
 

 

HILEKO KOIUNTURA  

Bilboko laburpen sozioekonomikoa 2022KO URRIA 

 

 

 

TITULARRAK ADIERAZLEAK 

 

 Irailean erregistratutako langabeen 

kopurua 21.805 pertsonara jaitsi da. BAIren 

arabera, langabezia-tasa % 9,22ra jaitsi da. 

 

 Afiliatuak % 2,7 igo dira eta orain 181.637 

pertsona dira. –% 17,0 kontratu gutxiago 

erregistratu dira, baina horietatik % 36,4 

finkoak dira. 

 

 Irailean saltoki handietako eta elikagaien 

kateetako salmentek % 2,1eko gorakada 

izan dute urtetik urtera, lan-egutegiko 

termino homogeneoetan. 

 

 Bidaiarien sarrerak % 29,1 handitu dira, eta 

ostatu-gauak % 31,9. Atzerriko turisten 

kopuruak % 90,4 egin du gora urterik 

urtera, eta turista nazionalen kopuruak, 

berriz, –% 8,9ko beherakada izan du. 

 

 2022ko hirugarren hiruhilekoan 144 

merkataritza-sozietate berri erregistratu 

dira, eta 66 desegin, hau da, aurreko 

urteko epe berean baino –% 15,8 eta 

–% 8,3 gutxiago, hurrenez hurren. 

 

 Bilboko aireportuak irailean 548.960 

bidaiari erregistratu ditu, urtebetean % 52,7 

gehiago. Bilboko portuak 2,6 milioi tona 

eta 17.208 bidaiari kudeatu ditu hilabetean. 

 

Azken 

datua 
 

Δ 
Urte artekoa 

(%) 
*aurreko aldia 

 

Azken 
datuaren data 

 

 

Lan-merkatua 

Afiliatutako biztanleak (kop.) 181.637 2,7* ira. 

Erregistratutako langabeak (kop.) 21.805 –1,7* ira. 

Langabezia-tasa (BAI) 9,22 –2,14p.p. III. hiruhilekoa 

Erregistratutako kontratuak 13.692 –17,0 ira. 

 

Merkataritza 

Saltoki handiak eta elikagaien kateak: 
salmenta-indizea 
(2015. urtea= oinarria 100) 

108,5 2,1 ira. 

 

Turismoa 

Bidaiarien sarrera (kop.) 104.119 29,1 ira. 

Ostatu-gauak (kop.) 200.880 31,9 ira. 

 

Ekonomia eta enpresa 

Sortutako merkataritza-sozietateak 144 -15,8 III. hiruhilekoa 

Desegindako merkataritza-
sozietateak 

66 -8,3 III. hiruhilekoa 

 

Garraioa 

Bidaiarien aireko garraioa (kop.) 548.960 52,7 ira. 

Salgaien itsas garraioa (milioi tona) 2,6 5,0 ira. 

    

 

   DATU BAT 

   % 9,22 

[2022ko urriaren 31ko datuak]   Langabezia-tasa BAI 

 



 

HILEKO KOIUNTURA 2022KO URRIA 2 

LAN-MERKATUA 
 
Erregistratutako langabezia-tasa 
 
Irailean, 374 langabe gutxiago erregistratu dira; horrek esan nahi du 

hilabete arteko –% 1,7ko murrizketa izan dela, eta 21.805 langabe daudela 

udalerrian. 

 

Emakumeen langabezia-tasa jaitsi da (–% 2,5), baita gizonena ere, baina 

gutxiago (–% 0,6): 317 eta 57 langabe gutxiago, hurrenez hurren. 

 

Talderik gazteena salbuetsita, kontuan hartutako beste talde guztiek 

langabezia-tasa txikiagoarekin bukatu dute hilabetea. Gazteenek, 16 eta 24 

urte bitartekoek, % 0,4 egin dute gora (7 gehiago); 25 eta 44 urte 

bitartekoek –% 3,0ko beherakada izan dute, eta 45 urtetik gorakoek 

–% 1,1ekoa (246 eta 135 langabe gutxiago, hurrenez hurren). 

 

Langabeziak behera egin du jarduera-sektore guztietan. Bereziki murriztu 

da zerbitzuen sektorean, zeinean 216 langabe gutxiago dauden (–1,4%). 

Eraikuntzaren sektorean 95 langabe gutxiago daude, industrian 27 eta 

lehen sektorean 11 (–% 6,0%, –% 1,7 eta –% 2,9, orden horretan). 

 

Langabeziak behera egin du EAEn eta hiru lurraldeetan. 

 

Benchmarkina. Espainiako bost hiriburu handienetan (G-5), langabeziaren 

bilakaerak –% 0,4ko beherakada izan du aurreko hileko datuen aldean. 

Hilabete honetan langabeziak Bartzelonan baino ez du gora egin (% 0,2). 

Valentziak izan du murrizketarik nabarmenena (–% 1,4. 

 

Euskal hiriburuen multzoan (G-3), erregistratutako langabezia-tasa –% 0,9 

jaitsi da. Gasteizen –% 1,3 jaitsi da, eta Donostian –% 1,8. Iruñean 

langabeziak % 0,2ko gorakada izan du. 

 
 
Afiliatutako biztanleak 
 
Irailaren amaieran 181.637 afiliatu erregistratu ziren Bilboko enpresetan, 

hau da, uztailean baino 4.818 gehiago (% 2,7). 

 

Enpleguak gora egin du araubide guztietan hiletik hilera. Araubide 

Orokorrean, abuztuan baino 4.713 lanpostu gehiago daude (% 3,2), 55 

Langile Autonomoen Araubide Berezian (% 0,2), 35 Etxeko Langileenean 

(% 0,6), eta gainerako araubide berezietan (Nekazarienean eta Itsas 

Langileenean) 15 afiliatu gehiago daude (% 2,1). 

 

EAEn, orokorrean, % 2,6 afiliatu gehiago daude. Hiru lurraldeetan egon da 

afiliatuen gorakada: Bizkaian % 2,3, Gipuzkoan % 2,7 eta Araban % 3,2. 

  

 

 

 

 

 

 

Erregistratutako langabeak 
∆ Hilabete artekoa 

Iraila 21.805 pertsona 

 % 1,7  ▼ 

Emakumeak % 2,5  ▼ 

Gizonak % 0,6  ▼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benchmarkina 
∆ Hilabete artekoa 

Bilbo % 1,7  ▼ 

G-5 % 0,4  ▼ 

G-3 % 0,9  ▼ 

G-5: Madril, Bartzelona, Valentzia, Sevilla eta Zaragoza 

G-3: Donostia, Gasteiz eta Iruñea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliatutako biztanleak, araubideen arabera 

∆ Hilabete artekoa 

Iraila 181.637 pertsona 

 % 2,7  ▲ 

Araubide Orokorra % 3,2  ▲ 

Autonomoak % 0,2  ▲ 

Etxeko Sistema 
Berezia 

% 0,6  ▲ 

Beste batzuk % 2,1  ▲ 

 

 



 

HILEKO KOIUNTURA 2022KO URRIA 3 

Sektorez sektore, afiliatu gehiago daude zerbitzuen sektorean (4.714 afiliatu 

gehiago, % 3,0), Industrian (98 gehiago, % 1,2 ) eta lehen sektorean (33 

gehiago, % 11,3). Eraikuntzaren sektorean baino ez da galdu enplegua, 27 

afiliatu gutxiago baitaude (–% 0,3). 

 

Zerbitzuei dagokienez, nabarmentzekoak dira honako hauetan egondako 

gorakadak: hezkuntzan (% 13,1 eta 2.558 afiliatu gehiago), aisialdian eta 

kulturan (% 8,1 eta 276 gehiago) eta administrazio-jardueretan (% 7,6 eta 

1.310 afiliatu gehiago). Ostalaritzan ere enpleguak gora egin du (% 3,1 eta 

291 gehiago), baita merkataritzan ere (% 0,7 eta 128 gehiago). Behera egin 

du gizarte-zerbitzuetan, osasun-zerbitzuetan eta ostatu-zerbitzuetan. 

 

Urte arteko datua: Urte artean enpleguak % 2,1eko gorakada izan du, hau 

da, 3.668 afiliatu gehiago. Urte artean Araubide Orokorrean baino ez da 

hazi afiliazioa. Langile Autonomoen Araubide Berezian enpleguak behera 

egin du elkarren ondoko hamar hilabeteetan. 

 

Sektoreen arabera, zerbitzuek 3.810 afiliatu batu dituzte (% 2,4) eta 

eraikuntzak 84 (% 0,9). Industriak 159 galdu ditu (–% 1,8) eta lehen 

sektoreak 75 (–% 18,7). Zerbitzuetan azpimarratzekoa da ostatu-

zerbitzuetan, ostalaritzan, gizarte-zerbitzuetan eta jarduera 

profesionaletan, zientifikoetan eta teknikoetan egon den urteen arteko 

gorakada. (% 20,3, % 8,5, % 4,4 eta % 3,5 gehiago, hurrenez hurren). 

 

Benchmarkina. Espainiako bost hiriburu nagusien multzoan (G-5) 

afiliazioak % 2,2ko gorakada izan du aurreko hilaren aldean. Taldeko hiri 

guztiek gora egin dute afiliazioari dagokionez. Zaragozak izan du 

gorakadarik esanguratsuena (% 3,4). 

 

G-3ko hiriburuetan, batera hartuta, afiliatuen kopurua % 3,7 igo egin da. 

Iruñean % 5,2 igo da, Donostian % 4,1 eta Gasteizen % 2,1. 

 
 
Biztanleria aktiboari buruzko inkesta 
 
Hirugarren hiruhilekoan, BAIk langabeziaren bilakaerari buruzko datu on 

bat utzi du, 4.000 langabe gutxiago  baitaude, baita okupazioaren 

hazkunde moderatu bat ere, soilik emakumeen artean gertatzen dena. 

 

Hala ere, jarduerak behera egin du, bereziki gizonezkoan kasuan. 

 

9.500 pertsona lanik gabe geratu dira. 

 

Hirugarren hiruhilekoan, –% 0,5 handitu da Bilboko biztanleria landuna. 

Igoera hori emakumeen artean baino ez da gertatu (800 gehiago); izan ere, 

gizonen artean 100 landun gutxiago egon dira hiruhilekoaren amaieran. 

 

Hiribilduan bizi den biztanleria landunak zerbitzuen sektorean eta lehen 

sektorean baino ez du gora egin (3.200 eta 600 landun gehiago, hurrenez 

hurren). Industrian 1.600 enplegu gutxiago daude, eta eraikuntzan 1.500.

 

Afiliatutako biztanleak, sektorearen arabera 

∆ Hilabete artekoa 

Iraila 181.637 pertsona 

 %  2,7  ▲ 

Lehen sektorea % 11,3 ▲ 

Industria %  1,2  ▲ 

Eraikuntza %  0,3  ▼ 

Zerbitzuak %  3,0  ▲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benchmarkina 
∆ Hilabete artekoa 

Bilbo % 2,7  ▲ 

G-5 % 2,2  ▲ 

G-3 % 3,7  ▲ 

G-5: Madril, Bartzelona, Valentzia, Sevilla eta Zaragoza 

G-3: Donostia, Gasteiz eta Iruñea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biztanleria aktiboari buruzko inkesta 
BAI – III. hiruhilekoa 

∆ Hiruhileko artekoa 

Langabezia-tasa % 9,22 

 2,14 pp  ▼ 

  

Emakumeak 1,61 pp  ▼ 

Gizonak 2,63 pp  ▼ 

  

Biztanleria aktiboa % 1,9    ▼ 

Biztanle landunak % 0,5    ▲ 

Biztanleria langabetua % 20,5  ▼ 

 

 

 



 

HILEKO KOIUNTURA 2022KO URRIA 4 

Hiribilduan bizi direnen enplegu-tasa % 52,18 da; emakumeen kasuan, 

% 47,27 da eta gizonen kasuan % 57,49.  

 

Langabeek behera egin dute (4.000 pertsona gutxiago); hau da, aurreko 

hiruhilekoan 19,5 mila ziren, eta urteko hirugarren hiruhilekoan, berriz, 15,5. 

 

Langabeziak beherakada handiagoa izan du gizonezkoen artean (2.600 

langabe gutxiago) emakumeen artean baino (1.300 langabe gutxiago). 

 

Udalerriko langabezia-tasa jaitsi da, eta % 9,22an dago. Emakumeen 

kasuan, % 9,83ra jaitsi da eta gizonen kasuan % 8,67ra. 

 
 
Erregistratutako kontratuak 
 
Irailean 13.692 kontratu sinatu ziren Bilbon, hau da, aurreko urteko hilabete 

berean baino –% 17,0 gutxiago (2.811 kontratu gutxiago). 

 

2021eko irailarekin alderatuta, behera egin dute gizon zein emakumeei 

egindako kontratuek: 1.130 eta 1.681 gutxiago izan dira, hurrenez hurren. 

 

Adinaren arabera, 25 eta 44 urte bitarteko pertsonei dagozkie 

erregistratuko kontratuen % 51,4 (7.035 kontratu); % 28,5, berriz, 45 urtetik 

gorakoei (3.897), eta gainerako % 20,2, 25 urtetik beherakoei (2.760). 

 

Sektoreka, lehen sektoreak baino ez du gora egin, 2021eko irailean baino 

15 kontratu gehiago izan ditu eta. Zerbitzuen sektorean beherakada izan 

da (2.540 kontratu gutxiago), baita industrian eta eraikuntzan ere (195 eta 

91 kontratu gutxiago, hurrenez hurren). 

 

Zerbitzuei buruzko datu absolutuetan, nabarmentzekoa da osasuneko eta 

gizarte-zerbitzuetako jardueren kontratuen beherakada (688 gutxiago), bai 

eta administrazio-jardueretan, garraioan eta biltegiratzean, eta 

merkataritzan eta hezkuntzan egondako kontratuen beherakada ere (680, 

501, 302 eta 206 gutxiago, hurrenez hurren). Kontratuen gorakada 

nabarmena egon da informazio eta komunikazioetan eta aisialdiko 

jardueretan (140 eta 54 gehiago, hurrenez hurren) 

 

Kontratazio-esparru berriarekin, % 176,9 egin dute gora kontratu 

mugagabeek. Aldi baterako kontratuak guztien % 63,6 izan dira. Irailean 

10.852 pertsona kontratatu dira, % 57,8 emakumeak. Kontratu-

txandakatzearen indizea honako hau da: pertsona bakoitzeko 1,26 kontratu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erregistratutako kontratuak 
∆ Urte artekoa 

iraila 13.692 kontratu 

  % 17,0   ▼ 

Lehen sektorea % 115,4  ▲  

Industria   % 21,6  ▼ 

Eraikuntza  % 18,2   ▼ 

Zerbitzuak  % 16,7   ▼ 

 

 

 

 



 

HILEKO KOIUNTURA 2022KO URRIA 5 

MERKATARITZA 
 
Saltoki handiak eta elikagaien kateak 
 
Bizkaiko saltoki handietako eta elikagaien kateetako salmentak % 2,1 igo 

dira irailean urterik urtera, lan-egutegiko termino homogeneotan. Aurreko 

hilarekin alderatuta, % 1,1 igo dira salmentak. 

 

Elikagaien salmentek –% 2,5 egin dute behera 2021eko irailarekin 

alderatuta, eta gainerako produktuei dagozkionak % 9,3 igo dira aldi 

berarekin alderatuta. 

 

Bizkaiko saltoki handietan lanean ari direnen indizeak urterik urte % 2,6ko 

gorakada izan du. 

 

Lurraldeka, saltoki handietako eta elikagaien kateetako salmentek behera 

egin dute Araban (–% 1,6) eta Gipuzkoan (–% 4,1). EAEn, orokorrean, –% 0,4 

egin dute behera. 

 
 
MERKATARITZA-SOZIETATEAK 
 
2022ko hirugarren hiruhilekoan Bilbon 144 merkataritza-sozietate berri 

sortu dira, eta horrek –% 15,8ko beherakada dakar, aurreko urteko aldi 

beraren aldean (27 sozietate gutxiago datu absolutuetan). 

 

Sektoreka, zerbitzuetan 119 sozietate sortu dira, hau da, aurreko urtean 

baino 11 gutxiago; industrian 4 sortu dira eta eraikuntzan 21 (hurrenez 

hurren, 19 gutxiago eta 5 gehiago). 

 

Hirugarren hiruhilekoan 66 sozietate desegin dira, aurreko urteko hiruhileko 

berean baino –% 8,3 gutxiago (5 gutxiago desegin dira). Desegindakoetatik, 

% 82 zerbitzuen sektorekoak dira, % 12 eraikuntzakoak eta % 6 

industriakoak. 

 

Aurten, urtarriletik irailera, 558 sozietate eratu dira, eta 296 desegin dira, 

% 3,1 eta % 11,7 gehiago, hurrenez hurren, 2021eko aldi horrekin alderatuta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Saltoki handiak Bizkaia 

∆ Urte artekoa 

Iraila 108,5 

Salmenta-indizea % 2,1  ▲ 

- Elikadura % 2,5  ▼ 

- Gainerako produktuak % 9,3  ▲ 

  

Landunak % 2,6  ▲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkataritza-sozietateak 
∆ Urte artekoa 

III. hiruhilekoa  

Sortutakoak % 15,8  ▼ 

Deseginda  %  8,3  ▼ 

 



 

HILEKO KOIUNTURA 2022KO URRIA 6 

TURISMOA 
 
Bilboko establezimenduek 200.880 ostatu-gau izan dituzte, hiriak izan duen 

irailik onena. Aurreko urteko hilabete berean baino 48,623 ostatu-gau 

gehiago egon dira (% 31,9). 

 

Hazkundea atzerriko turisten ostatu-gauek eragin dute; ostatu-gauak 

% 102,3 hazi dira urte artean, eta abuztuan Bilboko hotel-

establezimenduetako ostatu-gau guztien % 59 izan dira. Estatu barruko 

turismoa % 11,8 jaitsi da. 

 

Bidaiarien sarrerak % 29,1 egin du gora. Atzerriko turisten kopurua baino ez 

da hazi. 

 

Hiriko hoteletan ostatu hartutako bidaiariei dagokienez, Madrilgo 

Erkidegokoak izan dira ugarienak (% 25,9), gero Andaluziakoak (% 12,4), 

Kataluniakoak (% 12,3) eta EAEkoak (% 11,5). Atzerriko bidaiaririk ugarienak 

AEBkoak izan dira (% 12,8), gero Alemaniakoak (% 12,2), Erresuma Batukoak 

(% 11,4), Frantziakoak (% 8,9) eta Herbehereetakoak (% 7,4). 

 

Urtetik urtera gora egin dute batez besteko egonaldiek. 

 

Logela eskuragarriko diru-sarrerak 94,1 eurokoak dira, % 70,6 gehiago urte 

artean 

 

2022ko uda Uda osoan (uztaila, abuztua eta iraila) 677.948 ostatu-gau eta 

344.690 sarrera erregistratu dira, hau da, % 27,7ko igoera ostatu-gauetan 

eta % 30,3eko igoera sarreretan, 2021eko udarekin alderatuta. 2022ko 

udako datuak pandemia aurreko azken udakoak (2019) baino hobeak dira. 

2022ko uda, beraz, serie historikoko onena izan da. 

 

Benchmarkina Euskal hiriburuak aintzat hartuta (G-3), hoteletako ostatu-

gauen bilakaera positiboa izan da, % 17,8 hazi da urterik urte. Izan ere, 

Gasteizen, % 13,1 hazi da, Donostian,% 25,4, eta Iruñean % 2,7. 

 

Bestalde, estatuko hiriburu nagusietan (G-5) ostatu-gauek % 50,0eko 

gorakada izan dute. Multzo horretako hiriburu guztietan areagotu da 

ostatu-gauen kopurua. Bartzelonan egon da gorakadarik handiena 

(% 74,4). 

  

 

 

 

 

Ostatu-gauak 
∆ Urte artekoa 

Iraila 200.880 ostatu-gau 

 % 31,9  ▲ 

3 izar eta gehiagoko hotelak % 31,3  ▲ 

Gainerako hotelak eta 
ostatuak 

% 34,1  ▲ 

 

 

Bidaiarien sarrera 
∆ Urte artekoa 

Iraila 104.119 sarrera 

 % 29,1  ▲ 

  

Nazionalak   % 8,9  ▼ 

Atzerritarrak % 90,4  ▲ 

 

 

Batez besteko egonaldia 
∆ Urte artekoa 

Iraila 1,93 ostatu-gau/bidaiari 

 % 2,11  ▲ 

 

 

 

Sektorearen errentagarritasunaren 
adierazleak 
∆ Urte artekoa 

Logela bakoitzeko eguneko 
batez besteko tarifa (€) 

% 32,6  ▲ 

Diru-sarrerak libre dagoen 
logelako (€) 

% 70,6  ▲ 

 

 

 

 

 

 

Benchmarkina 
∆ Urte artekoa 

Bilbo % 31,9  ▲ 

G-5 % 50,0  ▲ 

G-3 % 17,8  ▲ 

G-5: Madril, Bartzelona, Valentzia, Sevilla eta Zaragoza 

G-3: Donostia, Gasteiz eta Iruñea 

 

 



 

HILEKO KOIUNTURA 2022KO URRIA 7 

GARRAIOA ETA MUGIKORTASUNA 
 
Aireko garraioa 
 

Bilboko aireportuak 548.960 bidaiari erregistratu ditu irailean; beraz, urte 

artean % 52,7ko igoera izan du (aurreko urteko hilabete berean baino 

189.388 bidaiari gehiago). 2019ko irailarekin alderatuta, bidaiarien 

trafikoaren % 94,1 berreskuratu da. 

 

Igo egin dira nazioko hegaldietan izandako bidaiariak (71.805 gehiago urte 

artean, % 26,5), eta indartsuago nazioartekoetan (% 133,2 hazi dira eta 

117.354 bidaiari gehiago egon dira). 

 

Hilean zehar egindako hegaldiak, iritsieren eta irteeren artean, 4.527 izan 

dira (% 42,4ko hazkundea), eta garraiatutako salgaiak ere igo egin dira 

(% 53,5). 

 

Datu metatua (urtarriletik abuztura) 3.833.820 bidaiarira iritsi da, eta 

2021eko datua nabarmen gainditu du (% 130,8), baina oraindik ez du lortu 

iristea (–% 15,3) 2019ko aldi berean izandako 4.528.036 bidaiarietara. 

 

Benchmarkina. Espainiako bost hiri nagusien barruan (G-5), urtetik urtera 

% 60,4ko igoera kontabilizatu da bidaiariei dagokienez. Taldeko aireportu 

guztietan bidaiarien kopuruak gorakada handia izan du. 

 

G-3 multzoan, bidaiarien trafikoari begira, % 49,2 handitu da urterik urte. 

Hiru aireportuetan gorakadak egon dira bidaiarien kopuruan. 

 
 
Itsas garraioa 
 
Bilboko Portuak 2,6 milioi tonako trafikoa izan du irailean, hau da, % 5,0 

gehiago aurreko urteko hilabete berberarekin alderatuta. 

 

Solteko salgai likidoen trafikoa (petrolioa eta gasa, funtsean) portuan 

irailean kudeatutako salgaien % 61,6 izan da, eta urte artean % 23,7ko 

igoera erregistratu du. Solteko gaien trafikoak –% 28,5 egin zuen behera 

(zerealak, soja eta ikatza, besteak beste), eta salgai orokorrek –% 7,7. 

 

Bidaiarien itsas garraioan, 30.552 bidaiari zenbatu dira hilabetearen 

amaieran. 

 

Irailean 13 itsas bidaia erregistratu dira, eta 17.208 itsas bidaiari egon dira. 

 

Metatutako datuari dagokionez, urtarriletik irailera, 24,3 milioi tona lortu 

dira portuko trafikoan, aurreko urteko epe berean baino % 5,8 gehiago.

 

 

 

 

 

 

 

Aireko garraioa 
∆ Urte artekoa 

Iraila 548.960 bidaiari  

   % 52,7  ▲ 

Nazionalak    % 26,5  ▲ 

Nazioartekoak  % 133,2  ▲ 

  

Salgaiak (kg)   % 53,5  ▲ 

  

Hegaldiak   % 42,4  ▲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benchmarkina 
∆ Urte artekoa 

Bilbo % 52,7  ▲ 

G-5 % 60,4  ▲ 

G-3 % 49,2  ▲ 

G-5: Madril, Bartzelona, Valentzia, Sevilla eta Zaragoza 

G-3: Donostia, Gasteiz eta Iruñea 

 

 

 

 

 

 

 

Itsas garraioa Iraila  

∆ Urte artekoa 

Portuko trafikoa 2,6 milioi tona 

   % 5,0  ▲ 

Bidaiarien garraioa 30.552 bidaiari 

  % 98,1  ▲ 

Itsas bidaiariak 17.208 itsas bidaiari 

 % 528,3  ▲  
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ADIERAZLEEN TAULA 

 
 Azken 

datua 
 

Urtetik 
urterako 

aldakuntza (%) 
*aurreko aldia 

 

 Azken datuaren data  

Lan-merkatua     

Erregistratutako langabeak (kop.) 21.805 -1,7* 2022ko ira.  

Afiliatutako biztanleak (kop.)** 181.637 2,7* 2022ko ira.  

Erregistratutako kontratuak (kop.)** 13.692 -17,0 2022ko ira.  

Biztanleria aktiboa (milakotan)** 168,5 -1,9* 2022ko III. hiruhilekoa  

Biztanleria landuna (milakotan)** 153,0  0,5* 2022ko III. hiruhilekoa  

Langabeak (milakotan) 15,5 -20,5* 2022ko III. hiruhilekoa  

BAIko langabezia-tasa (%) 9,22 -2,14 pp 2022ko III. hiruhilekoa  

     

Merkataritza     

Kontsumoko prezioen indizea (KPI)*** 109,4 8,8 2022ko ira.  

Afiliatutako pertsonak** 19.222 0,7* 2022ko ira.  

Txikizkako merkataritzako salmentak (indizea)*** 106,6 4,5 2022ko II. hiruhilekoa  

Saltoki handietako eta elikagaien kateetako salmentak 108,5 2,1 2022ko ira.  

     

Turismoa     

Bidaiarien sarrera 104.119 29,1 2022ko ira.  

Ostatu-gauak 200.880 31,9 2022ko ira.  

Batez besteko egonaldia (ostatu-gauak/bidaiaria) 1,93 2,11 2022ko ira.  

Hoteletako okupazio-maila (%) 67,6 23,6 pp 2022ko ira.  

Diru-sarrerak libre dagoen logelako ,(€) 94,1 70,6 2022ko ira.  

     

Ekonomia eta enpresa     

Bizkaiko BGPd 112,7 5,1 2022 II. hiruhilekoa  

Industria-ekoizpena (indizea)*** 82,4 12,2 2022ko abu.  

Merkataritza-sozietate berriak 558 3,1 2022ko I., II. eta III. hiruhilekoak  

Zerbitzuetako salmentak (indizea)*** 115,5 17,2 2022ko II. hiruhilekoa  

Etxebizitza berriaren batez besteko prezioa (€/m2) 4.778,66 31,12 2022ko II. hiruhilekoa  

Etxebizitza erabiliaren batez besteko prezioa (€/m2) 2.932,42 9,5 2022ko II. hiruhilekoa  

     

Garraioa     

Bidaiariak aire bidezko garraioa 548.960 52,7 2022ko ira.  

Hegaldiak 4.527 42,4 2022ko ira.  

Salgaien itsas garraioa (milioi tonatan) 2,6 5,0 2022ko ira.  

 

 

* Aldakuntza-tasa aurreko epearen aldean ** Bilboko enpresetan. *** Bizkaiari dagokiona. 

Iturriak: Geuk egina, Eustaten, EINren, Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioaren, Eusko Jaurlaritzaren, Lanbideren, EEZPren, Merkataritza Erregistroaren, 

AENAren, Estatuko Portuen, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bizkaiko Garraio Partzuergoaren datuetan oinarrituta. 
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GRAFIKOAK 

 

Erregistratutako langabezia-tasa  Populazio afiliatua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biztanleria Aktiboaren Inkesta (BAI)  
Salmentak saltoki handietan eta elikagaien 
kateetan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hotel-gauak  Aireportuko bidaiariak 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


