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1. Espainiako ekonomia 2020IIIH

32020/12/14

Euroguneko ekonomia maila negatiboan sartu da azaroan, zerbitzuen jarduera asko murriztu delako. 
Manufakturen ekoizpenen portaera, aldiz, desberdina da, hazkunde-erritmo altua baitauka, Alemaniako 
ekonomiaren bultzadarekin. Gainontzeko herrialdeetan, jarduera guztiak behera egin zuen azaroan. 
Kutsatzeen bigarren olatuak enpresen konfiantzari eragin dio.
FMIaren arabera, munduko ekonomia ekitaldiaren hasierako konfinamendu hilabeteen ondoren hasi zen 
suspertzen. Hala ere, pandemiak espero baino bilakaera okerragoa izan duenez, konfinamendua eta 
mugikortasuna murrizteko neurriak hartu behar izan dira berriro zenbait kasutan. Horrek stop & go motako 
mugimendu bat sortu du, eta jardueraren irekitze eta hobekuntzak ekarritako susperraldiaren hasieraren 
ondoren, egoerak okerrera egin du kutsatzeak handitu direlako. FMIaren aurreikuspenen arabera, aurten % 
4,4ko uzkurtze orokorra emango da, eta 2021ean hazkundea % 3,5ekoa izango da, Txinak azkar berrirekiko 
duelako jarduera eta herrialde aberatsetan pizgarriak emango direlako, koronabirusaren pandemiaren 
ondorioz. Nolanahi ere, suspertzea luzea, gorabeheratsua eta zalantzaz beterikoa izango da.
INEren 20IIIHko Espainiako ekonomiaren aurrerapenari buruzko datua bigarren hiruhilekoan -% 21,5 
uzkurtzetik (u/u) bigarren hiruhilekoan -% 8,7 uzkurtzera igaro da (u/u). Hirugarren hiruhilekoan izan den 
hobekuntzaren erakusgarri da datu hori. Pandemia geldiarazteko neurrien ondorioz, jarduera inoizko mailarik 
baxuenera murriztu zen. Neurri horiek ondoren arindu zirenean, suspertze ekonomiko arin bat gertatu zen, 
berriro apaldu dena bigarren olatuko kutsatzeek gora egin dutelako.
 2020ko hirugarren hiruhilekoan, lan-okupazio apalagoa eta langabezia handiagoa izan dugu. Horren ondorioz, 
ia 700.000 enplegu desagertu dira, eta kopuru hori bere horretan mantenduko da edo 720.000 enplegu 
ingurura iritsiko da laugarren hiruhilekoan. Hartara, langabezia-tasa % 16,7raino igoko da. Eta hori guztia 
ABEEan dauden langileak kontuan hartu gabe, estatistikak egiteko ez baitira aintzat hartzen. 2021eko bigarren 
hiruhilekotik aurrera gertatuko den enpleguaren sorrera garbiarekin batera helduko da suspertzea.
Irailarekin alderatuta, BdEk aurreikuspen ekonomikoak hobetu ditu eta aurten BPGd-aren jaitsiera txikiagoa 
izango dela esan du, % 10,7 eta % 11,6 bitartekoa. Hazkunde handiagoa ere aurreikusi du, hala datorren 
urtean, % 4,2 eta % 8,6 artekoa (Europako fondoen ekarpena % 1,3koa izango dela kalkulatu ondoren), nola 
2022koa, % 3,9 eta % 4,8 arteko hazkundearekin.



2. Hiruhilekoaren amaieran euroguneko enpresen konfiantza   
hoztu da
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Euroguneko ekonomia maila negatiboan sartu da azaroan, zerbitzuen jarduera asko murriztu delako. 
Manufakturen ekoizpenean portaera, aldiz, desberdina da, hazkunde-erritmo altua baitauka, Alemaniako 
ekonomiaren bultzadarekin. Gainontzeko herrialdeetan, jarduera guztiak behera egin zuen azaroan. 
Kutsatzeen bigarren olatuak enpresen konfiantzari eragin dio.

IHS Markit Indice PMI compuesto de la Zona euro
Diciembre 2020

PMI: IHS Markit, Eurostat

https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/16ff334ed6e94be591d446620e52b62c
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/16ff334ed6e94be591d446620e52b62c
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/16ff334ed6e94be591d446620e52b62c


2. Nazioarteko ekonomia: inflazio txikiagoa eta langabezia     
behera
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Iturria: CEPREDE

Nazioartean inflazioaren presioak behera egin du eta, aldi berean, ELGEko herrialdeetako batez besteko 
langabezia-tasa ere jaitsi egin da.



2.  Suspertzea eta moteltzea kutsatzeengatik
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FMIaren arabera, munduko ekonomia ekitaldiaren hasierako konfinamendu hilabeteen ondoren hasi zen 
suspertzen. Hala ere, pandemiak espero baino bilakaera okerragoa izan duenez, konfinamendua eta 
mugikortasuna murrizteko neurriak hartu behar izan dira berriro zenbait kasutan. Horrek stop & go motako 
mugimendu bat sortu du, eta jardueraren irekitze eta hobekuntzak ekarritako susperraldiaren hasieraren 
ondoren, egoerak okerrera egin du kutsatzeak handitu direlako. FMIaren aurreikuspenen arabera, aurten % 
4,4ko uzkurtze orokorra emango da, eta 2021ean hazkundea % 3,5ekoa izango da, Txinak azkar berrirekiko 
duelako jarduera eta herrialde aberatsetan pizgarriak emango direlako, koronabirusaren pandemiaren 
ondorioz. Nolanahi ere, suspertzea luzea, gorabeheratsua eta zalantzaz beterikoa izango da.
INEren 20IIIHko Espainiako ekonomiaren aurrerapenari buruzko datua bigarren hiruhilekoan -% 21,5 
uzkurtzetik (u/u) bigarren hiruhilekoan -% 8,7 uzkurtzera igaro da (u/u). Hirugarren hiruhilekoan izan den 
hobekuntzaren erakusgarri da datu hori. Pandemia geldiarazteko neurrien ondorioz, jarduera inoizko mailarik 
baxuenera murriztu zen. Neurri horiek ondoren arindu zirenean, suspertze ekonomiko arin bat gertatu zen, 
berriro apaldu dena bigarren olatuko kutsatzeek gora egin dutelako.

Crecimiento del PIB en España
BPGd: -% 8,7 (a/a) en IIIT2020

Previsión PIB real. Consenso 
Septiembre  2020

-% 
8,7



3. Kanpo-sektorean, beherakada handia
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Iturria: CEPREDE
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2020ko hirugarren hiruhilekoan, lan-okupazio apalagoa eta langabezia handiagoa izan dugu. Horren ondorioz, 
ia 700.000 enplegu desagertu dira, eta kopuru hori bere horretan mantenduko da edo 720.000 enplegu 
ingurura iritsiko da laugarren hiruhilekoan. Hartara, langabezia-tasa % 16,7raino igoko da. Eta hori guztia 
ABEEan dauden langileak kontuan hartu gabe, estatistikak egiteko ez baitira aintzat hartzen. 2021eko bigarren 
hiruhilekotik aurrera gertatuko den enpleguaren sorrera garbiarekin batera helduko da suspertzea.

3. 2021erako aurreikusitako suspertzea, enpleguaren sorrera 
garbiarekin
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Iturria: CEPREDE.



Espainian, urriko kontsumoko prezioen indizea -% 0,9koa izan da eta -% 0,3koa EBn, 0,6 puntu inguruko 
diferentzialarekin. Prezioen indizearen jaitsiera nabarmenagoa izan da Espainian EBn baino, eta bi 
inguruneetako prezioen bilakaera elkarrengandik gero eta urrunago dago. 

3. Prezioen hondoratzea Espainian, jarduera urriaren 
ondorioz
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Iturria: CEPREDE

Evolución de la inflación



Urrian, administrazio publikoen defizita -% 6,8ra igo da. Azken abenduko mailarekin alderatuta, 4,2 puntu 
egin du gora, gastuak nabarmen handitu direlako diru-sarrerek izan duten igoera apalaren aldean. Aurreikusi 
bezala, defizit publikoaren igoera oso handia izaten ari da, eta denbora-tarte luze batez sendotze-plan 
sinesgarri bat behar izango da maila iraunkorretara bideratu ahal izateko.

 

3. Sektore publikoa: zorra eta defizita maximoetan, eta
      hazten segitzeko itxurarekin
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Iturria: CEPREDE



3. Etxebizitza-hipotekak: hazkunde neurritsua, testuingurua      
gorabehera
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Bilakaerari termino metatuetan begiratzen badiogu, Espainiako hipoteken bolumena suspertzen ari dela ikus 
daiteke, eta azken hamabi hiletako termino metatuetan, hazkunde positiboko tasa dauka.

Iturria: INE



3. Abal publikoek kreditua bultzatu dute eta     
      ziurgabetasunak gordailuen igoera bultzatu du
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Txostenaren itxieran BdEk argitaratutako azken datuak: 2020ko ekaina 

Créditos S.Privado Depósitos S.Privado

Neurriak arintzearekin, kreditu pribatua % 2,4raino berraktibatu da (ESP), 2008an finantza-krisiaren aurretik 
zeuden eta ordutik bilakaera egonkorra izan duten tasetatik gertu. Gertakari honen atzean abal publikoak 
daude (BdEren arabera, enpresen kreditu berrien % 41k Estatuaren abala dauka). Osasun krisiak ere 
ziurgabetasuna areagotu du eta, horren aurrean, agenteek gordailuetako saldo erabilgarriak handitu dituzte, 
gerta daitezkeen ezustekoei aurre egiteko. Hartara, gordailu pribatuek % 6,8 (ESP) egin dute gora.
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3. Berankortasuna: hoberantz, suspertzeko aukerekin
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2020ko irailaren amaieran, OSR kredituaren berankortasun-tasa % 4,58koa zen, (-% 0,17 azken hilean). 
Hortaz, hobekuntzaren bideari eutsi dio, 2013an maximora iritsi zenetik. Gainera, OSR kredituaren estaldura-
tasak % 2,02 hazi da azken hilean eta % 69,37raino iritsi da. Momentuz, jarduera apalagoa zalantzagarrietara 
mugitu da apur bat. Kredituaren hazkundearekin batera, zalantzagarrien maila uzkurtu du mugimendu horrek. 
Hala ere, etorkizunean berriro gora egin lezake.
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3. Espainiako ekonomia uneko adierazleen arabera... 
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Aurreikuspenak

Iturria: CEPREDE



EBZk sisteman likidezia sartzeko hartu berri dituen neurriek epe ertainean inbertsioaren susperraldiari 
lagunduko diote, eta maila gorenera helduko da susperraldi hori 2021eko ekitaldiaren bigarren erdian.

4. EBZren likideziak inbertsioaren susperraldia bultzatuko du
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Iturria:Funcas

4. 2021eko susperraldia 2020ko uzkurraldia baino apalagoa  
izatea espero da
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Hirugarren hiruhilekoko 2020 osorako BPGd-aren aurreikuspenaren inguruko adostasunaren arabera, -% 
11,8koa izango da datua. Aurreko hileko aurreikuspenak baino apur bat hobea da, baina urte osorako 
aurreikus daitekeen uzkurtze handiaren barruan. 2020ko hondoratze horren ondorioz, 2021erako espero den 
suspertzea ere oso handia izango da, nahiz eta ehunekoak ekitaldi honetakoak baino apalagoak izango diren. 
Barne-eskariari zor zaio, hein handi batean, espero den murrizketa. Uzkurtze orokorrak gertatuko dira bere 
osagai guztietan, eta kanpo-sektoreak ere hainbat puntu lapurtuko dizkio hazkundeari. 2020an ez da espero 
presiorik prezioetan eta 2021ean apur bat gora egingo dute.



Irailarekin alderatuta, BdEk aurreikuspen ekonomikoak hobetu ditu eta aurten BPGd-aren jaitsiera txikiagoa 
izango dela esan du, % 10,7 eta % 11,6 bitartekoa. Hazkunde handiagoa ere aurreikusi du, hala datorren 
urtean, % 4,2 eta % 8,6 artekoa (Europako fondoen ekarpena % 1,3koa izango dela kalkulatu ondoren), nola 
2022an, % 3,9 eta % 4,8 arteko hazkundearekin.
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4. Espainiako ekonomiaren hazkunde aukerak

Previsiones del BdE sobre la economía española
(2020-2023) 

 



4. Aurreikuspenen taula. Espainia
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