituen, 

2019ko zifra baino txikiagoa (-% 20,5), jakina. Baina, benetan garrantzitsuena kontratazio 

mugagabeak izandako bultzada da, lehen eta bigarren hiruhilekoetan formalizatutako 

guztizkoaren % 20,4 eta % 34,4, hurrenez hurren.  

 

Enplegua suspertzeko egoera horretan, Bilbon erregistratutako langabezia 21.711 

pertsonakoa da, eta beheranzko joerarekin jarraitzen du, jaitsiera handiarekin hiruhileko 

arteko tasan (-% 4,5), urte artekoan (-% 9,1) eta covid aurrekoan (-% 2,0).  

 

Beherakada hori emakumeen (-% 2,4, -% 7,2 eta -% 1,8) eta gizonen (-% 7,2, -% 11,5 eta  

-% 2,3) eta adin-talde guztien artean gertatu da; hori bai, jaitsiera handiagoa izan da (tasa 

guztietan) 25-34 urteko eta 35-44 urteko taldeetan. Sendotu egin da emakumeen garrantzia 

(% 56,6), 45 urte eta gehiagoko taldearena (% 55,8), hiru urte baino gehiago langabezian 

daramanarena (% 33,0) edo prestaziorik jasotzen ez duenarena (% 72,0). 

 

Biztanleria Aktiboaren Inkestaren emaitzek erakusten dutenez, hirian bizi den biztanleria 

aktiboa sendotu egin da (171,8 mila pertsona), biztanleria landunak, aldiz, atzera egin du  

(-% 3,4, hiruhileko arteko tasan) eta langabetuek gora egin dute (+% 21,1), nahiz eta oraindik 

ere hirian erregistratutako langabezia baino txikiagoa den. Hala eta guztiz ere, enplegu-tasa 

% 53,1ekoa da, eta % 50etik gorakoa izaten jarraitzen du, pandemiaren aurretik ere 

erregistratu ez zena.  

 

Jarduera ekonomikoari buruzko emaitzek –2022ko lehen hiruhilekoari buruzkoak eta, 

partzialki, bigarren hiruhilekoari buruzkoak– berretsi egiten dute hiriko jarduera ia guztiak 

suspertu direla. Horrela, 2022ko lehen hiruhilekoak merkataritzaren sektoreko salmenten 

hobekuntza-sekuentzia erakusten du (+% 17,6), txikizkako segmentuaren (+% 9,2), 

handizkakoaren (+% 25,4) eta ibilgailuen salmenta eta konponketaren (+% 3,6) portaera 

partekatuarekin. Oro har, merkataritzaren sektorean enpleguak hobera egin du laugarren 

hiruhilekoz jarraian (+% 3,9). 

 

Bizkaiko merkataritza-azalera handietako salmenten indize orokorraren datu eguneratuak 

(bigarren hiruhilekoa) salmenten sendotzea berresten du, gorakada handiarekin (+% 7,9) eta 

enpleguan izandako hobekuntza (+% 1,8) gehitzen zaio hari. 

 

Ibilgailu berrien salmentak eta matrikulazioak Bizkaian 2019ko ekaineko balioaren ia erdian 

itxi du lehen seihilekoa (5.628 eta 10.726 unitate, hurrenez hurren). Pandemiaren ondorioek, 

motorizazio-aukeren ingurumen- eta zerga-alderdiei buruzko argitasunik ezak eta 

ziurgabetasun orokorrak (erregaien prezioa, inflazioa, etab.) eragindako oztopoen emaitza 

da. Hala eta guztiz ere, hiruhileko arteko bilakaerak nolabaiteko hobekuntza ekarriko luke 

(+% 38,2), urtearen bigarren zatian sendotu behar dena.  

 

...dinamismo horri eutsi 
zaio bigarren hiruhilekoan, 
azalera handietako 
salmenten (+% 7,9) eta 
enpleguaren (+% 1,8) 
igoerarekin 

Beherantz 
erregistratutako 
langabezia, hiruhileko 
arteko, urte arteko eta 
covid aurreko tasan 

,,,ibilgailu berrien 
salmentak okerrera egin 
du, baina bigarren 
hiruhilekoan hobera egin 
du (+% 38,2) 

Formalizatutako 
kontratuen herenak 
mugagabeak dira 

Lehen hiruhilekoan, 
merkataritza-
sektoreko salmentak 
(+% 17,6) eta 
enplegua (+% 3,9) 
hazi egin ziren 

Afiliazioak apur bat 
behera egin du Bilbon 
(ekaina/martxoa, -%0,8), 
baina 2019ko ekaineko 
datua gainditu du 
(+%0,6) 

Biztanleria landunak 
behera egin du eta 
langabeak gora 
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Hiriko jarduera turistikoak susperraldiko eta normaltasunera itzultzeko bigarren hiruhilekoa 

itxi du, 276.853 bidaiarirekin eta 532.583 gaualdirekin, 2019ko erregistroak gaindituz (+% 5,5 

eta +% 5,7, hurrenez hurren). Susperraldi hori Estatuko segmentuan oinarritzen da; izan ere, 

bai bidaiari-kopuruari bai ostatu-gauei dagokienez, covid aurreko mailak gainditzen ditu 

(+% 15,3 eta +% 14,2), ez ordea atzerriko segmentua (-% 3,1 eta -% 0,9), baina oso hurbil 

dago hori lortzetik.  

 

Udako denboraldirako aurreikuspenak positiboak ziren, baina horiek betetzea hainbat 

faktorek izan dezaketen inpaktuaren (negatiboaren) araberakoa izango da, hala nola 

turismoarekin lotura handiagoa duten produktuen eta zerbitzuen (erregaiak eta garraioa, 

hotel-tarifak edo ostalaritza) prezioen igoerak, nazioarteko aire-garraioko gatazkek edo 

ziurgabetasun orokorrak, bidaiak mugatu, egonaldia murriztu eta/edo lotutako gastua 

murriztu baitezakete.   

 

Mugikortasun-murrizketen amaierak normaltasunera itzuli du Loiu, jardueraren etengabeko 

hazkunde-profilarekin. Bigarren hiruhilekoan 1.441.626 bidaiari eta 12.883 eragiketa 

erregistratu ziren, kopuru oso positiboak eta 2020-2021ean erregistratutako paralisitik urrun 

daudenak: izan ere, 2019ko hiruhileko berean erregistratutakoen % 87,2 eta % 90,0 dira jada, 

eta emaitza hori estatuko osagaiari esker lortu da (899.432 bidaiari).  

 

Bilboko Portuak bultzada handia izan du 2022ko bigarren hiruhilekoan, 8,6 milioi tona 

merkantzia garraiatu baititu (+% 16,2 eta +% 11,4, hiruhileko arteko eta urte arteko tasan); 

beraz, 2019koaren antzeko jarduera-maila lortu du jada (-% 0,6; 8,7 milioi tona).  

 

Bigarren hiruhilekoko emaitzek (apirila-maiatza) Bizkaiko industria-jardueraren ibilbide 

positiboa berresten dute, industria-produkzioaren indizean (237,1) emaitza 2019ko 

erregistroaren (234,2) antzekoa izanik. Emaitza hori 2021eko bigarren hiruhilekotik izandako 

hobekuntza iraunkorrari zor zaio, urte arteko hazkunde garrantzitsuekin (+% 30,9, +% 7,8, 

+% 7,2, +% 9,5 eta +% 8,1, hurrenez hurren). 

 

Azkenik, adierazi behar da urtearen hasiera oso positiboa izan dela merkatuko zerbitzuen 

jardueretarako, susperraldia berretsi baitute eta salmentetan hazkunde handia (+% 16,1) eta 

enpleguaren iraunkortasuna (+% 0,3, urte arteko tasan) izan baitituzte. Emaitza hori 

ostalaritzako salmentek (+% 46,3), garraioek eta biltegiratzeak (+% 22,5), administrazio- eta 

laguntza-jarduerek (+% 13,4), informazioak eta komunikazioak (+% 8,2) eta jarduera 

profesional eta zientifiko-teknikoek (+% 1,2) izandako hazkundeek eragin dute. 

 

Laburbilduz: oraindik datu osatugabeekin bada ere, bigarren hiruhilekoari buruzkoek 

baieztatzen dute Bilbo-Bizkaiak sendotzen dutela suspertze-bidea, eta ia jarduera guztiak 

2019ko mailetara itzultzen ari direla. Azpimarratzekoa da, gainera, lan-merkatuaren portaera 

positiboa, lerrokatutako hiru adierazleekin batera: afiliazioaren erabateko susperraldia, 

langabeziaren etengabeko jaitsiera eta kontratazio berriari lotutako dinamismoa (2019an 

erregistratutakoa baino txikiagoa izaten jarraituko du, araudia aldatu baita), kontratazio 

mugagabeak bultzatuta.  

 

Hala ere, hiriak eta inguruko ekonomiek arrisku-faktore berberak dituzte, eta horien artean bi 

digituen inguruan dagoen inflazioaren kontrola gailentzen da, batez ere, energia-efektua 

kenduta, % 4-5eko tartean kokatzen bata Europa osoan. Kontrola egiteko, interes-tasak 

handitu behar dira, prezioen igoera hori “hozteko”, baina susperraldia “izoztu” gabe. Hori 

guztia gerra gatazkaren ondorioek eta ekonomia handien trakzio-paperaren hauskortasunak 

sortutako ziurgabetasun egoera batean, hala nola AEBn edo Txinan.  

Portuko trafikoak 
gorakada handia izan du 
(+% 16,2, hiruhileko 
arteko tasan) 

Baina hazkunde 
ekonomikorako 
itxaropenak apaldu egin 
dira, ziurgabetasuna eta 
inflazioa nagusi diren 
egoeran 

Bilbok 2019ko mailetako 
dinamismo 
turistikoarekin itxi du 
bigarren hiruhilekoa 

Bigarren hiruhilekoan 
Loiu 2019an 
kudeatutako 
bidaiarien eta 
eragiketen % 87 eta 
% 90era iritsi da 

Uda-sasoi ona 
aurreikusten da, baina 
udazkenerako argi-
ilunak  

Merkatu-zerbitzuek 
salmenten susperraldi 
handiarekin ekin zioten 
2022ari (+% 16,1) 

Datu partzialekin bada ere, 
2022ko lehen seihilekoaren 
balantzea positiboa da, eta 
pandemia osteko 
susperraldia sendotuko dela 
ematen du 

Industria-jarduera covid 
aurreko mailan dago, eta 
bost hiruhilekoz jarraian 
egin du gorantz. 
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TESTUINGURUA 
 

Munduko ekonomia  
 

2022a pandemiaren biurtekoa gainditzeko urtea izango zen; hala ere, logistika-kateei 

lotutako zailtasunek, energiaren eta lehengaien prezioen etengabeko igoerak eta Ukrainako 

gerraren ondorioek lehen hiruhilekoaren egoera aldatu zuten. Horri guztiari inflazioaren 

ibilbidea gehitu behar zaio, hazkunde ekonomikoaren aurreikuspenen murrizketa larria eta 

neurri zuzentzaileak (interes-tasen igoera, adibidez) abian jartzea justifikatu baititu, prezioen 

zurrunbiloari eusteko, ekonomiaren susperraldiaren jarraipena “hoztu” gabe.  

 

Hala, Nazioarteko Diru Funtsak (2022ko uztaila) berriro jaitsi ditu munduko hazkunde 

ekonomikoaren proiekzioak (2022ko urtarrilean eta apirilean egindakoekin alderatuta), eta % 

3,2an eta % 2,9an utzi du 2022 eta 2023rako (-0,4 eta -0,7 ehuneko puntu, apirilarekin 

alderatuta). Beraz, baieztatzen da pandemiaren irteerari eta Ukrainako gerrari lotutako 

“zuloak” ekitaldi bat baino gehiago iraungo duela, 2023rako aurreikuspena nabarmen jaitsiz. 

Zuzenketa hori orokorra da ekonomia guztietan, eta horien artean, paradoxikoki, 

Errusiarentzat 2022an izandako itxaropenen hobekuntza erlatiboa nabarmentzen da. 

Hobekuntza hori negatiboa da oraindik ere, baina hasieran aurreikusitakoa baino txikiagoa  

(-% 8,5etik -% 6,0ra), eta 2023rako handitu egiten da (-% 2,3tik -% 3,5era). Azken batean, 

Errusiako ekonomiarentzat epe ertaineko egoera are negatiboagoa baieztatzen da.  

 

 

Hazkunde ekonomikoan (BPGd) egindako aurreikuspenak, data hauetan 
egindakoak... 

 

 

Uztailean egindako berrikuspenak (apirilarekin alderatuta) berretsi egiten du Estatu 

Batuetako hazkunde ekonomikoan aplikatutako murrizketa, +% 2,3n utzita, eta % 1,0n 2022 

eta 2023rako (-1,4ep eta -1,3ep), eta arrisku-faktore garrantzitsuena inflazioa da, ekainean % 

9tik gorakoa izan baitzen. Euroguneko ekonomia nagusietarako, doikuntza nabarmena da, 

Urtetik urterako aldakuntza tasa, % 

 22-apirila 22-uztaila 

 2022 2023 2021 2022 2023 

MUNDUKO BPGd 3,6 3,6 6,1 3,2 2,9 

Ekon. aurreratuak 3,3 2,4 5,2 2,5 1,4 

Ameriketako Estatu 
Batuak 

3,7 2,3 5,7 2,3 1,0 

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

Alemania 2,1 2,7 2,9 1,2 0,8 

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

Italia 2,3 1,7 6,6 3,0 0,7 

Espainia 4,8 3,3 5,1 4,0 2,0 

Hazt./Garat. 3,8 4,4 6,8 3,6 3,9 

Txina 4,4 5,1 8,1 3,3 4,6 

India 8,2 6,9 8,7 7,4 6,1 

Brasil  0,8 1,4 4,6 1,7 1,1 

Errusia -8,5 -2,3 4,7 -6,0 -3,5 

 

 

Iturria: Nazioarteko Diru Funtsa (data bakoitzari dagozkion aurreikuspenak) 

NDFek 2022rako eta 
2023rako hazkunde 
ekonomikoa jaitsi du 
berriro 
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Alemaniarako hazkunde estimatua benetan txikia baita (+% 1,2 eta +% 0,8), egoera 

energetikoak eta gas errusiarrarekiko mendekotasunak oso baldintzatuta. Era berean, 

Frantziako itxaropenak jaitsi egin dira (+ %2,3 eta +% 1,0) eta Italiako hazkundea indartu 

egin da 2022rako (+% 3,0 eta +% 0,7). Espainia ahalik eta jarduera onena duen Europako 

ekonomia da, nahiz eta portaera hasieran aurreikusitakoa baino apalagoa izan (+% 4,0 eta 

+% 2,0, 2022an eta 2023an). Azkenik, adierazi behar da gorabidean/garapen-bidean dauden 

ekonomietarako hazkunde-berrikuspenek norabide berean jotzen dutela, eta beherapen 

nabarmena izango dela Txinaren kasuan (+% 3,3 eta +% 4,6), “zero kutsatze” kudeaketak eta 

datorren urtean nolabaiteko hobekuntza batek baldintzatuta. 

 

Berriz ere, aurreikuspenen egokitasun-maila gerrako gatazkaren maneiagarritasun 

geopolitikoaren eta inflazioaren inpaktuaren kudeaketaren araberakoa izango da, bi faktore 

horiek suspertze-egoera baldintzatzen baitute. Hori guztia energia-prezioetan gehieneko 

jarraituak diren testuinguruan (neurri batean, kartel gisa zehaztuta daude, eta horrek 

hornikuntza kontrolatzea errazten du, prezioetan eragin negatiboa izanik).  

 

 

Etxeen konfiantza eta aurrezpena 

 

 

Egoeraren narriadura eragin oso negatiboa izaten ari da Europako eta Espainiako 

kontsumitzaileen konfiantzan 2022an zehar: eszeptizismo berrituarekin begiratzen da, azken 

biurtekoan bizitako “tentsioari” gehituz eta prezioen igoeran eta bereziki zaila izango den 

negu honetan energia aurrezte bati erreferentzia egiten dioten albiste guztietan nabariago 

bihurtu dena, Errusia jada bere indar posizioa erakusten ari baita gasaren desdoikuntzekin.  

 

Datuek berretsi egiten dute ezkortasunaren hedapena, Europako eta Espainiako etxeen 

konfiantzak okerrera egin baitu (-22,9 eta -26,5), 2020ko batez besteko balioetara itzulita, 

pandemiak eta hura kudeatzeko ezarritako murrizketek eragindako urtera. Ezkortasun horrek 

ziurgabetasun ekonomikoa eta prezioen igoera islatzen ditu. Bi faktore horiek benetan 

kezkagarriak dira, eta etxeek ez dute hobekuntzarik aurreikusten.  

 

Beraz, familien kautelazko jokabidea indartzen da. Hala, Espainiako etxeen aurrezki-tasak 

(banku-gordailuak) goranzko joerari eutsi dio (+% 5,5, 2022ko lehen eta bigarren 

hiruhilekoetan), eta portaera hori aurreikus daitekeen aurrezkiaren ordainsaria 

berreskuratzeak indartuko du, erreferentziako interes-tasen igoerak ikusita. 

  

 

 
2019 2020 2021 

2021 2022 

III IV I II 

Etxeen konfiantza1 eta 2 (-100;+100)        

EB-27 -5,9 -15,2 -8,6 -5,8 -9,1 -14,7 -22,9 

Espainia -6,4 -22,7 -12,8 -8,7 -13,0 -17,6 -26,5 

Etxeen aurrezpena3 (gordailuak); ∆ % urte 
artekoa 

5,6 7,8 4,7 5,3 4,7 5,5 5,5 

 

 

1 2019ra arte, EB-28; 2. Hiruhilekoko datuen urteko batezbesteko datua. 3 Hiruhilekoko datua, hiruhileko bakoitzeko azken hilabeteko 

itxierarena. 2022ko bigarren hiruhilekoa (behinekoa), maiatzari dagokiona. 

Iturria: Eurostat, Espainiako Bankua  

Europako eta 
Espainiako etxeak 
ezkorrak dira argi eta 
garbi  
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Euskal ekonomia 
 

Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak egindako hazkunde 

ekonomikoaren aurreikuspenen arabera (2022ko ekaina), euskal ekonomia % 4,5 haziko da 

2022an. Aurreikuspen horrek eutsi egiten dio aurreratutako hazkunde ekonomikoari (2022ko 

martxoa), baina jarduera ekonomikoaren desazelerazioa erakusten du, hiruhilekotik 

hiruhilekora (+% 5,7, +% 4,5, +% 4,1 eta +% 4,0, ekitaldiko lehen hiruhilekoaren eta 

laugarrenaren artean). 

 

Aurreikuspen horiek ere gero eta ziurgabetasun handiagoak baldintzatzen ditu, eta, batez 

ere, inflazioaren kontrolaren emaitzak eta interes-tasen igoeraren eraginak. Horrek finantza-

kostuen gorakadan eragingo luke, eta horrek enpresen emaitzak ahulduko lituzke. 

Aurreikuspen horien aurrean, bi kontu deigarri daude. Alde batetik, familien kontsumoaren 

susperraldia, goia joko duena laugarren hiruhilekoan (+% 3,6); haren ibilbideak azaltzen du 

barne-eskariaren ekarpen garrantzitsua. Bestetik, industriako BEGd-ren eta eraikuntzaren 

hazkundearen sekuentzia garrantzitsua; izan ere, bi kasuetan, urteko hazkunde oso 

garrantzitsua izango da (+% 6,5 eta +% 6,8, hurrenez hurren). 

 

Euskadi. Egoera makroekonomikoa 

 Urtetik urterako aldakuntza tasa, % 

 2022a 
2022a 

 I II III IV 

BPGd 5,7 4,5 4,1 4,0 4,5 

Etxeetako kontsumoa 3,1 -2,4 2,6 3,6 1,7 

Kontsumo publikoa 0,6 1,0 2,1 2,1 1,5 

Inbertsioa (KEGd) 3,9 7,7 10,0 7,0 7,1 

Barne eskariaren 
ekarpena

2,9 0,2 5,0 4,0 3,0 

Kanpo saldoaren 
ekarpena

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

 

     

Lehen sektorea -1,8 -2,4 -1,3 4,2 -0,5 

Industria eta energia 6,5 6,6 7,2 5,8 6,5 

Eraikuntza 1,9 7,9 7,6 9,6 6,8 

Zerbitzuak  6,0 4,8 3,2 4,0 4,5 
 

 

 

 

Iturria: Eustat eta Eusko Jaurlaritza Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza (hiruhileko txostena), (a, aurreikuspena) 2022ko ekaina Lehen 

hiruhilekoko datua behin-behinekoa da (Eustat) 

 

Euskal ekonomiaren termometroak joera iraunkorra du eta hazkunde sendoko balioetan 

agertzen da (128,3, ekainean). Kontuan izan, eraketa dela-eta, kalkulua egin arte 

eguneratutako datuen gaineko adierazle bat dela, eta, beraz, ezin dela interpretatu 

aurreikuspen-adierazle gisa, egungo egoeraren adierazle gisa baizik.  

 

Izan ere, euskal enpresen itxaropenek3 (2022ko hirugarren hiruhilekorako) nabarmen egin 

dute okerrera (58,0 puntutik 50,6 puntura), eta adierazle sintetikoa osatzen duten esparru 

guztietan egin dute atzera. Jarduerari, fakturazioari eta eskaerei lotutako itxaropenen 

narriadura nabarmentzen da, baita espero den errentagarritasun txikiagoa ere. Era berean, 

enpresek beren inbertsio-planak motelduko dituen inflazio-egoera aurreikusten dute. 

                                                 
3 Informazio hori osagarria da; izan ere, inkestan parte hartu zuten 400 enpresek osatutako oinarriarekin egindako enpresa 

sentikortasuna biltzeko ekimena da (adierazgarritasun mugatua euskal enpresa-sarearekiko). 

Egokitzapen berria EAEko 
hazkunde ekonomikoaren 
aurreikuspenetan 

Euskal termometroa 
“hazkunde sendoko” 
balioetan mantentzen 
da. 

Enpresen itxaropenek 
“zailtzen den” egoera 
bat iragartzen dute. 
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EAEko ekonomiaren termometroa: adierazle sintetikoa 

 

 
 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saila  

 

 

 

Euskadiko etxeen konfiantzak ere berretsi egiten du ezkortasunera itzuli dela (-7,1), 

ekonomia orokorraren eta etxeen ekonomiaren bilakaerak eragina baitu prezioen gorakadan, 

eta horrek murriztu egiten du haien gastu-ahalmena. Gainera, aurreikuspenak negatiboak 

dira prezioen bilakaerari dagokionez, nahiz eta etxeek enpleguaren bilakaerari eta aurrezteko 

gaitasunari buruzko nolabaiteko baikortasunari eusten dioten. 

 

 

EAEko enpresen itxaropenak 

 

 
 

 

Iturria: Enpresa-konfiantza. Laboral Kutxa  

EAEko etxeen konfiantza 

 

   2021 2022 

 2019 2020 2021 II III IV I II 

Etxeen konfiantza (-100 eta +100 

artean) 
-2,4 -22,0 -6,3 1,7 4,6 0,0 7,7 -7,1 

 

 

Iturria: Euskal kontsumitzaileen konfiantza. Laboral Kutxa 

EAEko etxeak 
ezkortasunera itzuli 
dira 
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Prezioak eta inflazioa 
 

Erantsitako taulek erakusten dute inflazioaren espirala sendotu egin dela, lehen hiruhilekoko 

txostenean adierazi zen bezala, jatorrian hainbat arrazoirengatik izango litzatekeena4, baina 

dagoeneko baieztatzen ari da normalizazioa uste baino kostatuko dela.  

 

Mugikortasuna eta turismoa berreskuratzea eragina izaten ari da sektoreko prezioetan, 

adibidez, bai eta bitarteko produktuen balio-kate guztien suspertze eraginkorrik eza ere, eta 

haiek ere egiten dute presioa prezioetan. Eta, hori guztia, energia-osagaiak eguneroko 

presentzia duen egoera batean, bai iritsitako prezioengatik, bai hornidura jaisteko edo 

eteteko mehatxuak betetzen badira irits daitezkeenengatik.  

 

Azken finean, badirudi urtearen bigarren zatian inflazioari eusteko egoera bat aurreratzen 

duten aurreikuspen guztiak ez direla beteko: oraingoz, 2022ko lehen sei hilabeteen ezaugarri 

nagusia prezioen urte arteko hazkundea da, joan den mendeko laurogeita hamarreko lehen 

urteetatik ezagutzen ez ziren balioetan.  

 

 

KPIa Espainian, EAEn eta Bizkaian  

Urtetik urterako aldakuntza tasa, % 

 

 KPI orokorra 
 KPI (prestatu gabeko elikagairik  

eta produktu energetikorik 
gabe) 

 Espainia EAE Bizkaia  Espainia EAE 

2021M06 2,7 2,9 2,9  0,2 0,6 

2021M07 2,9 2,9 2,9  0,6 0,9 

2021M08 3,3 3,3 3,2  0,7 1,0 

2021M09 4,0 3,9 3,8  1,0 1,2 

2021M10 5,4 5,0 4,9  1,4 1,4 

2021M11 5,5 5,1 5,1  1,7 1,7 

2021M12 6,5 6,4 6,3  2,1 2,2 

2022M01 6,1 6,0 6,0  2,4 2,6 

2022M02 7,6 7,4 7,5  3,0 3,1 

2022M03 9,8 9,5 10,0  3,4 3,6 

2022M04 8,3 7,8 8,0  4,4 4,3 

2022M05 8,7 8,3 8,4  4,9 4,7 

2022M06 10,2 9,6 10,0  5,5 5,4 

 

 

Iturria: EIN 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 “Inflazioa: oraintsuko bilakaera, diru-politikaren itxaropenak eta ondorioak”. Finantza Sektorearen XXII. Topaketa, Expansión-KPMG. 

Espainiako Bankuaren txostena (Pablo Hernández de Cos). Kalkulu-prozesua bera, 2021eko hileko prezioak 2020koen aldean baitaude 

(dezelerazio handiko unea, bereziki ondasun energetikoei eta zerbitzuei eragin ziena), eta horri gehitu behar zaizkio energiaren prezioei 

lotutako gerra faktorea eta portaerak (espekulatiboak edo ez).  

Inflazioak gora egiten 
jarraitzen du 
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Zehazki, EAEko KPI orokorraren urte arteko igoera % 9,6koa izan da 2022ko ekainean, 

Estatuan (+% 10,2) eta Bizkaian5 (+% 10,0) erregistratutakoa baino zertxobait txikiagoa. 

Baina, prestatu gabeko elikagaien eta produktu energetikoen prezioen hazkundearen eragina 

kenduz gero, prezioetan izandako hazkundea % 5,4 eta % 5,5era jaitsi da EAEn eta Estatuan. 

Bi erreferentzia horiek agerian uzten dute energia-prezioek inflazio-tentsioan duten 

garrantzia, baina, era berean, agerian uzten dute prezioen susperraldi “nahiko orokortua”6, 

ondasun eta zerbitzu gehiagotan erregistratutako gorakadaren hedapen-maila berretsiz. 

 

Ibilbide hori nahiko partekatua da, eta urte honetarako eta datorren urterako hazkunde-

itxaropenak berrikusteko faktore erabakigarrietako bat izan da: ez da horrenbeste 

nolabaiteko inflazioa egotea, baizik eta inflazio hori teknikoki osasungarritzat jotzen den 

atalasetik aldenduz joatea (% 2 inguru), zenbait analistak 2024ra atzeratzen duten egoera.  

 

Taula erantsiak EB-27ko inflazioaren hazkundea jasotzen du, % 9,6 eta % 5,6koa, oro har eta 

azpikoa (ekaina). Emaitzak (herrialdez herrialde) prezio energetikoen eta landu gabeko 

elikadura-produktuen osagaiaren garrantzia erakusten du (inflazio orokorraren eta 

azpikoaren arteko aldea); izan ere, osagai horrek Frantzia baino ez du uzten barne hartutako 

herrialdeen panelaren % 7ko eta % 4ko atalasearen azpitik, hurrenez hurren. 

 

 

EB-27ko KPI harmonizatua eta Europako ekonomiak. 2022ko ekaina 

Urtetik urterako aldakuntza tasa, % 

 Inflazioa1 Azpiko inflazioa2 

Eurogunea 8,6 4,5 

Alemania 8,2 4,2 

Danimarka 9,1 5,4 

Espainia 10,0 5,4 

Frantzia 6,5 3,5 

Holanda  9,9 4,9 

Italia 8,5 4,0 

Suedia 8,9 5,7 

EB-27 9,6 5,6 

 

 
1. HICP - KPI orokor harmonizatua; 2. HICP - Prestatu gabeko elikagairik eta produktu energetikorik gabeko KPIa 

Iturria: Eurostat 

 

 

  

                                                 
5 Azpiko inflazioaren osagaia ez dago eskuragarri Bizkaian. 

6 Hori guztia Ukrainako gerraren ondorioei erantzuteko neurriak gorabehera. Besteak beste, hauek izan ziren neurriok: erregai litro 

bakoitzeko 20 zentimoko hobaria, alokairuen % 2ko gehieneko berrikuspena eta argindarraren fakturaren jaitsiera fiskalen luzapena 

(abenduaren amaierara arte luzatu dira). Era berean, jada jasotzen dute “iberiar salbuespenak” elektrizitatearen prezioan duen eragina 

(gasaren prezioari eustea handizkako merkatuan), nahiz eta hasierako inpaktua uste baino txikiagoa dela dirudien. 

Prezioen hazkunde 
orokorra mantendu 
egin da 

https://www.bankinter.com/blog/economia/plan-choque-gobierno
https://www.bankinter.com/blog/diccionario-economia/factura
https://www.bankinter.com/blog/economia/medidas-gobierno-precio-gas
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EAEko BPGd 
 

Urteko bigarren hiruhilekora arte eskuragarri dauden datuek (aurrerapena) erakusten 

dutenez, euskal ekonomiak hazten jarraitzen du, eta BPGd-ren hazkundean emaitza oso 

positiboa izan du, bai urte arteko tasan, bai hiruhileko artekoan (+% 4,3 eta +% 0,9, hurrenez 

hurren).  

 

Emaitza horiek suspertze-sekuentzia garrantzitsu bat baieztatuko lukete; izan ere, euskal 

ekonomiak zortzi hiruhilekotan jarraian goranzko joera izango luke, eta horietako bostetan 

urte arteko aldakuntza-tasa positiboa da. Gauza bat nabarmendu behar da: urteko lehen bi 

hiruhilekoen artean izandako diferentzialak (+% 5,7 eta +% 4,3) egungo ziurgabetasunaren 

eragina erakusten du, eta, batez ere, bigarren hiruhilekoko hazkundearen berrespenak 

(aurreikusitako koadro makroekonomikoa baino bi hamarren gutxiago) eta urtearen bigarren 

zatian izan daitekeen jarduera txarragoak zaildu egingo dute jada aztertutako urteko 

aurreikuspenak betetzea.  

 

 

 

 

 

Sektorearen bilakaeraren emaitzak ekitaldiko lehen hiruhilekoari buruzkoak dira; izan ere, 

bigarren hiruhilekokoak (oraindik aurrerapen gisa eta BPGd-ren hazkundea soilik ekarrita) 

irailera arte ez dira erabilgarri egongo7. Beraz, aipatu behar da 2022ko lehen hiruhilekora arte 

sektore-susperraldia nabarmentzen dela, industriaren eta energiaren (+% 6,5) eta zerbitzuen 

dinamismo handiarekin (+% 6,0), eraikuntzaren aurrerapenarekin batera (+% 1,9); lehen 

sektoreak, berriz, atzera egin du (-% 1,8).  

 

 

 

 

                                                 
7 Zehazki, irailaren 22an (Eustat). 

EAEko BPGd  

  

 
 

(a): aurrerapena 

Iturria: Eustat (Kontu ekonomikoak eta Hiruhileko kontuak), 2015eko oinarria  

Euskal ekonomiak 
hazkundeari eutsi dio, 
baina, pixkanaka, leundu 
egin da 

Industriaren (+% 6,5) 
eta zerbitzuen (+% 6,0) 
bultzadan oinarritua 
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EAEko BPGd sektoreen arabera 

Urtetik urterako aldakuntza tasa, % 

 2019 2020 2021 
2021 2022 

II III IV I 

BPGd 2,2 -9,9 6,1 18,6 3,9 4,7 5,7 

Lehen sektorea 5,9 -15,0 2,0 7,8 4,6 2,6 -1,8 

Industria eta energia  1,4 -11,3 9,7 30,2 5,5 4,3 6,5 

Eraikuntza 2,4 -8,2 2,7 11,5 1,3 0,5 1,9 

Zerbitzuak  2,6 -9,0 5,4 15,5 4,0 5,4 6,0 

 

 

Iturria: Eustat (Kontu ekonomikoak eta hiruhileko kontuak), 2015eko oinarria  

 

 

Enpleguak bere suspertze-erritmoarekin jarraitzen du, eta 2022. urtea 971.920 lanposturekin 

(EJC) hasi da, urte arteko terminoetan % 5,0ko hazkundea esan nahi duena. Horrela, 2019ko 

mailak gainditzen ditu (968.878 lanpostu), baina 2008ko maximotik urrun dago oraindik  

-milioi bat enplegu gainditu zituen-. 2022ko bigarren hiruhilekoko aurrerapeneko datuek 

beste gorakada bat aurreikusten dute EAEko enpleguan (+% 3,7 eta +% 0,8, urte arteko eta 

hiruhileko arteko tasetan). 

 

 

  

Enpleguak 2019ko 
mailak gainditu ditu 
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LAN MERKATUA 
 

Populazio afiliatua 
 

2022ko ekainean, 181.442 afiliatu erregistratu ziren Bilbon, hau da, 1.507 pertsona gutxiago, 

martxoaren aldean (182.949), hura izanik urteko lehen hiruhilekoaren itxierarako 

erreferentziazko hilabetea. Gertatzen ari denaren balantzea egiteko, esan behar da 2022ko 

ekainean erregistratutako afiliazioak 2021ekoa eta 2020koa gainditzen dituela (pandemiak 

asko erasanda), eta 2019ko hil berean erregistratutakoa baino zertxobait handiagoa dela 

(+% 0,6). Beraz, afiliazioaren hiruhileko arteko atzerakada txikiak, aurreikuspenen arabera, 

hobera egingo du hurrengo hilabeteetan, iragarpenik txarrenak baieztatzen ez badira.  

 

Izan ere, 2022an, hileko afiliazio-datuak 182 mila afiliatutik gorakoak izan dira, eta ekainean 

soilik erregistratu da atalase hori baino zifra txikiagoa. Hala eta guztiz ere, afiliazioa % 2,9 

hazi da urte arteko datuei dagokienez (5.136 afiliatu gehiago), eta, horri esker, Bilbo 

pandemiaren aurreko egoeran kokatu da berriro. 

 

 

 

 

 

Afiliazioaren azkenaldiko bilakaeraren azterketa xehatuak erakusten du, lehenik eta behin, 

bilakaera nahiko partekatua dela hiruhileko arteko atzerakadan, baina aldeak daudela urte 

arteko bilakaerari eta covid aurreko egoerari dagokienez (2019ko ekaina).  

 

Hiruhileko arteko bilakaeran ikus daitekeenez, Araubide Orokorreko afiliazioak (-% 0,9) 

Autonomoen Araubideak (-% 0,1) eta are Etxeko Langileen Araubide Bereziak (-% 0,5) baino 

gehiago egin du atzera. Bestalde, Itsasoko eta Nekazaritza Sektoreko Araubide Berezietako 

afiliazioak du hiruhileko arteko atzerakadarik handiena (+% 2,3), baina kolektibo nahiko txikia 

da (hiriko afiliazio osoaren % 0,3).  

 

Populazio afiliatua  

 

 

Iturria: Gizarte Segurantza 

Ekainean apur bat 
atzera egin du hirian 
erregistratutako 
afiliazioak 

Araubide guztiak datoz 
bat hiruhileko arteko 
atzerakadan 
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Denbora ikuspegi zabalago batek (urte arteko aldakuntzak) berretsi egiten du hiriko afiliazio 

osoaren susperraldia (+% 2,9),  Araubide Orokorreko afiliazioaren jardun positiboari esker 

(+% 3,7), Autonomoen Araubidean (-% 0,8) eta Itsasoko eta Nekazaritza Sektoreko Araubide 

Berezietan (-% 3,6) izandako atzerakadak konpentsatzen baititu; Etxeko Langileen Araubide 

Berezian (-% 0,1), aldiz, mantendu egiten da ia. 

 

Afiliazioaren bilakaerari buruzko ondorioak, covid aurreko egoerari dagokionez 

–erreferentzia 2019ko ekainean erregistratutako afiliazio-zifrak izanik–, antzekoak dira: alde 

batetik, hiriak berreskuratu eta apur bat gainditu du pandemia aurreko afiliazioa (+% 0,6), 

Araubide Orokorrak erregistratutako susperraldian oinarrituta (+% 1,0), eta horrek 

konpentsatzen du beste hiru afiliazio-taldeen jarduera okerragoa; bere garrantzia eta 

bolumenagatik Autonomoena nabarmentzen da (-% 1,0). 

 

 

 

 

Afiliazioaren bilakaeraren ezaugarri nagusi horiek alde handiak erakusten dituzte jarduera-

sektorearen arabera. Hala, industriak eta eraikuntzak emaitza positiboa izan dute hiruhileko 

arteko tasan (+% 1,8 eta +% 0,7), baina ez urte arteko tasan (-% 2,6 eta -% 0,1). Aitzitik, 

zerbitzuen sektoreak atzera egin du hiruhileko arteko terminoetan (-% 1,0), baina hobera 

urte arteko tasan (+% 3,4). Izan ere, urte arteko emaitzek agerian uzten dute pandemiaren 

biurtekoaren sektore-eragin desberdina. 

 

Jarduera adarren arabera erregistratutako emaitzei erreparatuz, eta zehazki, zerbitzuen 

sektorean, hiriko enplegu egituran duten garrantzia dela-eta (guztizkoaren % 90,2), aipatu 

behar da hamasei jardueretatik zazpik hiruhileko arteko bilakaera negatiboa izan dutela. 

Talde horren barruan, hezkuntza-jarduera nabarmentzen da, afiliazio-bolumenagatik (21.858 

afiliatu eta zerbitzu-sektorearen % 13,4), izandako atzerakadaren magnitudeagatik (-% 8,2) 

eta sasoikotasunagatik (ikasturtearen amaieran). Halaber, eragin erlatibo txikiagoa izan arren 

(magnitudearen edo atzerakadaren arabera), adierazi behar da hiruhileko arteko bilakaera 

negatiboa izan dela administrazio-zerbitzuen eta zerbitzu osagarrien (-% 2,2), aisialdi- eta 

kultura-zerbitzuen (-% 8,1) eta administrazio publikoaren (-% 1,4) afiliazioetan.  

 

Bestalde, honako jarduera hauen dinamismoa nabarmentzen da: merkataritza (+% 1,4), 

osasuna (+% 3,4), garraioa eta biltegiratzea (+% 1,7) eta zerbitzu profesional eta teknikoak 

(% 0,0), zerbitzuen sektoreko afiliazio osoaren % 34,8 osatzen baitute. 

Afiliatuak, araubideen arabera 

 

 

06.2022 

∆ % hiruhileko 

artekoa (2022ko 

martxoaren gainean) 

∆ % urte artekoa 

(2021eko ekainaren 

gainean ) 

∆ % covid 

aurrekoa 

(2019ko 

ekainaren 

gainean) 

GUZTIRA 181.442 -0,8 2,9 0,6 

Araubide Orokorra 151.945 -0,9 3,7 1,0 

Autonomoak 22.475 -0,1 -0,8 -1,0 

Etxeko langileak  6.346 -0,5 -0,1 -2,0 

Beste batzuk 676 -2,3 -3,6 -9,9 

 

 

Iturria: Gizarte Segurantza 

Baina aldeekin 
jarduera sektorearen 
arabera 
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Afiliazioaren urte arteko bilakaerak emaitza positiboak erakusten ditu, non ia zerbitzu-

jarduera guztien errekuperazio-joera nagusitzen den, salbuespen bakarrak finantza eta 

aseguruen jarduerak (-% 2,7) izanik, beheranzko doikuntzarekin jarraitzen baitute, 

informazioarekin eta komunikazioarekin (-% 0,2) eta etxeko langileekin (-% 0,3) batera, 

zeinek atzerakada nabarmen txikiagoak izan baitituzte. 

 

Zerbitzuen sektoreko jarduerak urte batetik bestera izandako jardueran, pandemiak gehien 

kaltetutako bi jardueretan izandako hazkundeak nabarmentzen dira, hala nola ostatuetan 

(+% 25,6) eta ostalaritzan (+% 11,4), bi uda erabat ohiz kanpokoen ondoren udako 

denboraldi normalizatu bati aurre egin behar baitiote. Bilakaera positibo horri honako hauek 

gehitu behar zaizkio: gizarte-zerbitzuak (+% 6,0), jarduera profesionalak, zientifiko-teknikoak 

(+% 4,1), administrazio-zerbitzuak eta zerbitzu osagarriak (+% 3,6) eta administrazio 

publikoa (+% 3,6).  

 

Afiliatuak, jarduera adarraren arabera 

 

 06,2022 
∆ %  

hiruhileko artekoa 

∆ %  

urte artekoa 

Lehen sektorea 285 -13,1 -20,2 

Industria eta energia 8.488 1,8 -2,7 

Industria 4.905 1,1 -1,2 

Energia 954 -5,9 -6,4 

Hondakinak eta ura 2.629 6,5 -4,3 

Eraikuntza 9.067 0,7 -0,1 

Eraikuntza 2.990 1,4 1,0 

Eraikuntzaren osagarria 6.077 0,4 -0,7 

Zerbitzuak 163.602 -1,0 3,4 

Merkataritza 19.419 1,4 0,7 

Administraziokoak eta osagarriak 18.104 -2,2 3,6 

Hezkuntza  21.858 -8,2 7,1 

Profesionalak, zientifikoak eta teknikoak 14.193 0,0 4,1 

Administrazio publikoa  11.712 -1,4 3,6 

Osasuna 14.407 3,4 1,3 

Gizarte zerbitzuak 9.387 1,5 6,0 

Finantza eta aseguruak 7.031 0,5 -2,7 

Garraioa eta biltegiratzea 8.896 1,7 1,2 

Ostalaritza 9.520 0,1 11,4 

Informazioa eta komunikazioak 9.163 -0,1 -0,2 

Etxeko langileak 6.825 -0,4 -0,3 

Aisialdia eta kultura 3.699 -8,1 5,3 

Ostatuak 1.728 15,7 25,6 

Higiezinak 1.267 1,1 4,8 

Beste zerbitzu batzuk 6.383 -1,5 2,1 

Esleitu gabe 10  -  - 
 

Oharra: 9 jardueretan, eta estatistika sekretuaren babes gisa, Gizarte Segurantzak ez du datu hori ematen; 5 pertsonatik beherakoa 

dela adierazten du. Arrazoi horrengatik 10 afiliazioko desbideratzea gertatzen da, baina hori ez da garrantzitsua, eta “esleitu gabe” 

moduan batzen da. 

 

Iturria: Gizarte Segurantza 
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Azkenik, hiriarentzat erreferentzia diren Estatuko hiriburu guztiek suspertze-profil bera dute 

afiliatuen kopuruan, eta urtetik urterako aldakuntza argi eta garbi positiboa izan da; 

nabarmentzekoak dira Valentzia (+% 6,3), Madril (+% 5,6) eta Bartzelona (+% 5,5). Batez 

beste, bost hiriburuetako talde hori % 4,9 hazi da, eta Bilbok (+% 2,9) eta euskal hiriburuen 

taldeak (G-3, +% 2,9) erregistratutakoa hobetu du zifra horrek. Hala ere, hiriburuen panel 

hori desberdina da hiruhileko arteko bilakaeran, jarduera positiboa izan baitu, Sevillakoa  

(-% 0,5), Bilbokoa (-% 0,8) eta Gasteizkoa (-% 1,3) izan ezik. 

 

 

Benchmarkina Afiliatuak 

    
  

06,2022 
∆ %  

hiruhileko artekoa 
∆ %  

urte artekoa 

Madril 2.122.860 0,6 5,6 

Bartzelona 1.166.718 1,5 5,5 

Valentzia 411.802 0,4 6,3 

Sevilla 375.783 -0,5 4,0 

Zaragoza 298.608 0,2 3,3 

G-5 batezbestekoa --- 0,4 4,9 

BILBO 181.442 -0,8 2,9 

Gasteiz 122.973 -1,3 2,0 

Donostia 120.107 0,5 3,1 

Iruña 110.911 0,5 3,5 

G-3 batezbestekoa --- -0,1 2,9 

G-9 batezbestekoa --- 0,1 4,0 
 
 

 

 

G-5: Madril, Bartzelona, Valentzia, Sevilla eta Zaragoza. G-3: Gasteiz, Donostia eta Iruña. G-9: G-5, G-3 eta Bilbo. 

Iturria: Gizarte Segurantza 

 

 

Kontratuak  
 

Lan-erreforma berria indarrean sartzeak (32/2021 LED, abenduaren 28koa) aldaketa 

nabarmena ekarri du kontratazioaren esparru juridikoan, denbora-modalitatea mugatuz. 

Aldaketa horren ondorioek aurreko egoerarekin alderatzea eragozten dute, erregistratutako 

kontratuen bolumen osoak eta horien osaera (mugagabea eta aldi baterakoa) ez baitira 

alderagarriak. Gainera, pixkanaka, kontratazio mugagabearen ibilbidea sendotzen den 

heinean, ondorengo kontratazio-bolumenak murrizten joango dira: hau da, enplegua 

finkatzen duten pertsonak dira, eta, beraz, (kaleratzeak salbu) ez lukete kontratu berririk 

sinatuko.   

 

Beraz, eta aldaketa horren ondorioz, Bilbok, 2022ko lehen seihilekoan, 61.707 kontratu berri 

egin dizkie egoiliarrei, 2019koa (77.571 kontratu) baino gutxiago, azaldutako arrazoiengatik. 

Nolanahi ere, datu benetan esanguratsua kontratazio mugagabearen garrantzia da, maximo 

historikoak erregistratzen baititu, eta 2022ko bigarren hiruhilekoan formalizatutako kontratu 

guztien herenak dira ( % 34,4); haien ekarpena, aldiz, % 10etik beherakoa zen erreforma hori 

egin aurretik.  

 

Lan-erreforma berriak 
kontratazioaren urte 
arteko alderagarritasuna 
hautsi du 

Erreferentziazko 
hiriburu guztiek 
afiliazioaren urte arteko 
hobekuntza 
partekatzen dute  

Hala ere, eta datu 
alderagarriekin, 
kontratazioaren 
hiruhileko arteko 
atzerakada txikia 
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Hala, formalizatutako kontratuen bolumena txikiagoa den arren, ezin da irakurketa negatibo 

bat egin; aitzitik, oraingoz behintzat, egindako arau-aldaketaren egokitasuna berretsi da, 

enpleguaren egonkortasuna indartzen duelako (mugagabea) eta Espainiako lan-merkatuaren 

disfuntzio nagusia zuzentzen saiatzen delako (behin-behinekotasun handia). 

 

2022ko bigarren hiruhilekoan (apirila-ekaina) 30.459 kontratu berri formalizatu zitzaizkien 

egoiliarrei Bilbon, urteko lehen hiruhilekoan erregistratutakoa baino zifra txikiagoa, bi 

kasuetan arau-esparru berarekin (-% 2,5, 789 kontratu gutxiago). Urte arteko datuei 

dagokienez, 2019ko bigarren hiruhilekoa erreferentziatzat hartuta, beherakada areagotu egin 

da (-% 26,3), baina berretsi egin da ezin dela kontratazio berrien erreferentzia alderagarritzat 

hartu. 

 

Bigarren hiruhilekoko emaitzak berresten ditu kontratu mugagabeen sendotasuna (+% 64,3) 

eta aldi baterako kontratazioen atzerakada (-% 19,6) hirian bizi direnei egindako kontratu 

guztietan. Azken batean, bigarren hiruhileko honetan, Bilbok 10.468 afiliatu ditu kontratazio 

mugagabearen modalitatean, eta horrek esan nahi du enplegu baten oinarria finkatu dela, 

kalitate hobekoa baita (formalki) (egonkortasun handiagoa). 

 

Kontratuak 

     

 

I.2022 II.2022 

∆ % hiruhileko 

artekoa (2022ko I. 

hiruhilekoaren 

gainean) 

∆ % urte artekoa 
(2021eko II. 

hiruhilekoaren 
gainean) 

GUZTIRA 31.248 30.459 -2,5 -0,2 

 Emakumeak 15.653 14.852 -5,1 1,8 

 Gizonak 15.595 15.607 0,1 -2,0 

 16-24 urte 
bitartekoak 

5.836 6.592 13,0 17,9 

 25-34 urte 
bitartekoak 

9.094 8.800 -3,2 -3,8 

 35-44 urte 
bitartekoak 

7.378 6.795 -7,9 -6,4 

 45 urtekoak eta 
gehiagokoak 

8.940 8.272 -7,5 -2,9 

 Mugagabeak 6.371 10.468 64,3 228,2 

 Aldi baterakoak 24.877 19.991 -19,6 -26,8 

 Lehen sektorea 554 502 -9,4 -22,3 

 Industria eta 
energia  

2.706 2.705 0,0 -3,0 

 Eraikuntza 1.491 1.395 -6,4 2,3 

 Zerbitzuak 26.497 25.857 -2,4 0,5 

 

 

Bilbon bizi den populazioak erregistratutako kontratazio berriak. 

Iturria: SEPE 

 

 

Emakumeen eta gizonen arteko kontratazioaren hiruhileko arteko bilakaerak8 portaera 

desberdinak erakusten ditu; izan ere, emakumeen kontratazioa jaitsi egin da (-% 5,1), eta 

gizonezkoen kolektiboarena, berriz, mantendu egin da (+% 0,1). Hala eta guztiz ere, adierazi 

                                                 
8 Hiruhilekoen arteko tasen azterketa xehatua, arau-aldaketak urte arteko tasei eragiten baitie. 

Emakumeen 
kontratazioak behera egin 
du hiruhileko batetik 
bestera (-% 5,1), eta 
gizonezkoenak, berriz, 
egonkor iraun du 
(+% 0,1).  

Bigarren hiruhilekoan, 
Bilbok 10.468 kontratu 
mugagabe berri egin ditu 
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behar da generoaren araberako kontratazioa berdintasun nahiko handiz banatuta dagoela 

emakumeen eta gizonen artean (% 48,8 eta % 51,2, hurrenez hurren). 

 

Adin-taldeen arabera, nabarmentzekoa da segmentu gazteenaren dinamismoa (16-24 urte), 

hiruhileko arteko terminoetan gora egin duen bakarra baita (+% 13,0); aldiz, behera egin du 

kontratazioa 25-34 urteko taldeetan (-% 3,2), 35-44 urtekoetan (-% 7,9) eta 45 urte eta 

gehiagokoetan (-% 7,5). Adin-tarte bakoitzak antzeko ekarpena egiten dio kontratatutako 

guztizkoari. 

 

Zerbitzuak dira formalizatutako kontratu gehien dituen jarduera-sektorea, guztizkoaren % 

84,9, baina hiruhileko arteko bilakaera negatiboa du9 (-% 2,4). Bilakaera hori eraikuntzaren 

sektoreak (-% 6,4) eta lehen sektoreak (-% 9,4) partekatzen dute, industrian eta energian 

erregistratutako egonkortasunaren aldean (% 0,0).  

 

 

Erregistratutako langabezia10 
 

Bilboko biztanleria langabeak etengabe egin du behera 2020ko abuztuan iritsitako 

gorakadatik (27.852 pertsona). Bigarren hiruhilekoaren itxieran (2022ko ekaina), Bilbok 

21.711 pertsona ditu enplegu-eskatzaile erregistratuta. Kopuru hori aurreko hiruhilekoa  

(-% 4,5, 1.028 langabe gutxiago) eta 2021eko aldi berekoa (-% 9,1, 2.178 pertsona gutxiago) 

baino txikiagoa da. Eta, garrantzitsuena, 2019ko bigarren hiruhilekoan erregistratutakoa 

baino txikiagoa da (-% 2,0, 451 langabe gutxiago), hau da, pandemiaren aurreko langabezia-

mailetara itzuli da. 

 

 

 

 

                                                 
9 Kontuan hartzekoa: hiruhileko batetik bestera afiliazioak behera egin du hainbat jardueratan, hala nola administrazio-zerbitzuetan eta 

zerbitzu osagarrietan eta hezkuntzan, zeinak pisu handia baitu zerbitzuen sektorean, eta, neurri handi batean, emakumeei lotuta baiago.  

10 Ez dira jaso Aldi Baterako Enplegu Erregulazioko Espedienteak (ABEEE) dituzten herritar langabeak. 

Erregistratutako langabezia-tasa 

 

 

 

Iturria: SEPE 

Erregistratutako 
langabezia tasa 2019ko 
maila baino txikiagoa 
da 

Zerbitzuak dira berriro 
sektore kontratatzaile 
nagusia (guztizkoaren % 
84,9) 

Kontratazioak gora egin du 
talde gazteenean (16-24 urte); 
gainerako talde guztietan, 
aldiz, behera egin du 
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Langabeziaren jaitsiera handiagoa izan da gizonezkoen kolektiboan hiruhileko arteko 

terminoetan (-% 7,2 eta -% 2,4, hurrenez hurren) zein urte artekoan (-% 11,5 eta -% 7,2, 

hurrenez hurren), eta bi kolektiboek 2019ko ekainean baino langabezia-tasa txikiagoa izan 

dute (-% 2,3 eta -% 1,8). Emakumeak hiriko langabeziaren erdia baino zertxobait gehiago 

dira (% 56,6). 

 

Erregistratutako langabeziaren hiruhileko arteko eta urte arteko jaitsiera adin-talde 

guztietara zabaldu da, baina alde batzuekin. Hala, nabarmentzekoa da 16-24 urtekoen 

taldean izandako murrizketa handia bi tasetan (-% 10,0 eta -% 9,9); urte arteko jaitsiera 

handienak 25-34 urtekoen taldean (-% 15,2) eta 35-44 urtekoen taldean (-% 13,3) gertatu 

dira, eta doikuntzarik txikiena 45 urte eta gehiagokoen taldean (-% 2,8koa eta -% 5,4koa, 

hiruhileko eta urte arteko tasan). 

 

Datu horiek berretsi egiten dute adin-talde guztietan erregistratutako langabezia-tasaren 

jaitsiera, nahiz eta gazteen eta seniorren kasuan –langabe guztien % 7,8 eta % 55,8– 

pandemiaren aurretik erregistratu (+% 13,4 eta +% 3,3) baino balio handiagoetan jarraitzen 

den (oraindik). 

 

Pertsonak izena emanda daraman denboraren araberako langabezia-tasaren bilakaerak 

erakusten duenez, hiruhilekoen arteko jaitsiera hiru taldek izan dute: langabezian 6 hilabete 

baino gutxiago daramatenek (-% 12,1), 1-2 urte daramatenek (-% 6,4) eta 2-3 urte 

daramatenek (-% 7,2). Aitzitik, gora egin du 6 hilabetetik urtebetera bitarteko taldean (+% 8,0), 

eta ia egonkor iraun du langabezian 3 urte baino gehiago daramatenen taldean (+% 0,2).  

 

Azkenik, langabeziagatiko prestazioei dagokienez, prestaziorik gabeko langabeen eta 

prestazioa jasotzen dutenen kopuruak egin du behera. Bi kasuetan, jaitsierak hiruhileko 

artean eta urte artean gertatzen dira. Baina covid aurreko aldiari dagokionez, langabezia-

prestazioa kobratzen duten langabeen kopuruak gora egin du (+% 1,3). 

 

Erregistratutako langabezia-tasa  

 

 

06,2022 

∆ % hiruhileko 

artekoa (2022ko 

martxoaren gainean) 

∆ % urte artekoa 
(2021eko ekainaren 

gainean ) 

∆ % covid aurrekoa 

(2019ko ekainaren 

gainean) 

GUZTIRA  21.711 -4,5 -9,1 -2,0 

Emakumeak 12.287 -2,4 -7,2 -1,8 

Gizonak 9.424 -7,2 -11,5 -2,3 

16-24 urte bitartekoak 1.694 -10,0 -9,9 13,4 

25-34 urte bitartekoak 3.430 -6,1 -15,2 -10,2 

35-44 urte bitartekoak 4.480 -5,7 -13,3 -12,6 

45 urtekoak eta gehiagokoak 12.107 -2,8 -5,4 3,3 

6 hilabete baino gutxiago 6.615 -12,1 1,4 2,8 

6 hilabetetik urtebetera 3.078 8,0 -2,1 -4,9 

Urte 1 eta 2 bitartean 2.626 -6,4 -41,8 -15,1 

2 eta 3 urte bitartean 2.230 -7,2 -3,4 16,4 

3 urtetik gora 7.162 0,2 -3,3 -4,3 

Ez du langabezia-prestaziorik 
kobratzen 

15.631 -3,6 -8,7 -3,3 

Langabezia-prestazioa kobratzen du 6.080 -6,7 -10,1 1,3 
 

 

Iturria: SEPE eta Lanbide. 

... eta adin-talde 
guztietan gertatu da. 

Emakumeek eta gizonek 
partekatutako jaitsiera, 
covid aurreko mailara 
itzultzen dena 
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Bilborentzat erreferentziazkoak diren hiriburu guztiek partekatzen dute erregistratutako 

langabezia-tasaren jaitsiera, hiruhileko arteko terminoetan, eta are doikuntza handiagoekin 

2021arekin alderatuta. 2019rekiko alderaketak erakusten du Estatuko hiriburuek portaera 

hobea izan dutela -2019koa baino langabezia txikiagoa-; EAEko hiriburuek, berriz, oraindik 

gainditzen dute maila hori (+% 3,1, +% 2,3 eta +% 1,7, Gasteizen, Donostian eta Iruñean), 

Bilbon izan ezik, 2019koa baino langabezia txikiagoa baitu (-% 2,0).  

 

 

Benchmarkina Erregistratutako langabezia-tasa 

 

 06,2022 
∆ % hiruhileko 

artekoa 

∆ %  
urte 

artekoa 

∆ % covid aurrekoa 

(2019ko ekainaren 

gainean) 

Madril 143.903 -9,7 -29,1 -9,7 

Bartzelona 59.438 -7,2 -30,5 -9,7 

Valentzia 50.730 -2,2 -20,6 -2,8 

Sevilla 65.059 -4,0 -14,8 -2,5 

Zaragoza 33.538 -6,2 -23,3 -4,5 

G-5 batezbestekoa  -5,9 -23,7 -5,8 

BILBO 21.711 -4,5 -9,1 -2,0 

Gasteiz 15.102 -2,3 -4,2 3,1 

Donostia 7.180 -6,4 -10,6 2,3 

Iruña 10.508 -8,0 -15,1 1,7 

G-3 batezbestekoa  -5,6 -10,0 2,3 

G-9 batezbestekoa  -5,6 -17,5 -2,7 
 

 

G-5: Madril, Bartzelona, Valentzia, Sevilla eta Zaragoza. G-3: Gasteiz, Donostia eta Iruña. G-9: G-5, G-3 eta Bilbo. 

Iturria: SEPE eta Lanbide. 

 

 

Biztanleria aktiboaren inkesta 
 

2022ko bigarren hiruhilekoan, hirian 171,8 mila pertsona aktibo bizi dira, urteko lehen 

hiruhilekoan baino zertxobait gutxiago. Baina lehen bi hiruhilekoetako joerak magnitude hori 

sendotzeko joera erakusten du.  

 

Biztanleria landuna 152,3 mila pertsonatan zenbatetsi da, hau da, 5.300 pertsona gutxiago 

2022ko lehen hiruhilekoan baino (-% 3,4). Emakumezko landunen kopuruak behera egin du 

eta gizonezkoenak gora, hain zuzen ere, lehen hiruhilekoan gertatutakoaren kontrakoa. 

Jarduera-sektoreen araberako okupazioan, nabarmentzekoa da eraikuntzaren hobekuntza 

(+% 1,1), industriaren sendotzea (-% 0,5) eta hirian bizi diren eta zerbitzuei lotuta dauden 

landunen atzerakada (-% 4,0). 

 

Azken emaitza hau da: enplegu-tasak zertxobait behera egin du, % 54,6 eta % 53,1, hurrenez 

hurren,  lehen eta bigarren hiruhilekoetan, eta pandemiaren aurretik ere erregistratu ez ziren 

% 50etik gorako zifrak izaten jarraitzen dute. 

 

Erreferentziazko hiriburu 
guztietan egin du behera 
langabezia-tasa 

Portaera desberdina 
gizonen eta 
emakumeen artean 

Biztanleria landunak 
behera egin du eta 
langabeak gora 
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Zenbatetsitako biztanle langabetuak 19,5 mila dira, eta kopuruak hiruhileko artean hazkunde 

nabarmena izan duen arren (+% 21,1), Bilbon 2022ko ekainean erregistratutako langabezia-

tasa baino txikiagoa izaten jarraitzen du (21,7 mila pertsona).  

 

 

 

 

Biztanleria aktiboa eta landuna eta adierazleak (enplegu- eta langabezia-tasa) 

 

 III.2021 IV.2021 I.2022 II.2022 

∆ % 

Hiruhileko 

artekoa  

Urte 

artekoa 

Biztanleria aktiboa 

(milakotan)  
168,6 176,3 173,7 171,8 -1,1 -0,5 

Biztanleria landuna 

(milakotan) 
151,3 158,3 157,6 152,3 -3,4 1,8 

Industria 20,6 18,2 18,5 18,4 -0,5 -3,8 

Eraikuntza 10,5 10,4 9,5 9,6 1,1 0,3 

Zerbitzuak 120,2 129,2 129,2 124,0 -4,0 5,9 

Langabeak (milakotan) 17,3 18,0 16,1 19,5 21,1 -15,6 

Enplegu-tasa (%) 51,5 53,9 54,6 53,1 -1,6 2,4 

Emakumeak 45,8 49,2 49,8 47,1 -2,7 2,4 

Gizonak 58,1 59,2 60,3 59,7 -0,6 2,2 

Langabezia-tasa (%) 10,3 10,2 9,3 11,4 2,1 -2,0 

Emakumeak 9,9 10,9 8,2 11,4 3,3 -3,8 

Gizonak 10,6 9,5 10,3 11,3 1,0 -0,4 

 

 

Enplegu-tasarako eta langabezia-tasarako aldakuntza-tasa ehuneko puntutan. 

Iturria: Biztanleria Aktiboaren Inkesta, EIN.  

  

 

Biztanleria aktiboa, landuna eta langabetua  

 

 

 

Iturria: Biztanleria Aktiboaren Inkesta, EIN. 
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MERKATARITZA 
 

2022ko lehen hiruhilekoko datuek Bizkaiko merkataritza-sektorearen dinamismo 

garrantzitsua berresten dute; izan ere, eguneko prezioetan salmentak igo egin dira 2021aren 

aldean (+% 17,6). Horrela, bost hiruhileko lehenago hasitako hazkunde-bideari eusten dio, 

eta handizkako segmentuan oinarritutako jardueraren suspertzea sendotzen du (+% 25,4), 

txikizkako segmentuan (+% 9,1) eta ibilgailuen salmentan eta konponketan (+% 3,6) 

aurrerapen nabarmenak eginda. 

 

Txikizkako merkataritzaren osaeran dinamismorik handiena elikaduraz besteko segmentuari 

dagokio (+% 15,6), elikagai-segmentuaren profil zertxobait leunagoaren aldean (+% 2,4). 

Emaitza positiboa da; izan ere, joera aldatu da segmentu horrek 2021ean izan duen 

beherakadarekin eta pandemiak baldintzatu zituen 2020ko emaitzekin alderatuta. 

 

Jardueraren susperraldia sektoreari atxikitako enpleguak izandako gorakadan egiaztatzen da 

(+% 3,9); izan ere, laugarren hiruhilekoa da jarraian hoberako bidean eta apurka-apurka 

pandemiaren biurtekoan galdutako enpleguaren zati bat berreskuratzen ari da.  

 

 

Merkataritza 

Urtetik urterako aldakuntza tasa, % 

 I.2021 II.2021 III.2021 IV.2021 I.2022 

Salmentak  1,2 27,2 8,7 10,2 17,6 

Ibilgailu motordunak saltz.- 
konpo. 

6,9 41,7 -14,3 -9,7 3,6 

Handizkako merkataritza 2,2 33,9 20,8 17,0 25,4 

Txikizkako merkataritza* -0,8 15,2 -0,5 6,0 9,1 

Elikagaiak 0,0 -4,2 -0,1 -1,3 2,4 

Gainerako produktuak -1,5 39,9 -0,8 12,9 15,6 

Pertsona landunak -3,5 0,2 3,0 3,0 3,9 

 

 

*Zerbitzugunerik gabeko indize orokorra.  

Bizkaiko datuak, egutegi efektua zuzenduta duten eguneko prezioak. Oinarria 2015. 

Iturria: Eustat 

 

 

Bizkaiko saltoki handietako salmentek gora egin zuten bigarren hiruhilekoan (+% 7,9), 

elikaduraz besteko segmentuaren dinamismoak bultzatuta (+% 17,2). Bost hiruhilekoko 

hazkunde garrantzitsua izan dute, nahiz eta hobekuntza horren zati bat (2021ean) 2020an 

jarduera uzkurtu zelako gertatu. Bestalde, elikagaien segmentuari lotutako salmentek ere 

gora egin zuten (+% 3,5), aurreko hiruhilekoetan (2021) ez bezala, azken horiek behera egin 

baitzuten kontsumo hori bultzatu zuen aldi (pandemia) guztiz ohiz kanpoko batekin 

alderatuta. Azken batean, Bizkaiko saltoki handien salmentek hazkunde bide iraunkorra 

finkatu dute, baina jarduera-segmentu bakoitzak ekarpen desberdina egin du. 

 

Sektoreko enpleguak ere hobera egin du 2021aren aldean (+% 1,8), baina aurreko 

hiruhilekoen aldean profila ez da hain dinamikoa, hiruhileko horiek enplegua galdu zen 

2020arekin alderatzen baitziren. Hala, sendotu egin da Bizkaiko saltoki handietako 

enpleguaren susperraldia. 
 

Bizkaiko saltoki 
handietako salmentek 
gora egin dute 
 

2022a Bizkaiko 
merkataritza-sektorearen 
salmentetan dinamismo 
handiarekin hasi da  

Sektoreko enpleguak gora 
egin du  
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Saltoki handietako salmentak  

Urtetik urterako aldakuntza tasa, % 

 II.2021 III.2021  IV.2021 I.2022 II.2022 

Salmentak  6,8 0,4 2,4 4,6 7,9 

Elikagaiak -8,1 -1,2 -2,1 -1,3 3,5 

Beste produktu batzuk 52,3 2,9 11,2 16,8 17,2 

Pertsona landunak  5,8 9,4 6,6 7,0 1,8 
  

 

Bizkaiko datuak, egutegi efektua zuzenduta duten eguneko prezioetan. Hiruhilekoko datua, hileko hiru datuen batez bestekoa. 

Iturria: Eustat 

 

 

Saltoki handietako salmenta indizea, hileko bilakaera 

 

 
 

 

Bizkaiko datuak, egutegi efektua zuzenduta duten eguneko prezioetan. Oinarria 2015. 

Iturria: Eustat 

 

 

Ibilgailuen matrikulazioa pandemiaren aurreko mailetatik oso urrun dago oraindik, eta 

2022ko lehen seihilekoan 2019ko ibilgailuen erdiak (10.726 ibilgailu) matrikulatu dira (5.628 

ibilgailu). Emaitza hori 2020koa eta 2021ekoa baino okerragoa ere bada, eta horrek agerian 

uzten ditu sektorearen zailtasunak –erdieroaleen krisia, erregaien prezioen igoera–, eta horiei 

ibilgailu berriak erosteko erabakietan eragin zuzena duen inflazio-egoera gehitu zaie.  

 

Testuinguru horretan, 2022ko bigarren hiruhilekoko datuen arabera, 3.265 ibilgailu berri 

matrikulatu ziren lurraldean, eta zifra hori 2021ekoa baino txikiagoa da (-% 7,8), partikularren 

segmentuan izandako atzerakadaren ondorioz (-% 15,7), enpresen kanalaren igoeraren 

aurrean (+% 6,8). Baina hiruhileko arteko bilakaerak joera-aldaketa iragarriko luke, ibilgailu 

berrien matrikulazioak gora egingo bailuke (+% 38,2), partikularren segmentuan (+% 25,7) 

eta enpresen segmentuan (+% 61,7) oinarrituta. Hiruhileko arteko dinamismo hori 

hiruhilekoan izandako hobekuntzari zor zaio, ekainean matrikulazio daturik onena izan 

baitzen (897, 1.152 eta 1.216 ibilgailu, apirilean, maiatzean eta ekainean, hurrenez hurren). 

Lehen seihilekoan 
2019ko ibilgailuen 
erdiak matrikulatu dira 

Baina ekaineko datuak 
jardueraren nolabaiteko 
susperraldia adierazten 
du 
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Emaitza positiboa da, baina hurrengo hiruhilekoetan sendotu egin behar da, sektorea modu 

eraginkorrean suspertu ahal izateko. 

 

 

 

Bilboko merkataritza-sektoreari buruzko informazioak erakusten du, alde batetik, enpresa-

bilbearen galera (-% 1,4, urte arteko tasan), sektorea osatzen duten hiru jarduera-

segmentuek partekatzen dutena: handizkako merkataritzak (-% 1,9), txikizkako merkataritzak 

(-% 1,2) eta ibilgailuen salmenta eta konponketak (-% 0,6). Bestalde, sektoreari atxikitako 

enpleguak gora egin du (+% 0,7, urte arteko tasan), baina aldeak izan dira jarduera-

segmentuaren arabera; izan ere, afiliazioa handitu duen azpisektore bakarra txikizkako 

merkataritza da (+% 2,2), handizkako segmentua jaitsi egin baita (-% 2,8) eta ibilgailuen 

salmenta eta konponketa (-% 3,2) ere bai. Hala eta guztiz ere, soldatapeko batez besteko 

enplegua 5,7koa da, eta agerian uzten du sektorearen birdimentsionamendua. Bestalde, 

nabarmentzekoa da enplegu autonomoaren presentzia garrantzitsua (guztizkoaren % 28,3). 

 

Bilboko adierazleak 

      

 12,2021 03,2022 06,2022 

∆ % 

hiruhileko 
artekoa 

∆ % 

urte 
artekoa 

Pertsona afiliatuak1 19.753 19.157 19.419 1,4 0,7 

Handizkako merkataritza 4.433 4.387 4.357 -0,7 -2,8 

Txikizkako merkataritza 14.177 13.640 13.925 2,1 2,2 

Ibilgailuen salmenta eta 
konponketa 

1.143 1.130 1.137 0,6 -3,2 

Enpresak2 2.506 2.466 2.450 -0,6 -1,4 

Handizkako merkataritza 611 612 607 -0,8 -1,9 

Txikizkako merkataritza 1.716 1.677 1.671 -0,4 -1,2 

Ibilgailuen salmenta eta 
konponketa 

179 177 172 -2,8 -0,6 

Soldatapeko batez besteko 
enplegua3 

5,7 5,5 5,7 --- --- 

Enplegu autonomoaren % 28,2 28,8 28,3 --- --- 

 

 

1. Araubide guztiei dagokien guztizko enplegua. 

2 Kotizazio-kontuak, Araubide Orokorreko afiliaziorako euskarria. 

3. Batez besteko enplegua: Araubide Orokorrean afiliatutako pertsonak, kotizazio-kontuen guztizkoari dagokionez. 

Iturria: GSDN 
  

Ibilgailuen matrikulazioa 

 

 I. seihilekoan metatua II. 2022 

 2019 2020 2021 2022 Kop. 
∆ % 

hiruhileko 
artekoa 

∆ % urte 
artekoa 

Guztira 10726 5657 6337 5628 3265 38,2  -7,8  

Partikularrak 7520 4012 3923 3490 1944 25,7  -15,7  

Enpresakoak eta 

beste batzuk 
3206 1645 2414 2138 1321 61,7  6,8  

  

 

Iturria: Anfac 

Bilboko merkataritza-
sektorearen 
birdimentsionamendua: 
enpresen galera 
enpleguaren igoeraren 
aurrean 
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TURISMOA  
 

Turismo-jarduerak gorakada handia izan du 2022ko bigarren hiruhilekoan, eta 2019ko mailak 

gainditu ditu. Eskaera turistikoaren bultzada, pandemian erabat murriztua, normaltasunera 

itzuli dela dirudi -pertsonen mugikortasun-murrizketak ezabatzea, txertoekiko segurtasun-

pertzepzio handiagoa, metatutako aurrezkia, eta abar–, eta horrek jarduera berriro aktibatzea 

ekarri du eta, hori guztia, egungo ziurgabetasuna gorabehera. Horrela, badirudi “bidaiatzeko 

gogoak” gainditu egiten dituela hura moteldu zezaketen baldintza makroekonomikoak 

(inflazioa, adibidez).  

 

2022ko bigarren hiruhilekoan, Bilbok 276.853 bidaiari eta 532.583 gaualdi erregistratu ditu, bi 

kasuetan 2019ko erregistroak gaindituz (+% 5,5 eta +% 5,7, hurrenez hurren). Susperraldi 

hori Estatuko segmentuan oinarritzen da; izan ere, bai bidaiari kopuruari bai ostatu-gauei 

dagokienez, covid aurreko mailak gainditzen ditu (+% 15,3 eta +% 14,2). Nazioarteko 

segmentuak ere hobekuntza nabarmena erakusten du, eta 2019ko bigarren hiruhilekoan 

erregistratutako mailetara hurbiltzen da (-% 3,1 eta -% 0,9). Bi ostatu-sareek bat egiten dute 

hobekuntza-ibilbide horrekin, eta azpimarratzekoa da hiriko lau gaualditik hiru, hiru izar eta 

gehiagoko hoteletan egiten direla (% 77,7). Azkenik, batez besteko egonaldia 1,92 egunekoa 

izan da, 2019ko bigarren hiruhilekoan bezala. 

 

Udarako itxaropenak11 baikorrak dira, eta jarduera turistikoaren susperraldi eraginkorraren 

alde egiten dute 2019ko erregistroen aldean, zeina maximo historikoetakoa izan baitzen; hala 

ere, aurreikuspen hori betetzeko, oztopoak gainditu beharko dira, hala nola prezioen 

garestitzea (ostatuaren, garraioaren, zerbitzu turistikoen, eta abarren tarifak). Hala, 

nolabaiteko ziurgabetasuna aitortzen da udazkenari begira, gatazka belikoari eusteak, 

inflazioak eta hazkunde ekonomiko globalaren moteltzeak baldintzatuta, zeinek familien eta 

enpresen gastu turistikoari buruzko erabakiak hondatu baititzakete. 

 

 

Turismoa  

 

 Covid aurrekoa Pandemia ondorengoa 

 2019 II. 2021 IV. bb 2022 I. bb 2022 II. bb 

Ostatu-gauak  503.915 391.519 281.994 532.583 

3 izar eta gehiagoko 
hotelak 

391.912 298.308 216.559 414.025 

3* baino gutxiagoko 
hotelak eta apopilo-etxeak 

112.003 93.211 65.435 118.558 

Estatukoak 219.924 260.464 187.172 251.199 

Atzerritarrak 283.991 131.055 94.822 281.384 

Bidaiariak 262.435 211.950 158.042 276.853 

Estatukoak 123.034 144.775 109.835 141.827 

Atzerritarrak 139.401 67.175 48.207 135.026 

Batez besteko egonaldia  1,92 1,85 1,78 1,92 

 

 

bb: behin-behinekoa. 

Batez besteko egonaldia: ostatu-gauak/bidaiariak (egunak).  

Iturria: Eustat 

                                                 
11 Exceltur, Enpresa-itxaropenak, 2022ko II. hiruhilekoa (81. zk., 2022ko uztaila). 

Turismo-jarduerak 
2019ko mailak 
gainditu ditu 
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Bidaiariak eta ostatu gauak hotel establezimenduetan Bilbon 

 

 

 
 

Iturria: Eustat 

 

 

Erreferentziazko hiriburu guztiek partekatzen dute turismo-jardueraren hobekuntza, baina 

nabarmentzekoa da euskal hiriburuak direla jarduera onena erakusten dutenak, covid 

aurreko mailatik gorako gaualdi kopuruarekin Donostian (+% 10,8), Gasteizen (+% 4,3) eta 

Bilbon (+% 5,7). Aitzitik, Estatuko hiriburuak 2019ko erregistroetatik urrun daude oraindik, 

Valentzia izan ezik (+% 3,5), ziur aski nazioarteko segmentuaren (erabateko) suspertzerik 

ezak baldintzatuta. Hala ere, turismo-jardueraren suspertzea orokortu egin dela berretsi da. 

 

Benchmarkina. Ostatu-gauak  

 

 Covid aurrekoa Pandemia ondorengoa 

 
2019 II. 2021 IV. bb 2022 I. bb 2022 II. bb 

Madril 5.486.555 4.168.969 3.579.284 4.935.350 

Bartzelona 5.808.505 3.340.732 3.218.538 5.641.668 

Valentzia 1.174.678 896.497 794.201 1.215.296 

Sevilla 1.603.866 1.205.440 1.083.708 1.526.157 

Zaragoza 526.691 414.530 320.582 483.017 

G-5 batez-bestekoa 
(hiriak) 

--- --- --- --- 

BILBO 503.915 391.519 281.994 532.583 

Gasteiz 152.168 146.630 116.600 158.694 

Donostia 428.662 339.665 258.471 474.949 

Iruña 188.405 129.298 104.421 160.843 

G-3 batez-bestekoa 
(hiriak) 

--- --- --- --- 

G-9 batez-bestekoa 
(hiriak) 

--- --- --- --- 

 

 

G-5: Madril, Bartzelona, Valentzia, Sevilla eta Zaragoza. G-3: Gasteiz, Donostia eta Iruña. G-9: G-5, G-3 eta Bilbo. 

2020ko datuak ez dira jaso, ez baitira oso adierazgarriak. bb: behin-behinekoa 

Iturria: Eustat eta EIN  
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GARRAIOA 
 

Itsas garraioa 
 

Bilboko Portuak bultzada handia izan du 2022ko bigarren hiruhilekoan, eta jardueraren 

atzerakadatik suspertu da lehen hiruhilekoan. 8,6 milioi tona salgai garraiatu dira, gora 

eginda hiruhileko artean (+% 16,2) eta urte artean (+% 11,4), eta 2019koaren antzeko 

jarduera-mailara iritsi dira (-% 0,6; 8,7 milioi tona).  

 

Susperraldi hori solteko gai likidoen dinamismoaren ondorio da12, Bilboko Portuaren 

jardueraren zatirik handiena baita (guztizkoaren % 61,8), eta 2019ko maila gainditzen duen 

segmentu bakarra (+% 9,7). Aitzitik, urte artean, jaitsi egin da solteko gai solidoen trafikoa  

(-% 19,9, urte arteko tasa) eta salgai orokorrena (-% 1,7), edukiontzien segmentuan izandako 

atzerakadarekin batera13 (-% 6,3 eta -% 2,0, edukiontzietan garraiatutako kopuruari eta 

salgaiari dagokienez). Kudeatutako ontziak gehitu egin dira (+% 9,1) eta covid aurreko 

mailara hurbiltzen dira (716 eta 746, hurrenez hurren; -% 4,0). 

 

 

Salgaiak itsasoz garraiatzea 

 

 

 

Iturria: Estatuko Portuak. 

 

 

  

                                                 
12 Eta, batez ere, gas naturalaren erreserbak handitzeko egiten ari den pilaketak areagotu dituen gas-inportazioen bultzadari lotuta dago, 

neguari eta balizko hornikuntza-arazoei begira. Era berean, nabarmentzekoa da Petronorrek 2021ean egin zituen geldialdi teknikoak 

gainditu ondoren hidrokarburoen inportazioek izan duten gorakada (El Correo, 2022ko uztailaren 19a). 

13 Edukiontzien trafikoari, osasun-krisiak ez ezik, Suezko kanalaren blokeoak, zamaketarien grebak eta, 2022aren hasieran, garraiolarien 

grebak eragin zioten, eta horrek eragin zuzena izan zuen Bilboko portu-jardueran. 

Jarduerak gora egin du 
Bilboko Portuan 
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Aireko garraioa 
 

Loiuko aireportua bere ohiko jarduna berreskuratzen ari da pixkanaka, 2020an izandako 

atzerakadaren ondoren, zeina 2021eko zati handi batera zabaldu baitzen –une hartan 

indarrean jarraitzen zuten mugikortasunerako neurri murriztaile batzuek–. 2022ko bigarren 

hiruhilekoko datuen arabera, 1.441.626 bidaiari izan dira Bizkaiko aerodromoan, eta 2019ko 

mailara hurbiltzen ari da (1.653.451 pertsona). Horrela, 2020an eta 2021ean erregistratutako 

balio minimoetatik urruntzen ari da. 

 

Aire-jardueraren susperraldia estatuko segmentuaren dinamismoan oinarritzen da, 2019ko 

maila ia berreskuratu baitu -% 98,4an dago-, 899.432 bidaiarirekin. Era berean, 

nabarmentzekoa da nazioarteko segmentuaren hazkundea, pandemiaren aurreko mailatik 

pixka bat urrunago egon arren (% 73,2), susperraldi handia erakusten baitu 2022ko bigarren 

hiruhilekoan (539.799 bidaiari). Hala eta guztiz ere, estatuko segmentua nagusitzen da 

(guztizkoaren % 62,5), nahiz eta nazioarteko segmentuaren pisua nabarmen handitu (% 37,5; 

2019an, % 44,6 zen). Loiuko aireportuan 12.883 eragiketa erregistratu dira, 2019ko bigarren 

hiruhilekoko balioen antza hartuta pixkanaka.  

 

Udarako itxaropenak positiboak dira, eta jardueraren susperraldiaren intentsitatearen 

jarraitutasuna adierazten dute14, pandemiaren aurreko mailetara hurbilduko baita. Baina 

zenbait faktore ezegonkortzaile ere agertu dira, hala nola sektoreak bizi duen lan-gatazka 

(konpainia jakin batzuek) eta aerodromo jakin batzuek jardueraren susperraldiaren 

kudeaketan dituzten zailtasunak, zeinek hasierako itxaropen horiek narriatu baititzakete.  

 

 
Aireportu nagusiek (estatukoek eta EAEkoek15) aire-jardueraren susperraldia partekatzen 

dute, eta Zaragozako (+% 39,5), Gasteizko (+% 26,8) eta Donostiako (+% 17,4) aireportuek 

2019ko mailak gainditzen dituzte. Gainerako aireportuek ere hobekuntza handia izan dute, 

baina ez dira iritsi (oraindik) 2019an erregistratutako mugimenduetara, hala nola Bartzelona 

(-% 20,3) eta Madril (-% 18,5), horiek baitira estatuko aireportu nagusiak eta nazioarteko 

segmentuak gehien baldintzatzen dituenak. Egoera horretan, EAEko aireportuek (G-3) 

Estatuko aireportuek (G-5) baino susperraldi handiagoa izan dute 2019ko datuekin 

alderatuta (+% 1,8% eta -% 1,9).  

                                                 
14 Exceltur, Turismoaren itxaropenak 2022ko II-H enpresa-balantzea.  

15 Kontuz, konpainiak eta ibilbideak sartzen baitira (Volotea, Donostiaren kasuan). 

Aireko garraioa 

 

 II. hiruhilekoko datuak II. 2022bb 

 2019 2020 2021 2022bb 
∆ % 

urte artekoa 

∆ % 
hiruhileko 

artekoa 

Bidaiariak (kop.) 1.653.451 15.005 390.465 1.441.626 269,2 108,8 

Hegaldi 
komertzialak 

1.651.842 14.128 388.679 1.439.231 270,3 109,2 

Estatu mailakoak 914.353 12.204 337.080 899.432 166,8 78,2 

Nazioartekoak  737.491 1.924 51.599 539.799 946,1 194,5 

Eragiketak (kop.) 14.327 998 4.925 12.883 161,6 75,2 

 

 

bb: behin-behinekoa 

Iturria: Aena 

Loiuko aireportua, 
2019ko mailan ia 



 

HIRUHILEKO KOIUNTURA II 2022 29 

 

 

  

Benchmarkina, bidaiariak eta aireportuak 

 

 
2019 II 2020 II 2021 II II 2022bb % ∆ 22/19 % ∆ 22/21 

 

Madril 15.840.895 322.735 3.956.550 12.904.403 -18,5 226,2 

Bartzelona 14.311.046 221.171 2.708.650 11.406.548 -20,3 321,1 

Valentzia 2.279.271 27.628 573.937 2.255.538 -1,0 293,0 

Sevilla 2.034.734 30.937 529.081 1.852.916 -8,9 250,2 

Zaragoza 119.222 658 34.248 166.296 39,5 385,6 

Metatua G-5     -1,9 295,2 

BILBO 1.653.453 15.005 390.465 1.441.626 -12,8 269,2 

Gasteiz 52.213 1.690 19.144 66.186 26,8 245,7 

Donostia 89.033 235 23.818 104.494 17,4 338,7 

Iruña 66.464 378 22.126 40.763 -38,7 84,2 

Metatua G-3      1,8 222,9 

Metatua G-9     -1,9 268,2 

 

 

G-5: Madril, Bartzelona, Valentzia, Sevilla eta Zaragoza. G-3: Gasteiz, Donostia eta Iruña. G-9: G-5, G-3 eta Bilbo. 

bb: behin-behinekoa. 

Iturria: Aena  
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EKONOMIA PRODUKTIBOA 
 

Barne Produktu Gordina  
 

Bizkaiak, hazkunde berri batekin hasi zuen 2022a Barne Produktu Gordinean (+% 1,1, 

hiruhileko arteko tasan), eta zazpi hiruhilekoko hobekuntza kateatu du, lurraldeko jarduera 

ekonomikoaren dinamismoa sendotuz. Nabarmentzekoa da, halaber, izandako urte arteko 

hazkunde nabarmena (+% 5,7), nahiko normalizatuta dagoen aldi batekin alderatzen dena 

(2021eko lehen hiruhilekoa). 2022ko bigarren hiruhilekoko aurrerapen-datuen arabera16 

(EAEko erreferentzia), hazkunde ekonomikoa apur bat moteldu da, espero zena baino 

txikiagoa izan da eta, hala, jardueraren susperraldi osoa 2023ra atzeratuko litzateke. 

 

Paradoxikoki, Bizkaiak, urteko lehen hiruhilekoan, 2019ko maila gainditzen duen lanpostu 

kopurua (EJC) erakusten du (488.183 eta 486.354, hurrenez hurren). Horrela, Bizkaiak 

pandemia aurreko enplegua berreskuratuko luke, hurrengo hiruhilekoetako emaitzek 

susperraldi hori baieztatzeko zain. 2022ko bigarren hiruhilekoko aurrerapen-datuek (EAEko 

erreferentzia) dinamismoari eusten diote enpleguan (+% 3,7, urte artekoa), eta dirudienez 

hazkundea oraindik ez da ahultzen, egungo ziurgabetasuna gorabehera. 

 

 

  

                                                 
16 EAEko hazkunde ekonomikoa (2022ko II. hiruh.) +% 4,3 (urte artekoa) eta +% 0,9 (hiruhileko artekoa) izango dela kalkulatzen da. 

Bizkaiko BGPd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Iturria: Hiruhilekoen kontuak (Eustat); oinarria: 2015 

Bizkaiak BPGd-ren 
hazkunde berri batekin 
hasiko du 2022 
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Industria  
 

Bigarren hiruhilekoko emaitzek (apirila-maiatza) Bizkaiko industria-jardueraren ibilbide 

positiboa berresten dute, kontuan hartuta 2022ko apirila-maiatzeko industria-produkzioaren 

indizeak (237,1) 2019ko erregistroa (234,2) gainditzen duela. Emaitza hori 2021eko bigarren 

hiruhilekotik izandako hobekuntza iraunkorrari zor zaio, urte arteko hazkunde 

garrantzitsuekin (+% 30,9, +% 7,8, +% 7,2, +% 9,5 eta +% 8,1, hurrenez hurren). 

 

Industria-jardueraren susperraldia industria osatzen duten azpisektore guztien dinamismoan 

oinarritzen da, eta nabarmentzekoa da manufaktura-segmentuaren hazkundea (+% 7,3, urte 

arteko tasan), industria-azpisektore nagusia izanda. Halaber, jarduera hazi egin da erauzketa-

industrietan (+% 37,8), energian, gasean eta lurrunean (+% 12,8) eta uretan (+% 14,1). 

Horrela, azpisektore guztiek berreskuratu dute 2019ko maila (apirila-maiatza), baina 

azpimarratzekoa da erauzketa-industrien (+% 26,6), energiaren, gasaren eta lurrunaren 

(+% 9,9) eta uraren (+% 2,8) dinamismo handiagoa eta manufaktura-industriaren 

egonkortasun handiagoa, 2019ko jarduera-maila berean baitago (+% 0). 

 

Azken batean, lurraldeko industria-jardueraren susperraldia berresten da, eta badirudi, 

oraingoz, egungo ziurgabetasun-egoerak –gatazka belikoa, energiaren eta lehengaien 

prezioen hazkundea, “botila-lepoak”, etab.– ez duela eragin nabarmenik izango sektorearen 

martxan. Hala ere, nolabaiteko zuhurtzia dago, beste faktore batzuek, hala nola euro-dolar 

parekotasunak, hainbat modutan eragin diezaioketelako (dolarretan izendaturiko lehengaien 

erosketa garestitzen du, baina nazioarteko salmentetarako posizio erlatiboa hobetzen du, 

adibidez).  

 

 

Industria 

Urtetik urterako aldakuntza tasa, % 

 2021 II. 2021 III. 2021 IV. 2022 I. 2022 II. 

Ekoizpen tasa 30,9 7,8 7,2 9,5 8,1 

Manufaktura-industria  37,9 11,8 4,4 6,9 7,3 

Erauzketa-industriak 36,8 39,6 28,6 36,9 37,8 

Energia, gasa eta lurruna -4,2 -13,5 30,7 31,2 12,8 

Ura 7,4 -8,2 -6,1 -7,4 14,1 

  

 

Bizkaiko datuak, egutegi efektua zuzenduta. Erreferentziako aldiko agregazio indizearen urtetik urterako aldakuntza. 2022ko apiril-

maiatzeko hilabeteei dagokien bigarren hiruhilekoko datuak. 

Iturria: Eustat 

  

Bizkaiko industria-
jarduerak 2019ko maila 
berreskuratu du 
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Merkatuko zerbitzuak 
  

2022aren hasierak Bizkaiko merkatu-zerbitzuen jardueraren hobekuntza-sekuentziari eutsi 

dio, laugarren hiruhilekoz jarraian hazi baita (+% 16,1, urte arteko tasan), eta lurraldeko 

hirugarren sektorearen jardueraren susperraldiaren sendotzea berretsi du. 2022ko lehen 

hiruhilekoan, zerbitzuen koiuntura-indizea 111,3 puntukoa da, aurreko hiruhilekoan 

erregistratutakoa baino zertxobait txikiagoa (120 puntu), baina, nolanahi ere, zertxobait 

gainditu du 2019ko lehen hiruhilekoko indizea (110,1 puntu). Emaitza horrek erakusten du 

zerbitzuak suspertu egin direla pandemia kontrolatzeko ezarritako neurri murriztaileak 

(sektoreari gogor eragin ziotenak) lasaitu diren heinean, eta badirudi egoera hori berriro ere 

“normaltasunera” itzultzen ari dela. 

 

 

Merkatuko zerbitzuen salmentak 

 

 

 
 

Bizkaiko datuak, egutegi efektua zuzenduta. Behin-behineko datuak hasitako urtean eta aurreko urtean (2022 eta 2021). 

Iturria: Zerbitzuen salmenten indizea (Eustat); oinarria: 2015 

 

 

Hala ere, aldeak ikusten dira sektorea osatzen duten jardueren suspertze mailan. Printzipioz, 

urte arteko terminoetan, jarduera guztiek hobetzen dute beren jarduna, eta, batez ere, 

ostalaritzak (+% 46,3) eta garraioak eta biltegiratzeak (+% 22,5), pandemia-egoeraren kaltetu 

nagusiak baitira. 2019ko lehen hiruhilekoarekin alderatuta, ordea, garraio eta biltegiratze 

jarduerek (+% 17,9) eta informazio eta komunikazio jarduerek (+% 7,2) baino ez dute 

berreskuratu maila hori, eta jarduera administratiboek eta zerbitzu osagarriek (-% 9,7), 

profesionalek, zientifikoek eta teknikoek (-% 6,3) eta, batez ere, ostalaritzak (-% 13,0) 

jarduera-maila horretatik urrun jarraitzen dute.  

 

Sektoreko enpleguak ere hobera egin du, baina haren profila ez da izan hirugarren sektoreko 

salmentak bezain dinamikoagoa (+% 0,3 eta +% 16,1). Emaitza horren arrazoia da zerbitzuei 

lotutako enplegua, 2017az geroztik erakusten zuenez, etengabe galtzen ari zela landunak, 

eta pandemiak jaitsiera-profil hori bizkortuko zuen. Izan ere, 2022ko lehen hiruhilekoan 

enplegatutako langileen indizea (100,7) 2019koa (105,5) baino txikiagoa da, eta hobetzeko 

Zerbitzuek hobetzen 
jarraitzen dute 

Baina aldeak daude 
azpisektorearen arabera, 
ostalaritza (oraindik) 
2019ko mailatik urrun 
egonda 

Sektoreko enpleguak 
egokitzeko egiturazko 
joerari eutsi dio 
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tarte txikia du, enpleguan egokitzeko dagoen egiturazko joera dela-eta, batez ere jarduera 

batzuetan (banka eta aseguruak, adibidez). 

 

 

Merkatuko zerbitzuak 

 Urte arteko aldakuntza tasa, % 

 2021 II. 2021 III. 2021 IV. 2022 I. 

Merkatuko zerbitzuak 21,0 11,1 15,8 16,1 

Garraioa eta biltegiratzea 34,7 26,6 34,2 22,5 

Ostalaritza 70,0 13,1 50,0 46,3 

Informazioa eta komunikazioak 2,9 0,6 8,0 8,2 

Jarduera profesionalak, zientifikoak eta teknikoak 7,6 0,6 -5,0 1,2 

Jarduera administratiboak eta zerbitzu osagarriak 11,7 8,4 6,9 13,4 

Landunen indizea 0,2 -0,9 0,1 0,3 
  

   

 
Bizkaiko datuak, egutegi efektua zuzenduta. Uneko urteko behin-behineko datuak (2022). 

Iturria: Zerbitzuen salmenten indizea (Eustat); oinarria: 2015 

 

 

Kanpoko merkataritza 
 

2022ko bigarren hiruhilekoak Bizkaiko kanpoko jardueraren susperraldia berretsi du, 2019ko 

erregistroak gainditu eta maximo historikoetara iritsi baita. Zehazki, 2022ko apirila eta 

maiatza bitartean, lurraldearen esportazioak 2.387,3 milioi eurokoak izan ziren eta 

inportazioak 3.000 milioi eurokoak, urte arteko hazkunde handiarekin (+% 39,9 eta +% 60,4, 

hurrenez hurren). Balio horiek 2019ko apirila-maiatzekoak baino handiagoak dira17 (+% 27,4 

eta +% 44,9). Kanpoko saldoa18 defizitarioa da (-609,3 milioi euro) inportazioen pisuagatik, 

eta estaldura-tasa19 % 79,7koa da. 

 

Kanpoko jardueraren susperraldian, nabarmentzekoa da osagai20 ez-energetikoaren bilakaera 

positiboa, urte arteko hazkunde garrantzitsuak izan baitira bai esportazioetan (+% 31,2), bai 

inportazioetan (+% 38,1). Bi segmentuek 2019ko maila gainditzen dute (+% 37,6 eta 

+% 45,7). Osagai ez-energetikoak jarduera osoan duen pisua % 82,5 eta % 54,9 da 

esportazioetan eta inportazioetan, hurrenez hurren. Azkenik, lurraldeko merkataritza-saldo 

ez-energetikoak superabita du (+323 milioi euro), % 119,6ko estaldura-tasarekin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Adi: baliteke zati bat prezioen igoeragatik izatea. 

18 Esportazioen eta inportazioen arteko aldea. 

19 Esportazioek inportazioen gainean duten pisua. 

20 Energiak garrantzi handia du lurraldearen kanpoko jardueran, eta emaitza horiek markatzen dituen enpresa jakin baten presentziari 

lotuta dago. Horregatik, analisitik kanpo uzten da osagai energetikoa, kanpoko jarduera ez-energetikoan zentratzeko, batez ere 

industriari dagokionez. 

Bizkaiko kanpoko 
jarduera, maximo 
historikoetan 

Eta batez ere, osagai 
ez-energetikoan 
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Esportazioek lurraldeko BPGd-ren gainean duten pisua nabarmen hazi da 2022ko lehen 

hiruhilekoan (% 29,5), kanpoko merkataritzaren dinamismo garrantzitsua islatuz, lurraldearen 

susperraldi ekonomikoan jarduera bultzatzaileetako bat izanik. Emaitza positiboa da, batez 

ere, gerrako gatazkak, besteak beste, sortutako ziurgabetasunak baldintzatutako ekitaldi 

tartearekin bat datorrelako.  

 

Kanpoko jardueraren zifrek bultzadari eusten diote, baina 2022ko bigarren erdian (udazken-

negua) gerta daitekeenaren aurreko zuhurtziarekin; izan ere, egoera “zaila” aurreikusten da, 

inflazioa eragiten baitu argi eta garbi, eta horrek baldintzatu egin du hazkunde 

ekonomikoaren aurreikuspenen beheranzko berrikuspen handia eta, ondorioz, nazioarteko 

merkataritzako jardueren moteltzea berrikustea. 

 

 

 
 

Kanpoko merkataritza  

 Balioa (milioi euro) Urtetik urterako ∆ (%) 

 2021 IV. 2022 I. 2022 II.1 2022 I. 2022 II.2 

Esportazioak, guztira 2.654,5 3.054,9 2.387,3 28,2 39,9 

Esportazio ez-energetikoak 2.269,4 2.472,6 1.968,9 16,4 31,2 

Inportazioak, guztira 3.548,6 3.629,6 2.996,6 53,3 60,4 

Inportazio ez-energetikoak 2.034,6 2.200,9 1.645,9 40,6 38,1 

 Partaidetza ratioa, % Pren aldakuntza 

esp. ez-energetikoen % / esp. 
guztira 

85,5 80,9 82,5 -8,2 -5,5 

inp. ez-energetikoen % / inp. 
guztira 

57,3 60,6 54,9 -5,4 -8,9 

      

 

1. Apiril-maiatzari dagokion behin-behineko datua 2. Aurreko urteko apiril-maiatzaren aldean 

Iturria: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa  

Esportazioaren ratioa BPGd-rekin alderatuta (%). Bizkaia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Iturria: Datacomex (Merkataritza Estatuko Idazkaritza) eta hiruhilekoko kontuak (Eustat, oinarria: 2015) 
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JARDUERA EKONOMIKOAK 
 

Sozietate berriak  
2022ko bigarren hiruhilekoan, sozietate berrien sorrerak dinamismoa galdu du, eta emaitza 

garrantzitsua da, enpresa kopuru handiena eratzen den hiruhilekoa izan ohi baita, 2018an eta 

2019an gertatu zen bezala. Baina, 2022an, bigarren hiruhilekoko datua (198 sozietate berri) 

lehen hiruhilekokoa baino txikiagoa da (216 sozietate berri), eta 2021eko zifra baino 

txikiagoa ere bai (210 sozietate berri). Emaitza horien arabera, hirian sozietate berriak 

sortzeko prozesua moteldu egingo litzateke, egungo ziurgabetasun-egoerak baldintzatuta. 

 

 

 

Zerbitzuek izan ezik, hiru sozietate gehiagorekin (% 1,9) jarduera-sektore guztiek lagundu 

dute eratutako enpresen kopuruan gertatutako urte arteko murrizketan. Zerbitzuak dira, 

halaber, sozietate berri gehienak biltzen dituztenak (% 83,3), eta industriak eta energiak  

(% 8,6) eta eraikuntzak (% 8,1) pisu txikiagoa dute. 

 

 

Merkataritza sozietate berriak 

 
2022 II. 

∆ % 

hiruhileko artekoa urte artekoa 

Merkataritzako sozietate berriak 198 -8,3 -5,7 

Lehen sektorea 0 -100,0 -100,0 

Industria eta energia 17 21,4 -32,0 

Eraikuntza  16 -30,4 -27,3 

Zerbitzuak 165 -7,3 1,9 

 

Iturria: Merkataritza Erregistroa 

 

Merkataritza sozietate berriak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Iturria: Bilboko Merkataritza Ganbera eta Merkataritza Erregistroa 

Sozietate berrien 
sorrerak dinamismoa 
galdu du 
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Zerbitzuen sektorean sortutako 165 sozietate berrietatik % 87,3 6 jardueratan biltzen dira: 

Merkataritza eta konponketa, dinamismo handiena erakusten duena 38 sozietate berrirekin, 

Jarduera profesionalak, zientifikoak eta teknikoak, Ostalaritza, Higiezinen alorreko jarduerak, 

Informazioa eta komunikazioak eta Osasun eta gizarte zerbitzuetako jarduerak. 

 

Horrela, zerbitzuen sektorean sortutako sozietateen ia % 30 bat datoz jarduera profesional, 

zientifiko eta teknikoekin eta informazio eta komunikazioekin. 

 

2022ko II. hiruhilekoan sozietate gehien sortu dituzten jarduerak 

  

Merkataritza eta konponketa 38 

Jarduera profesionalak, zientifikoak eta teknikoak 29 

Ostalaritza 28 

Higiezinen alorreko jarduerak 20 

Informazioa eta komunikazioak 19 

Osasun jarduerak eta gizarte zerbitzuetako jarduerak 10 

 

Desegindako sozietateek ere behera egin dute, 2021eko bigarren hiruhilekoarekin alderatuta 

(-% 3,2; -3 sozietate desegin), murrizketa handiagoa aurreko hiruhilekoarekin alderatuz gero 

(-% 34,5; -48 sozietate desegin), urtarriletik martxora 139 sozietate desegin baitziren, 

hiruhileko bakar batean egondako zifrarik handienetako bat. 

 

Desegindako sozietateak 

  ∆ % 

 2022 II. hiruhileko artekoa Urte artekoa 

Desegindako merkataritza sozietateak 91 -34,5 -3,2 

Lehen sektorea 1 0,0 --- 

Industria eta energia 5 -64,3 -54,5 

Eraikuntza  19 26,7 90,0 

Zerbitzuak 66 -39,4 -9,6 

 

Iturria: Merkataritza Erregistroa 

 

Horrela, 2022ko bigarren hiruhilekoan, desegindako sozietateen bolumena 2019koaren 

antzekoa izan da Bilbon (91 desegindako sozietate eta 89, hurrenez hurren). Beherakada hori 

industrian eta energian (-% 54,5, urte artekoa) eta zerbitzuetan (-% 9,6) izandako bilakaera 

hobearen ondorio da, eta eraikuntzan desegindako sozietateen kopurua, ordea, handitu egin 

da (+% 90,0).  

 

Eta sektoreko 66 sozietate deseginetatik, Merkataritza eta konponketa eta Jarduera 

administratiboak eta zerbitzu osagarriak dira jarduera gehien galtzen dituztenak. 

 

2022ko II. hiruhilekoan sozietate gehien desegin dituzten jarduerak 

  

Merkataritza eta konponketa 18 

Jarduera administratiboak eta zerbitzu osagarriak 11 

Jarduera profesionalak, zientifikoak eta teknikoak 9 

Finantza eta aseguru alorretako jarduerak 7 

Higiezinen alorreko jarduerak 6 

Ostalaritza 5 

Iturria: Merkataritza Erregistroa  

Desegindako 
sozietateen kopurua 
2019koaren antzekoa 
da 
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2022ko II. hiruhilekoa 

 

 Adierazleak 

 
Azken datua 

Δ Urte artekoa 

(%) 
Aldia 

LAN MERKATUA    

Biztanleria aktiboa (milakotan)** 171,8 -0,5 II. hiruh. 

Biztanleria landuna (milakotan)** 152,3 1,8 II. hiruh. 

Langabeak (milakotan)** 19,5 -15,6 II. hiruh. 

Langabezia-tasa (%)** 11,36 -2,0* II. hiruh. 

Langabe erregistratuak (kop.)** 21.711 -9,1 ekaina 

Afiliatuak (kop.) 181.442 2,9 ekaina 

Erregistratutako kontratuak (kop.)** 30.459 -0,2 II. hiruh. 

MERKATARITZA    

Afiliatuak  19.419 0,7 ekaina 

Kontsumo prezioak (adierazlea)*** 110,1 10,0 ekaina 

TURISMOA    

Ostatu-gauak (kop.) 532.583 201,6 II. hiruh. 

Bidaiariak (kop.) 276.853 175,4 II. hiruh. 

Batez besteko egonaldia (ostatu-
gauak/bidaiaria) 

1,92 9,5 II. hiruh. 

GARRAIOA    

Salgaien itsas garraioa (mila tonatan) 8.618,4 11,4 II. hiruh. 

Bidaiariak airez garraiatzea  1.441.626 269,2 II. hiruh. 

ENPRESA-JARDUERA    

Industria ekoizpena (indizea)*** 237,1 8,1 apiril-maiatza 

Merkataritza sozietate berriak (kop.) 198 -5,7 II. hiruh. 

Desegindako sozietateak (kop.) 91 -3,2 II. hiruh. 

 

 

* Ehuneko puntuak. 

** Bilbon bizi den biztanleria.  

*** Bizkaiari dagokion adierazlea. KPIren bilakaera, erreferentziazko aldiko agregazio indizean oinarrituta. Oinarrizko urtea aldatzea (2021) 

Iturria: Egileak egina, honako hauen datuak oinarri hartuta: Eustat, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa, Lanbide, Enplegu eta Gizarte 

Segurantzako Ministerioa, Estatistikako Institutu Nazionala, Estatuko Portuak, Aena, BFA eta Merkataritza Erregistroa 

 


