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  1     SALMENTEN BILAKAERA 
Tituluak: 
 
- EAEko txikizkako sektoreko salmentak %2,3 jaitsi ziren 2013ko lehenengo hiruhilekoan.  
 
- Aurreko hiruhilekoaren aldean, txikizkako salmenta-indizea %0,4ko hazkunde nominala 
erakutsi du  
 

Txikizkako merkataritza: 
 
Eustatek emandako datuen arabera, Euskal AEko txikizkako merkataritzaren sektorean, 2013ko 
lehen hiruhilekoan, salmenta nominalak %2,3 jaitsi ziren, aurreko ekitaldiko hiruhileko beraren 
aldean, eta lan-egutegi homogeneoetan. Gasolindegiak sartu gabe, sektoreko salmentak %2,8 jaitsi 
ziren urte artekoan.  
 
Aurreko hiruhilekoaren aldean salmenta-indizea %0,4ko hazkunde nominala izan du, urtaro-
eraginak kenduta.  
 

t/ t -4 t /t -1 t /t -4 t/t -1

Euskal AE -2,3 0,4 -5,5 0,2
Araba -1,6 0,0 -4,9 -1,1
Bizkaia -2,5 0,3 -5,6 0,7
Gipuzkoa -2,4 0,8 -5,7 0,1
INDIZE OROKORRA sektorearen arabera
Elikagaiak -1,6 0,6 -4,8 -0,2
Elikagaietan espezializatuta 2,2 1,3 -1,2 0,7
Ez espezializatuta, elikagaidunak bereziki -4,1 -0,2 -6,8 -1,0
Beste produktuak -3,7 1,4 -6,6 0,0
Pertsonen hornikuntzan espezializatuta -9,8 -3,4 -12,2 -3,2
Etxearen hornikuntzan espezializatuta -5,1 2,4 -8,0 0,4
Beste kontsumo ondasun batzuetan espezializatuta -2,5 -1,5 -5,1 -1,3
Ez espezializatuta, gainerako produktudunak bereziki 15,1 3,8 12,4 5,4
Automoziorako erregaia 0,6 1,0 -2,8 1,3
SALMENTEN INDIZEA zerbitzugunerik gabe -2,8 1,0 -5,8 -0,1

INDIZE OROKORRA lurra lde
 historikoaren arabera

EUSKAL AEKO TXIKIZKAKO MERKATARITZAREN INDIZEA

URTE ARTEKO ETA HIRUHILE ARTEKO ALDAKUNTZA-TASA

UNEKO PREZ IOAK PREZ IO FINKOAK

 1. HIRUHILEKOA. 2013

t/t-4 Urte arteko aldakuntza. Egutegiaren eragina zuzendutako datuak. 
t/t-1 Hiruhile arteko aldakuntza. Datu desestazionalizatuak. 
1.Taula. Iturria: Eustat. Lantzea: Ikusmer. 
 

Elikagaien salmenta nominalak %1,6 murriztu ziren 2013ko lehen hiruhilekoan; Gainerako 
produktuenak %3,7 jaitsi ziren eta automobilgintzarako erregai-salmenta %0,6 igo, beti ere 2012ko 
aldi beraren aldean.  

 
Elikagaien txikizkako merkataritzan espezializatua %2,2 handitu zen, eta elikagaiak nagusi diren ez-
espezializatuan %4,1 murriztu. Gainerako produktuen txikizkakoan %15,1eko igoera dago 
gainerako produktuak nagusi diren ez-espezializatuan, eta indar ezberdinetako jaitsierak gainerako 
sektoreetan.  
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Etxeko ekipamenduaren espezializatuan %5,1eko jaitsiera; pertsonaren ekipamenduan %9,8koa; 
kontsumoko beste ondasunetan %2,5ekoa.  
 

2013ko lehen hiruhilekoan txikizkako sektoreko salmenta nominalak %2,5 murriztu dira Bizkaian 
urte artean. Gipuzkoan %2,4 jaitsi ziren salmenta nominalak eta %1,6 Araban.  
 
Prezio finkoetan, txikizkako merkataritzaren salmentak %5,5 murriztu ziren lehen hiruhilekoan urte 
artean. Txikizkako salmentek -gasolindegiak sartu gabe- %5,8ko jaitsiera erreala –prezio finkoetan- 
2012ko lehen hiruhilekoaren aldean.  
 

Elikagaien txikizkakoan jaitsiera erreala %4,8 izan zen; Gainerako produktuetan %6,6, 2012ko 
hiruhileko beraren aldean, eta automobilgintzarako erregai-salmentetan %2,8.  

 
Elikagaien txikizkakoan urte artekoak negatiboak izan dira bai espezializatuan %1,2, bai elikagaiak 
nagusi diren ez-espezializatuan, %6,8. Gainerako produktuetan jaitsierak denetan, Gainerako 
produktuak nagusi diren ez-espezializatuan izan ezik, zeina %12,4 hazi baitzen. Etxearen 
ekipamenduan %8,0ko jaitsiera; pertsonaren ekipamenduan %12,2koa; kontsumoko beste 
ondasunetan %5,1ekoa, beti termino errealetan.  
 

Hiru lurraldeetan izan zen jaitsierarik salmentetan termino errealetan: Bizkaian %5,6, Gipuzkoan 
%5,7, Araban %4,9. Euskal AEko txikizkako merkataritzaren salmenta errealetan %0,2ko igoera 
izan da aurreko hiruhilekoaren aldean eta urtaro-eraginak kenduta.  
 
Handizkako merkataritza eta ibilgailuen salmenta eta konponketari dagokionez, deigarria da 
ibilgailuen salmenta eta konponketaren jaitsiera nominala, hau, %8,4koa izanik. Handizkako 
merkataritzak bere aldetik  %0,9ko jaitsiera erakusten du. Urte arteko bilakaera negatiboa izan da 
bi sektoreentzako, motordun ibilgailuen salmenta eta konponketa %8,9 jaitsi da eta handizkako 
merkataritzaren salmenta-indizea %2,3ko jaitsiera erakutsi du. 
 

t / t -4 t/t -1 t/t -4 t/ t -1

HANDIZKAKO MERKATARITZAREN INDIZEA
Euska l AE -0,9 -0,8 -2,3 -0,5
Araba 0,3 1,7 -0,4 2,9
Bizkaia -2,1 -0,1 -3,4 0,3
Gipuzkoa 0,5 -3,3 -1,2 -3,6
IBILGAILUEN SALMENTA ETA KONP. INDIZEA
Euska l AE -8,4 7,1 -8,9 9,3
Araba -6,9 9,7 -6,9 10,0
Bizkaia -3,7 7,2 -4,4 11,9
Gipuzkoa -16,1 5,2 -16,5 4,9

EAEKO HANDIZKAKO MERKAT ARITZ AREN INDIZ EA ETA 
IB ILGAILUEN SALMENTA ETA KONPONKETA INDIZEA 

URTE ARTEKO ETA HIRU HILE ARTEKO ALDAKUNTZA-TASA

 1. HIRUHILEKOA. 2013

UNEKO PREZIOAK PREZIO FINKOAK

t/t-4 Urte arteko aldakuntza. Egutegiaren eragina zuzendutako datuak. 
t/t-1 Hiruhile arteko aldakuntza. Datu desestazionalizatuak. 
2.Taula. Iturria: Eustat. Lantzea: Ikusmer. 
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  2     GIZARTE SEGURANTZAKO AFILIAZIOEN BILAKAERA 
Tituluak:  
 
- Gabonetako kanpainaren ondoren urtarrila eta otsailean afiliazioen jaitsiera ematen da, 
martxoan berreskurapena. 
 
- Urte arteko alderaketa:  handizkari eta ibilgailu eta ordezko piezen jaitsiera garrantzitsua, 
txikizkarien afiliazioen  neurrizko jaitsiera. 
 
3. taulan lurralde eta erkidegoari dagokionez,2013 urteko lehenego hiruhilekoan afiliazioetan 
emandako bilakaera erakusten da. Urtarrila eta otsailean jaitsiera handia islatzen da, jaitsiera hau 
ziklikoa izaten da gabonetako kanpaina eta neguko beherapenen lehenengo  hamabostaldian 
kontratatutako pertsonen kontratuen deuseztapenaren ondorioz. Martxoan afiliazioen gorakada 
prezatzen da.EAEri dagokionez  urtarrileko hilabetean afiliazioak negatiboak dira %2,58an, hau 
bildutako historiko osoaren bigarren jaitsiera garrantzitsuena izanik.Gutxitze hau otsailean  -
0,25%era murrizten da eta martxorako bere ibilbidea aldatzen du afiliazioetan %0,33ko 
gehikuntzarekin. 
  

      

U RTEA/HILABET EA ARABA GIPUZKOA BIZKAIA EAE HILAB ETEKO ALDAKU NTZ A

13/01 18.158 40.631 73.087 131.876 -2,58%

13/02 18.061 40.615 72.874 131.550 -0,25%

13/03 18.116 40.791 73.080 131.987 0,33%

GSKO AFILIAZ IOEN B ILAKAERA LURRALDE HISTORIKOEN ARABERA GSKO AFILIAZ IOEN BILAKAERA

3.taula. Iturria: GSIN.Lantzea: Ikusmer. 
 
 

1. grafikoan 2009ko urtarrilean seriea hasi zenetik,  EAEko merkataritzako afiliazioen bilakaera 
erakusten da, EJSNko 45, 46 eta 47 epigrafeei dagokienez . 
 
 

 
1. Grafikoa. Iturria: GSIN. Lantzea: Ikusmer. 
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Azterketa berdina azpisektoreka eta urte arteko moduan egiten badugu, 4.taulan islatzen den 
moduan, alderatutako afiliazioak handizkako merkataritzan (-%5,17) eta ibilgailu eta ordezko 
piezetan  
(-%3,81) nabarmenki jaitsi dira, txikizkako merkataritzari dagokionez, gutxitzea eman bada ere  
(-%1,82)  motelagoa izan da, EAEko urte arteko jaitsiera leunduz (-%3,03) 
              
 EAE URTE ARTEKO 1. HIRUHILABETEKO ALDERAKETA

Handi zkari ak Txikizkariak Ib i l ga i l uak eta  ordezko p iezak Guzt ira

2009ko a f i l i azioak (mart xoaren 31an) 43.109 82.005 14.199 139.313

2010eko af i l iazioak (martxoaren 31an) 41.874 81.050 13.959 136.883

Portzent ai a -2,86% -1,16% -1,69% -1,74%

 Handi zkari ak Txikizkariak Ib i l ga i l uak eta  ordezko p iezak Guzt ira

2010eko af i l iazioak (martxoaren 31an) 41.874 81.050 13.959 136.883

2011ko a f i l i azioak (mart xoaren 31an) 41.789 81.907 13.825 137.521

Portzent ai a -0,20% 1,06% -0,96% 0,47%

 Handi zkari ak Txikizkariak Ib i l ga i l uak eta  ordezko p iezak Guzt ira

2011ko a f i l i azioak (mart xoaren 31an) 41.789 81.907 13.825 137.521

2012ko a f i l i azioak (mart xoaren 31an) 41.259 81.463 13.393 136.115

Portzent ai a -1,27% -0,54% -3,12% -1,02%

 Handi zkari ak Txikizkariak Ib i l ga i l uak eta  ordezko p iezak Guzt ira

2012ko a f i l i azioak (mart xoaren 31an) 41.259 81.463 13.393 136.115

2013ko a f i l i azioak (mart xoaren 31an) 39.125 79.979 12.883 131.987

Portzent ai a -5,17% -1,82% -3,81% -3,03%

4. taula. Iturria: GSIN.Lantzea: Ikusmer. 
 
 
4 Merkataritza udalerri nagusietako merkataritza establezimenduen urte arteko afiliazioen bilakaera 
aztertuz, guztietan jaitsiera esanguratsuak antzeman daitezke. Donostia nabarmentzen da, aurreko 
urte arteko analisian (2011-2012) datu positiboak erakutsi bazituen ere, %1,81, kasu honetan saldo 
negatiboei batzen zaie %3, 33ko jaitsierarekin. 
 
 
UDALERRIAK. URT E  ARTEKO LEHENENGO HIRUHILEKO ALDERAKETA

 GASTEIZ DONOSTIA BILBAO BARAKALDO

2011ko af i l iazioak (mart xoaren 31an) 14.817 13.322 22.348 5.544
2012ko af i l iazioak (mart xoaren 31an) 14.578 13.563 21.709 5.506
Ehunekoa -1,61% 1,81% -2,86% -0,69%

 GASTEIZ DONOSTIA BILBAO BARAKALDO

2012ko af i l iazioak (mart xoaren 31an) 14.578 13.563 21.709 5.506
2013ko af i l iazioak (mart xoaren 31an) 14.198 13.111 20.796 5.371
Ehunekoa -2,61% -3,33% -4,21% -2,45%

5. taula. Iturria: GSIN.Lantzea: Ikusmer. 
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 3  KONTSUMITZAILEAREN KONFIANTZAREN INDIZEAREN BILAKAERA 
Tituluak: 
 
- Urtarrilean gehikuntza nabarmena uneko egoeraren balorazio eta igurikimenen ondorioz, 
atzerapausoa otsailean bi adierazleen ondorioz eta berreskuratzea martxoan  uneko 
egoeraren adierazleari esker. 
 
- Urte arteko alderaketa:  Lehenengo hiruhilekoan konfiantzaren jaitsiera nabarmena, 11 
puntu batezbestekoz, 2012 urteako lehenengo hiruhilekoari dagokionez. 

 

    

12/01 68,30 42,80 93,80
12/02 58,00 36,40 79,50
12/03 63,70 40,20 87,10
12/04 50,30 31,90 68,60
12/05 50,50 31,00 70,00
12/06 50,60 30,60 70,70
12/07 37,60 24,30 50,80
12/08 41,60 27,30 55,90
12/09 43,20 28,30 58,10
12/10 44,80 30,10 59,60
12/11 45,00 28,80 61,30
12/12 44,30 26,70 61,90
13/01 55,70 36,20 75,20
13/02 50,70 32,10 69,20
13/03 52,10 35,00 69,20

URT EA/
HILABET A

KONTSUMIT ZAILEAREN 
KONFIANTZ AREN ADIERAZLEA

UNEKO EGOERAREN 
ADIERAZLEA

IGURIKIMENEN 
ADIERAZLEA

 
        6. taula. Iturria: CIS. Lantzea: Ikusmer. 

 
Urtarrileko Kontsumitzailearen konfiantzaren Indizea 55,7 puntutan kokatu zen aurreko hilabeteko 
datuaren 11,4 puntu gainetik. Indizearen gehikuntza adierazgarri hau, uztailean emandako 
jaitsieraren antzeko neurria duena, uneko egoeraren balorazio hobeago baten ondorioz eta 
igurikimenen handitzeari esker ematen da.Uneko egoeraren  balorazioak  9,5 puntutan gora egiten 
du eta igurikimenen adierazleak 13 puntu baino gehiagotan handitzen da. Dena den, 
Kontsumitzailearen Konfiantzaren Indizea aurreko urteko  urtarrilean izandakoaren 12 puntu 
azpitik kokatzen da, uneko egoeraren balorazioa 6 puntu azpitik baitago eta igurikimenak 2012 
urteko urtarrileko datuekin alderatuz 18 puntutan jaitsi baitira.  
 
Otsailean 50,7 puntutan kokatzen da, aurreko hilabeteko datuarekin alderatuz 5 puntu gutxiago. 
Urtarrilean indizeak izandako hazkunde nabarmenaren ondoren, Kontsumitzailearen Konfiantzaren 
indizeak hilabete honetan jaitsiera erakusten du, jaitsiera hau uneko egoeraren balorazio 
okerragoari eta igurikimenen  txikitzeari zor zaio.Uneko egoeraren balorazioa  4 puntutan  gutxitu  
eta igurikimenen  indizea  6 puntutan jaisten da. Aurreko urteko hilabete berdinarekin erkatuz, 
kontsumitzailearen konfiantzaren indizea 7 puntu azpitik aurkitzen da, uneko egoeraren 
balorazioak  4 puntu behera egin duelako eta igurikimenak 2012 urteko otsaileko  datuekin 
alderatuz 10 puntutan jaitsi baitira. 
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Martxoan leheneratu egiten da 52,1 puntu lortu arte, aurreko hilabeteko datuen aldean, 1,4 puntu 
gainetik. Hilabete honetako Kontsumitzailearen konfiantzaren Indizearen igoera uneko egoeraren 
hautematean emandako hobekuntzaren ondorioz ematen da (+2,9) igurikimenek ez baitute 
aldaketarik erakusten. Kontsumitzailearen Konfiantzaren Indizea aurreko urteko  martxoan 
izandakoaren 11 puntu azpitik kokatzen da, uneko egoeraren balorazioa 5 puntu azpitik baitago eta 
igurikimenak 18 puntura arte atzera egiten dutelako. Adierazlearen hiruhileko bilakaerak, 2012 
urteko gutxieneko historikoen ondoren, aurreko urteko azken hiruhilekoan hasitako indizearen 
leheneratzean gehikuntza bat adierazten du. 
 
 
Grafikoan konfiantzaren 3 adierazleen bilakaera aztertu daiteke, 2010eko urtarriletik gaur egunera 
arte. 

            
    

 
2 Grafikoa. Iturria:CIS. Lantzea: Ikusmer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

IN
DI

ZE
A

HILABETEA

KONTSUMITZAILEAREN KONFIANTZAREN ADIERAZLEAK

KONTSUMITZAILEAREN
KONFIANTZAREN
ADIERAZLEA

UNEKO EGOERAREN
ADIERAZLEA

IGURIKIMENEN
ADIERAZLEA



 

 
   9 

 

 

  4     KONTSUMORAKO PREZIOEN INDIZEAREN BILAKAERA 

Tituluak: 
 
- Urtarrilean prezioen jaitsiera nabarmena Euskadin, neurrizko igoera otsailean eta igoera  
adierazgarria martxoan. 
 
- Urte arteko alderaketa:  inflazioa martxoan %2,4ra moteltzen da. 
 
 

                     

13/01 102,7 -1,4 -1,4 2,5%
13/02 102,8 0,1 -1,3 2,6%
13/03 103,4 0,6 -0,8 2,4%

URT EA/
HILABET A

INDIZEA
HILEKO 

ALDAKUNTZA

AURTENGO 
ALDAK UNTZA 

OR AINGOZ

URTEKO 
ALDAKUNTZA

 
                      Unitatea: 2011 Oinarria=100 
                         7. taula. Iturria: Eustat.Lantzea: Ikusmer. 
 
 
EINek argitaratutako azkenengo datuen arabera, KPIk, martxoan,  Euskadin bere urte arteko 
aldakuntza tasa aurreko hilabetean erregistratutako datuaren arabera, 2 hamarrekotan gutxitu 
zuen %2,4an kokatuz,  aurreko urteko abuztutik mailarik baxuenean.  Hau kontuan izanik, prezioen 
adierazle honek BEZaren igoeraren ondorioz, iraila eta urrian %3,1eko baliora helduz hasitako  
dezelerazio prozesuarekin jarraitzen du.Konparazio terminoetan Euskadin inflazioa Estatuko inflazio 
maila berean aurkitzen da eta  euroguneko batezbestekoaren 7 hamarreko gainetik. 
 
 
 

       
      3. Grafikoa. Iturria: Eustat. Lantzea: Ikusmer. 
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KPIaren moteltzean  motor-erregaiek erakutsi zuten inflazio gutxiko portaerak eragina izan zuen, 
petrolioa azken urtean %10 a baino gehiago merkatu baita Estatu Batuetako zein Europako dibisan. 
Era berean kontuan hartu beharrekoa da elikagai freskoen prezioek bere hazkundea moteldu zutela, 
arrain fresko eta arrautzen merkatzeari esker bereziki. 
 
 
 

                     

Euskadi Espa inia Espa inia *
INDIZE OROKORRA 2,4 2,4 0,4
Elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak 2,9 2,6 1,3
Alkoholdun edariak eta tabakoa 8,5 8,1 5,6
Jantziak eta oinetakoak 0,1 0 -2,4
Etxebizitza 5 4,3 2,5
Etxeko hornidura 3 1,3 -0,6
Medikuntza 4,9 12,9 12,1
Garraioak 0,2 0,7 -1,6
Komunikazioak -2 -1,9 -4,2
Aisia eta kultura 2,8 2,3 -1,5
Irakaskuntza 3,1 10,4 10,4
Hotelak, kafetegiak eta jatetxeak 1,4 0,7 -1,1
Beste batzuk 2,8 2,9 0,4

KPI TALDE NAGUSIAK
 URTE ARTEKO ALDUKUNTZA TASA

 
                        (*) KPI zerga konstanteetara 
                         8. Taula. Iturria: EIN. Lantzea: Ikusmer  
 
 
Aipatu beharrekoa da kontsumorako prezioen igoeraren arrazoietako bat  administrazioak zerga-
gaietan hartutako erabakiak izan direla. Estatu osorako, EINek egindako estimazioen arabera, indize 
orokorraren hazkundea (%2,4) %0,4koa izango litzateke kontsumo ondasunetan handitutako 
zergen eragina kontuan hartuko ez balitz. EINk ez du Euskadirentzako datu baliokiderik kalkulatzen, 
baina kopuru hori baino txikiagoa izatea posible da, estatuen gehien garestitu diren bi produktuek 
(medikuntza eta hezkuntza, biak %10aren gainetik) gure autonomi erkidegoan portaera motelagoa 
izan baitute, koordainketa farmazeutikoa ezarri ez delako eta unibertsitateko tasak beste erkidego 
batzuetan baino gutxiago igo direlako.  

 
 

 
 
 


