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esanguratsua. Atzerriko bisitariei dagokienez, azpimarratu behar da Iparramerikako, 
Australiako eta Argentinako turisten igoera bizia. Edozein modutan, EAEko hiru lurraldeek 
areagotu zuten bidaiarien kopurua 2015. urtean, aurreko urtean hasitako susperraldia 
baieztatuz. 

 

 
 

ZERBITZUEN BEG-AREN BILAKAERA AZPISEKTOREKA. BOLUMENAREN INDIZE KATEATUA  
 

Urte arteko aldakuntza tasak 

2012 2013 2014 2015 

Zerbitzuak guztira -0,4 -1,1 1,5 3,0 

Merkataritza, ostalaritza eta garraioa -2,5 -1,4 2,0 3,1 

AA. PP., hezkuntza, osasuna eta gizarte zerbitzuak 0,4 0,6 2,1 2,3 

Gainontzeko zerbitzuak 0,5 -1,9 0,9 3,2 

Iturria: Eustat. 

 

 

Beste aldetik, garraioaren azpiatalak ere ekonomia susperraldia finkatzen ari zelako zantzu 
garbiak erakutsi zituen. AENAk EAEko aireportuen jardueraz argitaratu dituen datuek 
bidaiarien hazkunde esanguratsua seinalatzen du, %6,5aren ingurukoa izan baitzen. Forondako 
aireportuan, salgaien trafikoa oso bizi areagotu zen (%10,0). Aitzitik, salgaien bolumena bere 
horretan gelditu zen Bilboko aireportuan eta behera egin zuen, ordea, Hondarribiko 
aireportuan. 

 

 

Eskaria 
 

Sarrera 

 

EAEko ekonomia jarduerak aurrera egin zuen 2015ean, barne eskariaren sendotasunari esker. 
Barneko eskariaren bizkortzea familien azken kontsumoaren bultzada sendoan eta kapital 
eraketa gordinaren hazkunde bizian oinarritu zen. Hain zuzen ere, azken kontsumoan eginiko 
gastua hazkunde handia jaso zuen osagaia izan zen, gehikuntza tasa %2,8ra areagotu zelako. 
Bizitasun hori familien kontsumoaren hedatze garrantzitsuari zor zaio. Beste aldetik, kapital 
eraketa gordinak ere susperraldia finkatzeko joera garbia erakutsi zuen 2015ean zehar. 
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Kategoria horretan ekipamendurako ondasunak nabarmendu ziren, beraien bilakaera 
gainontzeko inbertsioarena baino askoz ere dinamikoagoa izan zelako. Kanpo eskariaren 
ikuspegitik, EAEko barne produktu gordinari eginiko ekarpena positiboa izan zen, baina 
hutsala, hamarren bakar batekoa. 

 

 
 

Barne eskariaren osagaien hazkundea  
 

Barneko azken kontsumoa  Kapital eraketa gordina

3,0 3,7

1,9 1,2

-0,9
-1,4

-1,2

1,5

2,8

96-00 01-05 06-10 2010 2011 2012 2013 2014 2015

10,1

5,8

-1,7

-3,9   

-1,3

-7,0

-4,9

-0,6

2,0

96-00 01-05 06-10 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Iturria: Eustat. 

 

 

Gastua azken kontsumoan 

 

Familien gastua azken kontsumoan %3,1 hazi zen 2015ean urte arteko tasan. Familiek urratsez 
urrats konfiantza berreskuratu zuten ekonomia bilakaerari buruzko igurikimenak hobetu 
zirelako, prezioak gutxi hazi zirelako eta, batez ere, lan merkatuaren portaerak hobera egin 
zuelako. Europako moneta agintaritzak ezarri zituen interes tasek ere lagundu zuten 
agregatuaren hedatze ibilbidean. Administrazio publikoen gastuak, berriz, hazkunde motelagoa 
izan zuen urteko batez bestekoan, aldagai horren hazkundeak aurreko urteko datua %1,6 
gainditu baitzuen. 

 

Kontsumo pribatuaren adierazle guztiek goranzko bilakaera erakutsi zuten. Merkataritzako 
indizeek, Eustatek argitaratu dituen datuen arabera, hazkunde tasa positiboak jaso zituzten 
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2015ean, hainbat urtez jarduera narriatu eta gero. Ondasun iraunkorreko kontsumoari 
dagokionez, turismoen matrikulazioek berriro eskuratu zuten hazkunde handia, %18,1. 
Bizitasun hori PIVE 8 egitasmoaren diru laguntzak ekarri zuen bultzadak lagundu zuen. 
Espainiako Bankuak arlo pribatuari 2015ean eman zitzaizkion banku kredituaz jakinarazi 
dituen datuek aldakuntza negatiboa erakusten dute 2014arekiko, baina jaitsiera motelduz joan 
zela agerian geratu zen. 

 

 
 

ERRENTEN ADIERAZLEEN BILAKAERA  
 

Urte arteko aldakuntza tasak 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Soldatapekoen ordainketa 0,1 -3,6 -1,8 1,2 --- 

Urtean indarrean dagoen soldata igoera 3,6 2,7 1,3 0,7 0,6 

Enplegua -0,9 -3,3 -3,0 0,2 1,7 

Pentsioen kopurua (*) 1,4 1,3 1,6 1,4 1,2 

Batez besteko pentsioa (*) 3,1 2,9 3,2 1,8 2,0 

PFEZren diru bilketa 6,3 0,2 -1,5 2,9 5,9 

Banku arteko interes tasa (urte baterako euriborra)(**) 2,0 1,1 0,5 0,5 0,2 

KPI 3,1 2,3 1,6 0,2 -0,3 

(*) Hilabeteko lehen eguneko datuen arabera kalkulatutako urteko batez besteak.  
(**) Hilabeteko batez bestekoekin osatutako urteko batez bestekoak.  
Iturria: Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak egina, Eustaten, Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioaren, Lan 
Harremanen Kontseilua, INEren eta Espainiako Bankuaren datuetan oinarrituta. 

 

 
 

EGINDAKO KONTSUMOAREN ADIERAZLEEN BILAKAERA  
 

Urte arteko aldakuntza tasak 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Kontsumo pribatua (bolumen indizea) -1,3 -1,6 -1,1 1,6 3,1 

Kontsumo publikoa (bolumen indizea) 0,7 -0,9 -1,8 1,1 1,6 

IPI kontsumo ondasunak. EAE -0,1 -4,1 -5,1 -2,2 5,2 

IPI kontsumo ondasunak. Estatua -2,0 -4,8 -2,2 2,0 1,3 

Automobilen matrikulazioa -26,4 -13,3 7,9 18,7 18,1 

Txikizkako merkataritzaren indizea -3,6 -4,8 -3,9 0,0 1,7 

Azalera handietako merkataritza indizea -5,7 -3,2 -1,0 -1,3 0,3 

Iturria: Eustat, INE eta Trafiko Zuzendaritza Nagusia. 
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Kontsumitzailearen konfiantzak hobera egin zuen 2015ean aurreko urtearekin alderatuta. 
Laboral Kutxak osatzen duen indizearen arabera, EAEko familiek konfiantza dute ekonomia 
orokorraren susperraldian eta enpleguaren hobekuntzan. Azken gertakari honek 
kontsumoarekiko portaeran garbiago hauteman zen. 

 

 

Kapital eraketa gordina 

 

Kapital eraketa gordinak hazkundea bizkortu zuen aurreko urteko emaitzarekin alderatuta, eta 
%2,0ko aldakuntza tasa jaso zuen, 2008tik eskuratu den lehen tasa positiboa delarik. Osagai 
dinamikoena ekipamendurako ondasunetan eginiko inbertsioa izan zen. Finantzaziorako 
baldintza onek, ustiapen soberakinen hazkundeak, Europako zikloaren hobekuntzak eta 
industriaren hazkunde biziak erritmoaren bizkortzea lagundu zuten. 

 

 
 

KAPITAL ERAKETA GORDINAREN ETA BERE ADIERAZLEEN BILAKAERA  
 

Urte arteko aldakuntza tasak 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Kapital eraketa gordina (bolumenen indize kateatua) -1,3 -7,0 -4,9 -0,6 2,0 

- Ekipamendurako ondasunak 3,7 -4,9 -3,4 3,0 6,5 

- Gainontzeko inbertsioa -2,9 -7,7 -5,5 -2,1 0,0 

IPI ekipamendurako ondasunak: 11,2 -6,2 -3,2 1,6 7,4 

- IPI garraio materiala 13,4 -10,3 -2,9 0,3 3,8 

- IPI makineria eta ekipamendua 15,9 -1,1 -0,1 1,3 6,9 

Ekipamendurako ondasunen inportazioak 1,6 2,3 -7,2 -2,3 40,4 

Zamaketarako ibilgailuen matrikulazioa -15,8 -18,5 -3,0 13,3 32,4 

Iturria: Eustat eta Trafiko Zuzendaritza Nagusia. 

 

 

Kapital eraketa gordinaren bizitasuna eskura dauden hainbat adierazleren bilakaeran hauteman 
daiteke. Ekipamendurako ondasunen atalari dagokionez, ondasun mota horren barneko 
ekoizpenaren portaera hedakorrak eta ekiporako ondasunen inportazioak izan zuen bizitasun 
handiak hazkundea baieztatu zuten. Era berean, inbertsioaren beste adierazle batek, hain 
zuzen ere zama ibilgailuen matrikulazioak, gorakada handia izan zuen eta dagoeneko bi urtez 
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jarraian eskuratu ditu gehikuntza tasa bikainak. Beraz, koiunturako adierazleak suspertzen 
ziren heinean, EAEko ekonomiaren egoeraz zeuden enpresen igurikimenak hobetu ziren 
2015ean zehar. Horrek ikuspegi baikorragoa ekarri zuen barne inbertsioaz eta EAEko enpresa 
askoren nazioartekotzeko prozesuaren jarraipenaz. 

 

 

Kanpo saldoa eta lehiakortasuna 

 

1980-2013 epealdian, munduko merkataritzaren hazkundea barne produktu gordinarena baino 
handiagoa izan zen. Are gehiago, urte haietako askotan bikoiztu egin zuen ekonomiaren 
gehikuntza tasa. Hala ere, epealdi hurbilenean joera hori bertan behera geratu da eta 
nazioarteko merkataritzaren gehikuntza askoz ere motelagoa da. Munduko Merkataritzaren 
Antolakundeak (MMA) argitaratu dituen datuen arabera, nazioarteko merkataritzaren 
hazkundea bolumenean %2,8 izan zen bai 2014an bai 2015ean, munduko BPGaren 
gehikuntzatik oso hurbil. Halaber, aurreikuspenek seinalatzen dute 2016an ere ez dela ehuneko 
hori gaindituko. Txinako ekonomiaren moteltzeak, AEBetako erregaien ekoizpenak bere 
horretan jarraitzeak, ekonomia nagusien moneta politikan dauden joera kontrajarriek, eta 
finantza merkatuetako gorakadek eta beherakadek, enpresen eta kontsumitzaileen konfiantzan 
eragina izan baitzuten, emaitza hori azaltzen dute. 

 

Salgaien merkataritzaren 2015eko bilakaera oso ezberdina zen bolumenean eta dolarretan. Izan 
ere, bolumenean neurtuta hazkunde motelagoa baina positiboa lortu zen, baina dolarretan 
neurtuta esportazioen balioa %13,5 murriztu zen 2014ko emaitzaren aldean. Zehazkiago 
adierazita, aurreko urteko 19 bilioi dolarretatik 2015eko 16,5 bilioi dolarretara igaro zen. 
Erregaien eta produktu mineralen merkatzeak justifikatzen du merkataritzaren balioak 2015ean 
izan zuen jaitsieraren erdia baino gehiago, baina nekazaritzako eta abeltzaintzako zein 
manufakturetako produktuen merkataritzak ere nabarmen parte hartu zuen jaitsieran. Azken 
horien artean, bereziki azpimarratu behar dira bulegoko eta telekomunikazioetako 
ekipamendukoak, produktu kimikoak, eta makinak eta tresnak. 

 

Beraz, dolarretan eginiko kalkuluan oinarrituta, produktu naturalak esportatzen dituzten 
eskualdeek kalte handiagoa pairatu zuten. Hain zuzen ere, Erdialdeko eta Hegoaldeko 
Amerikan esportazioak %21,2 murriztu ziren, oro har, baina Venezuelan %50 baino gehiago 
jaitsi ziren eta Argentinan eta Brasilen %15. Ekialde Hurbilak (%-34,7) ere beherakada 
garrantzitsua izan zuen salmentan eta Iraken, Kuwaiten eta Saudi Arabian %40tik gorako 
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murrizketa jaso zuten. Hala ere, esportazioen bilakaera txarra orokorra izan zen, eremu handi 
guztiek jaitsiera garrantzitsuak nozitu zituztelako. Esate baterako, Europar Batasunak %12,5 
gutxitu zuen esportazioen balioa. Orobat, Estatu Burujabeen Erkidegoak ere %32,0 gutxiago 
saldu zuen; Afrikak %29,6, bertako herrialde petrolio esportatzaile batzuek %40,0 baino 
gehiago murriztuta. Azkenik, Asiako jaitsiera %7,9ra iritsi zen. Izan ere, MMAk ezagutarazi 
dituen datuen arabera, bakarrik El Salvadorren, Txipren, Irlandan, Bangladeshen eta 
Vietnamen esportazioek hazkunde positiboak lortu zituzten. 

 

 
Ondasunen esportazioak dolarretan  
Urte arteko aldakuntza tasak 
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Iturria: Munduko Merkataritza Antolakundea (MMA).   
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EAEko ekonomia ez zen joera orokor horretatik aldendu eta merkataritza salerosketen balioak 
behera egin zuen. Izan ere, 2009-2013 epealdian kanpo saldoak paper garrantzitsua jokatu zuen 
EAEko ekonomiaren susperraldian, baina 2015ean ekarri zuen hamarren bakarrak baieztatu 
zuen 2014ko joera aldaketa. Gaur egun, barne eskariak bereganatu du paper aktiboago hori. 
Zehazkiago azalduta, Estatura eta atzerrira zuzendutako ondasun eta zerbitzuen esportazio eta 
inportazio errealek bilakaera negatiboa izan zuten, bi kasuetan murrizketa %0,2 izan zelarik. 
Termino nominaletan, berriz, balantzea are okerragoa izan zen eta bi aldagai horien beherakada 
%1,1era zabaldu zen. 

 

Analisia atzerrian saldutako ondasunen transakzioetan (zerbitzurik gabe) fokatzen bada, 
emaitzak zertxobait negatiboagoak dira. Izan ere, esportazioen eta inportazioen murrizketa 
areagotu zen, kasu horretan %1,3ra eta %3,0ra arte, hurrenez hurren. Hala ere, petrolioaren eta, 
neurri txikiagoan, lehengaien merkatzeak 2015eko emaitzak baldintzatu zituzten, baina analisia 
tonatan egiten bada, prezioaren eragina alboratzeko, emaitza oso bestelakoa da. Hain zuzen 
ere, esportazioak %3,0 areagotu ziren tonatan neurtzen direnean eta inportazioak, berriz, 
%14,7. Beraz, atzerriarekin gauzatu zen salgaien trafikoa 2014koa baino handiagoa izan zen, 
baina salgai horien balioa, bai erositakoena bai saldutakoena, txikiagoa izan zen. 

 

 
 

ONDASUNEN MERKATARITZA ATZERRIAREKIN  
 

Urte arteko aldakuntza tasak eta milioi euro  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (*) 
Milioi € 
2015(*) 

Esportazioak    

Guztira 19,6 14,6 2,4 -1,6 9,1 -1,3 21.995,3 

Ez-energetikoak 19,3 14,4 0,6 -0,8 4,1 1,0 19.598,7 

Energetikoak 23,2 16,7 20,8 -8,7 57,5 -17,1 2.356,6 

Inportazioak        

Guztira 25,5 12,2 -8,6 0,9 7,4 -3,0 16.821,7 

Ez-energetikoak 26,3 11,6 -7,3 -1,9 4,2 14,1 12.206,3 

Energetikoak 24,0 13,4 -11,2 6,6 13,4 -30,6 4.615,4 

Saldoa   

Guztira (milioi €) 2.445,0 3.178,5 5.146,6 4.670,3 5.377,1 5.133,6 5.133,6 

Ez-energetikoak (milioi €) 6.069,9 7.236,8 8.185,0 8.234,6 8.556,5 7.392,4 7.392,4 

(*) Behin-behineko datuak. 
Iturria: Eustatek egina, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren datuetan oinarrituta. 
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Energiaz bestelako produktuek ere prezioen jaitsiera nabaritu zuten, baina neurri txikiagoan. 
Esate baterako, energiaz bestelako esportazioak %1,0 handitu ziren eurotan, hazkunde motela 
baita, baina positiboa. Inportazioen kasuan, diferentzia hori are garbiagoa izan zen eta 
inportazioen guztizkoa %3,0 jaitsi bazen, energiaz bestelako inportazioek %14,0tik gorako 
gehikuntza kontabilizatu zuten. 

 

Herrialde aurreratuak, ekonomia egoeraren aurrean barne eskaria sendoagoa erakutsi baitzuten, 
izan ziren EAEko produktuen jasotzaile nagusiak (%1,6). Aitzitik, garapen bidean dauden 
herrialdeek %11,0 gutxitu zituzten erosketak. Zehatz-mehatz, esportazio guztien %79,4 
ELGEra bideratu ziren. Krisia hasi zenetik ehuneko handiena da hori. Haietatik, %64,1 
Europar Batasuneko herrialdeetara eraman ziren. 

 

 
 

EAE-REN ETA ATZERRIAREN ARTEKO MERKATARITZAREN HELBURUA  
 

 

 Urte arteko aldakuntza tasak Milioi € 

2014(*)  2009  2010 2011 2012 2013 2014(*) 

Esportazioak 19,6 14,6 2,4 -1,6 9,1 -1,3 21.995,3 

ELGE 18,2 17,6 2,1 -1,0 9,0 1,6 17.429,4 

Europar Batasuna 22,3 18,2 -0,1 -3,6 12,3 0,9 14.075,8 

 Alemania 19,7 23,9 -1,8 -0,4 4,8 2,4 3.218,1 

 Frantzia 23,5 12,1 8,0 -7,2 1,3 5,6 3.636,1 

 Erresuma Batua 22,0 24,9 14,8 -13,8 14,0 6,8 1.431,0 

 Italia  31,1 9,6 -19,7 -3,7 9,9 16,9 1.184,1 

AEB 18,1 13,8 0,9 12,4 15,0 0,7 1.717,6 

Japonian 45,5 28,8 43,3 20,4 -60,4 87,1 62,7 

Errusia 49,2 26,7 -8,8 4,6 -3,6 -11,9 168,9 

Txina 55,9 16,1 -11,1 18,1 28,5 -30,5 441,6 

(*) Behin-behineko datuak. 
Iturria: Eustatek egina, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren datuetan oinarrituta. 

 

 

Europar Batasunera bideratutako esportazioen hazkundea automobilen (%10,6) eta makina eta 
tresna mekanikoen (%10,8) salmentak izan zuen gehikuntza biziak ekarri zuen. Horrek 
hazkunde positiboak EAEko merkatu nagusietan finkatzea ahalbidetu zuen. Merkatu 
dinamikoena Italia izan zen, bertan saldutakoa %16,9 areagotu zelako. Ondoren, Erresuma 



2015eko urteko txostena 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ogasun eta Finantza Saila: Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza 33 

Batua (%6,8) eta Alemania (%2,4) kokatu ziren. Horietan guztietan automobilen salmenta eta 
material mekanikoa izan ziren esportazioen bultzagile behinenak. Izan ere, hiru herrialde horiek 
bereganatu zuten saldutako material mekaniko guztiaren %23,7 eta automobilen %46,3 
(Europar Batasunean saldutako automobil guztien %86,7). Frantzia joera horretatik zertxobait 
aldendu zen, automobilen esportazioa sendo (%14,8) hasi zen arren, material mekanikoaren 
salmentak zertxobait atzera (%-2,8) egin zuelako. Hala ere, erregai mineralen salmentaren 
gehikuntzak jaitsiera hori luzez konpentsatu zuen. Hain zuzen ere, herrialde galiarrak Europar 
Batasunean saldutako energia guztiaren %46,6 erosi zuen eta 2014an erosi zuenarekin 
alderatuta, %40,2ko gehikuntza jaso zuen. Tasa horrek adierazten du Frantziara esportatutako 
erregaien balioak 540 milioi euroko langa gainditu zuela, ordura arte inoiz lortutako diru 
kopururik gorena baita. 

 

 
Ondasunen esportazioak eta inportazioak ekoizkin motaren arabera 
Ehunekoak  

Esportazioak Inportazioak 

 

 

Iturria: Eustat. 2015eko datuak behin behinekoak dira.  

 

 

Euroak dolarraren aldean balioa galdu bazuen ere, AEBetara bideratutako esportazioek 
moteltze nabarmena izan zuten aurreko urteetan jasotako mailarekin alderatuta. Erregai 
mineralen salneurria merkatu izanak azaltzen du gehikuntza txikiago hori, merkatu 
estatubatuarrera esportatzen den guztizkoaren %45,2 produktu horiek direlako. Izan ere, 
AEBetara esportatutako erregaien balioa %4,4 gutxitu zen eurotan, baina salmenta hori tonatan 
neurtzen bada %32,8ko gehikuntza lortu zen. Beraz, 1.540.847 tona erregai mineral saldu ziren 
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herrialde horretan, aurrekaririk gabeko zenbaki bat delarik. EAEko eragileek ere jakin zuten 
yenarekiko truke tasaren diferentzialaz baliatzen eta Japoniara bidalitakoa %87,1 handitu zen, 
2004tik inoiz jaso den gorakadarik handiena, nahiz eta herrialde horrekin dagoen merkataritza 
harremana oso txikia den. Berriro ere, automobilen salmenta garrantzitsua dago gehikuntza 
horren atzean. 

 

Garapen bidean dauden herrialdeen artean, Euskal Autonomia Erkidegoko esportazioen 
helburu nagusia Txina izan zen, nahiz eta ekonomia horretara bideratutako salmentak %30,5 
gutxitu ziren. Orobat, Brasilen (%-20,8) eta Errusian (%-11,9) ere ez zen tasa positiborik lortu 
2015ean. Bi herrialde horiek azken urtean hazteko izan zituzten arazoek argitzen dituzte datu 
horiek. 

 

Inportazioei dagokienez, aipatua izan den energiako produktuen merkatzeak osorik baldintzatu 
zuen erosketen beherakada, esportazioen kasuan baino are gehiago. Hain zuzen ere, energiaren 
atalak inportazio guztien %28,6 bereganatzen du, esportazioen kasuan %11,7 bakarrik biltzen 
duen bitartean. 

 

EAEko ekonomiak izan zuen hobekuntzaren ondorioz, Europar Batasunetik ekarritako 
inportazioak %5,5 hazi ziren eta erosketa guztien %60,2 handik inportatu ziren. Maila horrek ia 
bost ehuneko puntutan hobetu du 2014ko emaitza eta krisi ekonomikoaren aurretik zegoen 
kuota gainditu du. Kontinente Zaharretik batez ere makineria mekanikoa, burdin galdaketako 
manufakturak eta ibilgailuak inportatu ziren, baina azken bi urtean eremu horretatik 
inportatutako energiaren kantitatea bikoiztu da. Izan ere, dolarraren balio irabaziarengatik eta 
munduan dauden gatazka geopolitikoengatik, Erresuma Batua da gaur egun EAEko eragileen 
hornitzaile nagusietako bat erregai mineralei dagokienez. Zehatz-mehatz adierazita, merkatu 
bretainiarretik iritsitako inportazioen balioak 1.684 milioi euroko langa gainditu zuen, eta 
haietatik %67,8 (1.142,5 milioi euro) produktu energetikoak izan ziren. 

 

Hala eta guztiz ere, EAEko ondasunen hornitzaile nagusia Alemania izan zen. Makineria 
mekanikoaren eta ibilgailu automobilen erosketak %20,6ra arte bultzatu zuen Alemaniatik 
ekarritako inportazioen balioa. Frantziak ere hazkunde positiboak lortu zituen. Kasu horretan, 
burdin eta altzairu galdaketaren salmentak eta, neurri txikiagoan, kautxua eta makineria 
mekanikoarenak argitzen dute gehikuntza hori. 
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ELGEren gainontzeko herrialdeetan, euroak dibisa nagusien aldean galdutako balioak 
produktu estatubatuarrak eta japoniarrak garestitu zituen, eta horixe islatu zuten hazkunde tasa 
apalek. Hain zuzen ere, AEBetatik iritsitako erosketak %2,9 areagotu ziren eta Japoniatik 
ekarritakoak, berriz, %2,4. Tasa horiek Europako bazkide nagusietan kontabilizatutako 
emaitzetatik oso azpian daude. Dena dela, tasa horiek garrantzitsuak dira hazkunde 
positiboetara itzuli direla adierazten dutelako eta, horri esker, 2014an galdutako merkatu 
kuotaren zati bat berreskuratu da. 

 

 
 

EAE-REN ETA ATZERRIAREN ARTEKO MERKATARITZAREN JATORRIA  
 

 

 Urte arteko aldakuntza tasak Milioi € 

2015(*)  2010 2011 2012 2013 2014 2015(*) 

Inportazioak 25,5 12,2 -8,6 0,9 7,4 -3,0 16.821,7 

ELGE 22,4 8,0 3,9 -0,5 11,9 2,7 11.823,9 

Europar Batasuna 23,3 7,7 -4,7 -2,8 25,5 5,5 10.134,3 

 Alemania 22,6 19,2 1,9 -6,2 5,2 20,6 2.379,8 

 Frantzia 29,4 8,7 -6,1 -1,4 -2,2 11,7 1.775,6 

 Erresuma Batua 43,5 2,1 -30,6 -5,2 187,8 15,1 1.684,9 

 Italia  2,1 1,6 4,0 -16,1 2,8 3,5 834,3 

AEB 6,1 65,3 -12,9 40,8 -52,5 2,9 389,5 

Japonian 25,7 -2,8 1,7 -14,6 -1,0 2,4 127,2 

Errusia 36,7 15,6 -24,3 19,0 -36,0 -47,4 844,4 

Txina 24,0 2,7 -7,6 -3,3 15,7 25,1 1.172,9 

(*) Behin-behineko datuak. 
Iturria: Eustatek egina, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren datuetan oinarrituta. 

 

 

Azkenik, garapen bidean dauden herrialdeek berriro galdu zuten pisua inportazioen egituran. 
2008an guztizkoaren %43,8 bereganatu ondoren, beraien merkatu kuota %29,7an kokatu zen 
2015ean, 14 puntu beherago dagoela. Neurri handi batean, galera hori Errusiatik 
inportatutakoaren jaitsierak eragin zuen, epealdi berean guztizkoaren %16,5 izatetik %5,0ra 
bakarrik izatera igaro baitzen. Europak Errusiari ezarri zizkion zigorrak eta petrolio gordinaren 
merkatzea daude murrizketa horren atzean. Izan ere, energia hornitzaile nagusia izatetik eta bi 
zenbakiko tasak lortzetik %47,4 jaistera igaro da. Murrizketa horren ondoren, Txina da eremu 
horretako hornitzaile behinena, bereziki makineriaren salmentari esker, hala mekanikoa nola 
elektrikoa. 


