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Makro datuak (maiatza) 

BPGaren bilakaeraren aurreikuspena 2020an 
(Iturria: NDF)  

+1,2 

Zerbitzuetako / Industriako PMI Indizea 
52,3 /   50,6 

PPI indizea: urte arteko % -3,1 
 

 
Inflazioa 

2020rako aurreikuspena: % 3 
KPI: % 3,3 

Langabezia tasa 

% 6

EUR/RMB kanbio-tasa (ekainaren 9an): 7,98525 

Inpaktua sektore industrialetan 

Manufakturako PMIak eta manufakturakoa ez den merkataritza-jardueraren indizeak gorantz egin zuten 
martxoan 

Automozioa 
Ekoizpenak jaitsiera handia izan zuen otsailean, 

aurreko hileko ia 1.500.000 unitateetatik 

hurrengoan 195.000 unitatetara igaroz; aldiz, 

martxoan, 1.422.000 unitatera iritsi zen berriro. 

Bestalde, autoen salmentek urte arteko % 43,3ko 

beherakada izan dute martxoan. Zifra hori hazi 

egin zen apirilean, eta 2.100.000 unitate inguru 

ekoitzi ziren. Hala, ekoizpena martxoan baino % 

46,6 gehiago hazi zen, eta salmentak % 43,5. 

Aurreko urtearekin alderatuz gero, autoen 

ekoizpena eta salmentak % 2,3 eta % 4,4 hazi ziren 

hurrenez hurren. Kalkulatzen da 2020ko auto-

salmentaren murrizketa urte arteko % 15 eta % 25 

bitartekoa izango dela 

Aeroespaziala: Txinako abiazio zibilaren sektoreko 
diru-sarrerak 5.625 milioi USD murriztu dira 
urtarriletik martxora. Maiatzaren 15erako, abiazio 
zibilak erdietsia zuen epidemia aurreko mailaren % 
60a 

Energia: Apirilean, ikatz gordinaren ekoizpenak 
hazkunde azkarrari eutsi zion, urte arteko % 6ko 
igoera erregistratuz, eta petrolio gordinaren eta 
argindarraren ekoizpena ere suspertu egin zen, % 
0,9 eta % 0,3 hurrenez hurren. Gas naturalaren 
ekoizpenak urte arteko % 14,3ko gorakada izan 
zuen. Bestalde, energia eolikoaren eta 
fotovoltaikoaren sorkuntzak urte arteko % 10,4ko 
eta % 19,9ko hazkundea izan zuen lehen 
lauhilekoan 
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Inpaktua Kanpo-merkataritzan eta Atzerriko Inbertsioan 

❖ Inportazioak eta esportazioak % 4,9 murriztu dira lehen lauhilekoan; esportazioek urte arteko % 6,4ko 

beherakada izan dute urteko lehen lau hilabeteetan, eta inportazioen kasuan, beherakada % 3,2koa 

izan da. Superabit komertziala % 30,4 gutxitu zen, 58.400M USD-eraino. Txinak 34.800  M USD eta 

34.380 M USD-eko merkataritza-saldo defizitarioa izan du urtarrilean eta otsailean, baina martxoan 

19,9 MM USD-eko superabita lortu du, nahiz eta superabit hori aurreko urteko hilabete berekoa baino 

txikiagoa izan den (31,500 M USD). Covid-19a hasi zenez geroztik, apirilean esportazioek gora egin 

zuten lehen aldiz lau hilabetean (% 8,2), eta inportazioak asko murriztu dira (% 10,2). Saldo 

komertzialak gora egin du apirilean, 45.300M USD-era iristeraino. Esportazio eta inportazioek % 4,9ko 

urte arteko beherakada izan zuten maiatzean; zehazki, esportazioak % 1,4 igo ziren, eta inportazioak 

% 12,7 gutxitu ziren. Hala, urte arteko superabita % 60,6koa izan zen 

❖ Atzerriko Inbertsio Zuzenak urte arteko % 6,1eko jaitsiera izan du 2020ko lehen lauhilekoan. Hala ere, 

% 2,7 gehiago inbertitu da goi-mailako teknologiako zerbitzuetan; informazio zerbitzu, e-commerce 

eta zerbitzu profesional teknikoetako inbertsioak % 46,9, % 73,8 eta % 99,6 hazi dira hurrenez hurren. 

ASEAN eremuko atzerriko inbertsio zuzena % 13 emendatu zen, baina Europako atzerriko inbertsio 

zuzena % 29,1 murriztu zen 

❖ Txinako Merkataritza Ministerioaren arabera, Txinako inbertitzaileek 235.000 milioi CNY-ko (33.000 

milioi USD) atzerriko inbertsio zuzenak (AIZ) egin zituzten 155 herrialdetan kokatutako atzerriko 3.000 

enpresatan, gehienbat sektore hauetan: errentamenduak, handizkako zein txikizkako merkataritza-

zerbitzuak eta manufaktura 

 

Inpaktua zerbitzuetan 

 
Zerbitzuen sektorea 

❖ Zerbitzuen sektoreko PMI indizeak bortizki 
egin zuen behera otsailean, 26,5eraino, baina 
gero 43ra igo zen martxoan, eta 52,1era 
apirilean 

❖ Kontsumo-ondasunen txikizkako salmentek 
urte arteko % 7,5eko beherakada izan dute 
apirilean 

Supermerkatuak 
Zabalik daude 

Aireko garraioa 
Nazioarteko hegaldi kopurua murriztu egin da
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Inpaktua finantza sektorean (merkatuak, bankuen sektorea) 

❖ Interes-tasak: Txinako Banku Popularrak % 3,85era jaitsi ditu bere interes-tasak. Banku arteko 

maileguen interes-tasak % 1,45ean kokatu dira apirilean, martxoan % 2,2an zeuden. Deposituek 

ematen duten interesa % 0,35ean mantendu da 

❖ Merkatuak: CSI 300 indizeak % 4,5eko jaitsiera izan du 2020an, eta berau da kalte gutxien jasan duen 

merkatua, bi faktore hauengatik: martxoko ekoizpen industrial itxaropentsua eta erosleei emandako 

pizgarriek (kontsumoa ez gelditzeko eman direnek) sustatu dituzten auto-salmentak. Irabaziei 

dagokienez, 12 hilabetera kalkulatutako PER balioa (irabazia zenbat aldiz dagoen jasota akzioaren 

prezioan) ez da iristen 12 alditara CSI 300 indizean; aldiz, Stoxx 600 indizean 17 alditara iristen da, eta 

S&P 500 indizean, berriz, 21 alditara; horrek esan nahi du ratio hori Europako erreferentzia baino % 

30 inguru txikiagoa dela, eta Wall Street-ekoa baino % 45 txikiagoa 
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Aurrekontu publikoa 

❖ Lehen lauhilekoan, aurrekontu publiko orokor nazionalaren diru-sarrerek % 14,5eko urte arteko 
jaitsiera izan zuten. Diru-sarrera zentralen eta lokalen urte arteko beherakada  % 17,7 eta % 11,5ekoa 
izan zen, hurrenez hurren. Apirilean, zehazki, aurrekontu publiko orokor nazionalaren diru-sarrerak % 
15 gutxitu ziren   

❖ Lehen lauhilekoan, zerga garrantzitsuenetatik eratorritako diru-sarrerak nabarmen gutxitu ziren kasu 
gehienetan: BEZak urte arteko % 24,4ko jaitsiera izan zuen, kontsumoaren zerga % 12,8 gutxitu zen, 
inportatutako ondasunen balio erantsiaren gaineko zerga % 21,6 murriztu zen, sozietateen gaineko 
zerga % 13,7 jaitsi zen eta, aldiz, PFEZa % 1,6 igo zen 

❖ Lehen lauhilekoan, aurrekontu publiko orokor nazionalaren gastuek % 2,7ko urte arteko beherakada 
erregistratu zuten.  Gastu zentralek % 0,1eko urte arteko igoera izan zuten, eta aurrekontu publiko 
orokor lokalaren gastuak % 3,2 gutxitu ziren. Apirilean, zehazki, aurrekontu publiko orokorraren 
gastuek % 7,5eko urte arteko igoera jasan zuten; gastu zentrala % 7,1 murriztu zen eta gastu lokalak % 
11,1eko urte arteko hazkundea izan zuen 

❖ Gizarte Segurantza / enplegu eta osasun arloetako gastuak % 3,5 eta % 7,2 hazi dira hurrenez hurren 
 

 

Neurri fiskalak 

❖ Martxoaren 1etik maiatzaren bukaerara arte, Hubei probintziako zergadun txikiek ez dute BEZa 
ordaindu beharrik, eta beste eskualde batzuetako zerga-bilketa % 3 eta % 1 bitartean murriztu da. 
Maiatzaren 7an, Txinako Estatuko Zerga Administrazioak (STA) eta Finantzen Ministerioak (MOF) 
iragarri zuten neurri hori 2020ko abenduaren 31ra arte luzatuko zela, eta eskala txikiko zergadunei 
aplikatuko zitzaiela herrialde osoan (aldaketa txiki batzuk egongo dira Hubei probintzian eta handik 
kanpo bizi diren zergadunentzat) 

❖ Kalkulatzen da neurri fiskalak gutxi gorabehera 300.000 M ingurura iritsi direla apirileko lehen 
asteetan. Neurri horiek helburutzat dute inbertsio publikoa sustatzea, osasun sektoreko gastua 
handitzea eta karga fiskalak kentzea, bai inbertsioa eta kontsumoa sustatzeko, eta baita ere 
enpresariek Gizarte Segurantzan egin beharreko ordainketak arintzeko 

❖ Txinako Estatuko Zerga Administrazioak zirkular bat bidali zuen adieraziz zergen aitorpenerako epea 
luzatu egingo zela herrialde osoan 2020ko apirilaren 20tik apirilaren 24ra 
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Dirulaguntzak eta mailegu publikoak 

❖ ETEek ordaindu behar duten interesa % 1,3koa baino txikiagoa da, eta posible da interesen ordainketa 
ekainaren 30era arte atzeratzea zigorrik gabe, zailtasun ekonomikoak badituzte 

❖ Nekazaritza eta landa-eremuak sustatzeko maileguen interes-tasa % 0,25era jaitsi da (% 2,75etik % 
2,5era) 

❖ Maiatzaren 9ko zirkularraren arabera, zerbitzuen sektoreko ETEek ez dute ordaindu behar lokalen 
errentamendurik 3 hilabetez, betiere lokalak Estatuaren jabetzakoak badira 

❖ Apirilaren 15ean zirkular bat bidali zen zenbait enpresarentzako finantza arloko laguntzei eta 
dirulaguntzei buruz. ETEek subsidioak eskatu ahal izango dituzte, plantillaren % 15a langile kontratatu 
berriak badira; enpresak 100 langile baino gehiago baditu, langile berrien portzentajeak % 8koa izan 
beharko du, horixe baita subsidioak aplikatu ahal izateko sine qua non baldintza. Kopuru hori 200.000 
CNYrainokoa (30.000 USD) izan liteke 

❖ Azpiegituretan Inbertitzeko Asiako Bankuak (AIIB) apirilaren hasieran jakinarazi zuen larrialdietarako 
lehen mailegua (352 M USD-ekoa) jaulkiko zuela Txinarentzat, azpiegitura proiektuei aurre egiteko 

 

Lan-indarra 

❖ Langileak  
o Gizarte Segurantzako primak murriztu edo atzeratu egin dira, egoeraren arabera 
o ETEek ez dute ordaindu behar gizarte segurantzarik, pentsiorik, langabeziarik eta laneko 

lesioengatiko aseguru sozialik. Enpresa handien % 50 salbuetsita daude 
o Enpresek aseguru sozialeko primen ordainketa atzeratu dezakete 
o 2020ko lehen hiruhilekoan, Giza Baliabideen eta Gizarte Segurantzaren Ministerioak 10.000tik 

gora enpresa zentral eta lokali lagundu die ia 500.000 pertsona errekrutatzen, hornidura 
medikoen eta oinarrizko premiazko artikuluen ekoizpena bermatzeko 

o Enplegua sustatzea helburu duen zirkular bat bidali zen, non proposatzen baitzen negozio 
berri bat hasi nahi duten enpresariei mailegu eta subsidio gehiago ematea, eta maileguak 
onartzeko prozedurak sinpletzea 

❖ Hazi egin da langabezia-asegurua jasotzen duten pertsonen kopurua; apirilaren 21era arte, 
langabeziagatiko aseguru programak 5.476 M USD itzuli dizkie 3 milioi enpresa baino gehiagori, eta 81 
milioi langilek baliatu dute aseguru hori. Gobernu zentralak maiatzaren 22an iragarri zuen 53.900 
milioi CNY (7.600 milioi USD) erreserbatuko dituela enplegu arloko subsidioentzat, sektorearen 
egonkortasuna bermatzeko 
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Zerbitzu logistikoak eta barneko garraioa 

Bidaiarien kopurua 390 milioi pertsonakoa izan da 
herrialde osoan (% 106,9ko hazkundea otsailarekin 
alderatuta) 

 Kargaren bolumena urte arteko % 87ko 
portzentajeraino igo da (16,9 puntu) otsailetik. 
Bestalde, bidaiarien hegazkinetako kargaren 
guztizko bolumena % 28,4 hazi da 

Burdinbideetako karga nazionalaren bolumena % 
0,2 hazi zen apirilean aurreko urteko hilabete 
berarekin alderatuta, eta urte arteko igoera % 
2,4koa izan zen lehen lauhilekoan 

Portuetako kargaren errendimendua urte arteko % 
97ko portzentajeraino igo da (6,6 puntu) otsailetik 

.                         

Biztanleriaren mugikortasuna 

Apirilaren 8an, Wuhan hiriak bertan behera utzi zuen itxialdia eta trafikoa berrabiarazi zuen 

Maiatzaren 11ra arte, 107.792 milioi ikasle itzuli dira eskolara, ikasle guztien % 39 bakarrik. Kopuru horretatik 
% 29,07 unibertsitateko ikasleak dira. Eskolak berriro hasi dira 26 probintzia, eskualde autonomo eta 
udalerritan. 5 baino ez dira oraindik eskolak berrabiarazi ez dituzten probintziak: Pekin, Hebei, Shandong, 
Hubei eta Heilongjang 
 

Mugetako egoera 

Orokorra 

Martxoaren 28tik aurrera, bertan behera gelditu zen Txinako bisak eta bizileku baimenak dituzten 

atzerritarren sarrera. Txinako Kanpo Gaietako Ministerioa eta Europako Merkataritza Ganbera negoziatzen ari 

dira langile europarrak beren lanpostuetara itzul daitezen Txinan 

Aireportuak 

Abiazio Zibileko administrazioak jakinarazi zuen herrialde barruko hegaldien bolumena epidemia aurreko 

mailaren % 60ra itzuli dela. Gaur egun, Txinako 19 aire-konpainia eta atzerriko 28 ari dira lanean, batez beste 

astean 134 hegaldirekin eta egunean 3.000 bidaiarirekin. Ekainaren 8tik aurrera, astero 150 hegaldi egiten ari 

dira eta egunean 4.700 pertsonak bidaiatzen dute Txinara 

 

MUGAK 

 


