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 1  SALMENTEN BILAKAERA 
Tituluak: 
 
- Euskal AEko txikizkako sektorearen salmentak %5,9 jaitsi ziren 2013ko 3. hiruhilekoan 
 
- Aurreko hiruhilekoaren aldean, salmenta-indizea %2,3 nominala jaitsi da 
 
Eustatek emandako datuen arabera, Euskal AEko txikizkako merkataritzaren sektorean, 2013ko 
hirugarren hiruhilekoan, salmenta nominalak %5,9 jaitsi ziren, aurreko ekitaldiko hiruhileko 
beraren aldean, eta lan-egutegi homogeneoetan. Gasolindegiak sartu gabe, sektoreko salmentak 
%6,6 gutxitu ziren urte artekoan. 
 
Aurreko hiruhilekoaren aldean salmenta-indizea %2,3 nominala jaitsi da, urtaro-eraginak kenduta. 
 

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

Euskal AE -5,9 -2,3 -8,5 -3,2
Ara ba -6,3 -3,6 -9,0 -5,1
B iz ka ia -6,4 -2,1 -9,0 -2,8
G ipuz koa -5,1 -1,9 -7,5 -3,0
IN D IZE  O R O K O R R A s e k to re a re n  a ra b e ra
E l ik a g a ia k -4,5 -2,0 -7,2 -2,4
E lika ga ie ta n es pez ia liz a tuta -5,2 -3,3 -9,4 -4,4
E z  es pez ia liz a tuta , e lika ga iduna k berez iki -4,3 -1,2 -6,0 -1,6
B e s te  p ro d u k tu a k -8,3 -2,5 -10,8 -3,5
P erts onen hornikuntz a n es pez ia liz a tuta -8,1 -1,6 -13,5 -3,9
E txea ren hornikuntz a n es pez ia liz a tuta -9,2 -2,8 -9,7 -2,5
B es te  konts um o onda s un ba tz ue ta n es pez ia liz a tuta-7,5 -2,0 -7,5 -2,7
E z  es pez ia liz a tuta , ga inera ko produktuduna k berez iki-5,5 -3,9 -6,8 -2,4
Au to mo z io ra k o  e r re g a ia -2,1 -4,1 -1,8 -3,0
S AL M E N T E N  IN D IZE A z erbitz ugunerik ga be -6,6 -2,2 -9,3 -3,0

INDIZE OROKORRA lurralde
 historikoaren arabera

    

EUSKAL AEKO TXIKIZKAKO MERKATARITZAREN INDIZEA
URTE ARTEKO ETA HIRUHILE ARTEKO ALDAKUNTZA-TASA

UNEKO PREZIOAK PREZIO FINKOAK
 3. HIRUHILEKOA. 2013

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

Elikagaien salmenta nominalak %4,5 gutxitu ziren 2013ko hirugarren hiruhilekoan; Gainerako 
produktuenak %8,3 gutxitu ziren eta automobilgintzarako erregai-salmenta %2,1, beti ere 2012ko 
aldi beraren aldean. 
 
Elikagaien txikizkako merkataritzan espezializatua %5,2 gutxitu zen, eta elikagaiak nagusi diren ez-
espezializatuan %4,3. Gainerako produktuen merkataritzan, jaitsierak sektore guztietan. Etxeko 
ekipamenduan espezializatutako merkataritza %9,2 gutxitu zen; pertsonaren ekipamenduarena 
%8,1; kontsumoko beste ondasunena %7,5 eta gainerako produktuak nagusi diren ez-
espezializatuarena %5,5. 
 
2013ko hirugarren hiruhilekoan txikizkako sektoreko salmenta nominalak %6,4 murriztu dira 
Bizkaian urte artean; lurraldeetako jaitsierarik handiena. Araban %6,3 gutxitu dira salmenta 
nominalak eta %5,1 Gipuzkoan. 
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Prezio finkoetan, prezioen eraginik gabe, txikizkako merkataritzaren salmentak %8,5 gutxitu ziren 
hirugarren hiruhilekoan urte artean. 
 
Txikizkako salmentek -gasolindegiak sartu gabe, %9,3ko jaitsiera erreala izan zuten 2012ko 
hirugarren hiruhilekoaren aldean. 
 
Elikagaien txikizkakoan jaitsiera erreala %7,2 izan zen; gainerako produktuetan %10,8, 2012ko 
hiruhileko beraren aldean, eta automobilgintzarako erregai-salmentetan %1,8. 
 
Elikagaien txikizkakoan urte artekoak negatiboak izan dira bai espezializatuan, %9,4, bai elikagaiak 
nagusi diren ez-espezializatuan, %6,0. Gainerako produktuen merkataritzan, jaitsierak sektore 
guztietan. Pertsonaren ekipamenduan %13,5eko jaitsiera; etxearen ekipamenduan %9,7koa; 
kontsumoko beste ondasunetan %7,5ekoa, eta beste produktuak nagusi diren ez-espezializatuen 
salmentetan %6,8koa, beti termino errealetan. 
 
Hiru lurraldeetan izan zen jaitsierarik salmentetan termino errealetan: Gipuzkoan %7,5, Araban eta 
Bizkaian %9,0. Euskal AEko txikizkako merkataritzaren salmenta errealetan %3,2ko jaitsiera izan da 
aurreko hiruhilekoaren aldean eta urtaro-eraginak kenduta. Araban %5,1 gutxitu, Bizkaian %2,8 eta 
Gipuzkoan %3.  
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 2  GIZARTE SEGURANTZAKO AFILIAZIOEN BILAKAERA 
Tituluak:  
 
- Uztailean afiliazioen jaitsiera arina, abuztuan igoera txikia eta jaitsiera sendoa  
irailean. 
  
- Urte arteko alderaketa: merkataritza sektoreko afiliazioetan %3,14ko jaitsiera 
 
 
2. taulan 2013ko 3. hiruhilekoari dagokion  lurralde historikoen eta erkidegoaren afiliazioen  
bilakaera adierazten da. Handizkarien sektorean, portaerarik hoberena aurkezten duen lurraldea 
Araba da, abuztuan beherakada txikia izanik eta irailean berreskuratze garrantzitsua gertatuz. 
Gipuzkoak uztailean lortutakoa baino gehiago galtzen du abuztuan, eta Bizkaiak beherakada handia 
erakusten du uztailean, abuztuan eta irailean moteltzen delarik. 
 
Bizkaian uztailean emandako %1,10eko jaitsiera ez ezik txikizkariek datu onak aurkezten dituzte 
uztailean eta abuztuan. Joera hau irailean apurtzen da, hiru lurraldeetan jaitsiera garrantzitsua 
gertatuz, Gipuzkoaren kasuan  %3koa baino handiagoa.  
 
Ibilgailu eta ordezko piezen sektoreari dagokionez, igoera txikiek ezin dituzte abuztuan eta irailean 
hiru lurraldeetan gertatzen diren afiliazioen jaitsierak estali,  hauek %1-a baino handiagoak izanik. 
 
Termino orokorretan, merkataritza sektorerako uztaila Arabako eta Gipuzkoako afiliazioen igoera 
erakusten duen hilabetea bada ere, EAEko batezbestekoa  negatiboa da Bizkaian ematen den 
%0,88ko jaitsieraren ondorioz. Abuztuan hiru lurraldeek igoera motelak aurkezten dituzte, EAEko 
guztizko igoera %0,10ekoa izanik,  iraila hiru lurraldeetan jaitsiera indartsuenak erakusten dituen 
hilabetea  da,  Gipuzkoakoa  nabarmenena  izanik,  -%2,10ekoa, EAEko batezbestekoari  
dagokionez, -%1,46an kokatzen da. 
 

ARABA ALDAK. GIPUZKOA ALDAK. BIZKAIA ALDAK. EAE ALDAK.
Handizkariak 5.839 12.559 20.715 39.113

13/07 5.842 %0,05 12.593 %0,27 20.599 -%0,56 39.034 -%0,20

13/08 5.841 -%0,02 12.543 -%0,40 20.526 -%0,35 38.910 -%0,32

13/09 5.864 %0,39 12.532 -%0,09 20.493 -%0,16 38.889 -%0,05

T x ik iz ka riak 10.225 24.368 46.451 81.044

13/07 10.250 %0,24 24.674 %1,26 45.941 -%1,10 80.865 -%0,22

13/08 10.286 %0,35 24.822 %0,60 46.146 %0,45 81.254 %0,48

13/09 10.042 -%2,37 24.007 -%3,28 45.320 -%1,79 79.369 -%2,32

Ib ilg . e ta  ord . p ie z ak 2.118 4.369 6.397 12.884

13/07 2.111 -%0,33 4.374 %0,11 6.378 -%0,30 12.863 -%0,16

13/08 2.084 -%1,28 4.356 -%0,41 6.291 -%1,36 12.731 -%1,03

13/09 2.093 %0,43 4.307 -%1,12 6.295 %0,06 12.695 -%0,28

G u z tira 18.182 41.296 73.563 133.041

13/07 18.203 %0,12 41.641 %0,84 72.918 -%0,88 132.762 -%0,21

13/08 18.211 %0,04 41.721 %0,19 72.963 %0,06 132.895 %0,10

13/09 17.999 -%1,16 40.846 -%2,10 72.108 -%1,17 130.953 -%1,46

LURRALDE HISTORIKOAK. HILETIK HILERAKO AFILIAZIOAREN BILAKAERA - 2013KO 3.HIRUHILEKOA

2.taula. Iturria: GSIN.Lantzea: Ikusmer. 
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1. grafikoan merkataritzako afiliazioen bilakaera ikus daiteke, metatutako EJSNren 45, 46 eta 47 
epigrafeak,  2009ko urtarrilean seriea hasi zenetik., EAE osorako. 
  

 
1. Grafikoa. Iturria: GSIN. Lantzea: Ikusmer. 
 
3. taularen bitartez, urte arteko moduan eta azpisektoreka azterketa bera eginez, EAE mailan 
afiliazioek azpisektore guztietan behera egin dutela ikusten da,  -%3,56 handizkako 
merkataritzarako, -%2,79 txikizkako merkataritzarako eta -%4,04 ibilgailu eta ordezko piezen 
salmentarako. EAEko urte arteko jaitsiera -%3,14an zenbatzen da. Lurraldeen araberako bilakaerak 
kasu guztietan antzeko portaera erakusten du, Autonomi Erkidegoko igarotako hiruhilabeteko 
antzeko proportzioko jaitsierekin.  
  
LURRALDE HISTORIKOAK. URTE  ARTEKO AFILIAZIOAREN BILAKAERA - 2013KO 3.HIRUHILEKOA

Handizkariak ARABA GIPUZKOA BIZKAIA EAE
2012ko afiliazioak (ira ilaren 30ean) 5.990 13.005 21.329 40.324
2013ko afiliazioak (ira ilaren 30ean) 5.864 12.532 20.493 38.889
Aldakuntza -%2,10 -%3,64 -%3,92 -%3,56

Txikizkariak ARABA GIPUZKOA BIZKAIA EAE
2012ko afiliazioak (ira ilaren 30ean) 10.194 24.468 46.987 81.649
2013ko afiliazioak (ira ilaren 30ean) 10.042 24.007 45.320 79.369
Aldakuntza -%1,49 -%1,88 -%3,55 -%2,79

Ibilg. e ta  ord. piezak ARABA GIPUZKOA BIZKAIA EAE
2012ko afiliazioak (ira ilaren 30ean) 2.208 4.427 6.594 13.229
2013ko afiliazioak (ira ilaren 30ean) 2.093 4.307 6.295 12.695
Aldakuntza -%5,21 -%2,71 -%4,53 -%4,04

Guztira ARABA GIPUZKOA BIZKAIA EAE
2012ko afiliazioak (ira ilaren 30ean) 18.392 41.900 74.910 135.202
2013ko afiliazioak (ira ilaren 30ean) 17.999 40.846 72.108 130.953
Aldakuntza -%2,14 -%2,52 -%3,74 -%3,14
3. taula. Iturria: GSIN.Lantzea: Ikusmer. 
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4. taulan sektoreka, hiletik hilerako bilakaera ikusi daiteke, 2013ko hirugarren hiru hilabeterako, 
EAEko merkataritzako oinarrizko 7 udalerriei dagokienez. 
 
Handizkako sektorean igoera puntualak antzematen dira, baina hiruhilekoaren zenbaketa osoan ez 
dituzte jaitsierak konpentsatzen. Hiru hilabete osoaren zenbaketan Gasteiz da afiliazioetan igoera 
erakusten duen udalerri bakarra. 
  
Txikizkariek zenbaki onak aurkezten dituzte uztailean eta abuztuan, baina egoera honek ezin ditu 
irailean emandako jaitsierak konpentsatu, Donostian -%6,47koa edo Laudion -%10,6koa. 
 
Ibilgailu eta ordezko piezen sektorean jaitsiera orokorrak ematen dira, uztailako igoera motelen 
ondoren. Barakaldo eta Getxo joera honen salbuespenak dira, uztailean eta irailean ematen diren 
igoerek abuztuko jaitsierak estaltzen dituztelarik.  
 
Termino orokorretan, merkataritza sektorerako, uztailean eta abuztuan udalerri guztietan 
gorabeherak daude, baina irailean jaitsiera sendo orokorrak ematen dira, Donostian -%4,32koa 
adibiderako edo Irunen -%2,16koa, Bilbao salbuespen bakar moduan agertzen da %0,02ko 
igoera baxua erakusten duelarik. 
 
UDALERRIAK. HILETIK HILERAKO AFILIAZIOAREN BILAKAERA - 2013KO 3.HIRUHILEKOA

GASTEIZ ALDAKUNTZA DONOSTIA ALDAKUNTZA BILBAO ALDAKUNTZA
Handizkariak 4.531 3.705 5.423

13/07 4.539 %0,18 3.695 -%0,27 5.377 -%0,85
13/08 4.537 -%0,04 3.646 -%1,33 5.342 -%0,65
13/09 4.554 %0,37 3.658 %0,33 5.333 -%0,17

Txikizkariak 8.084 8.659 13.926
13/07 8.089 %0,06 8.718 %0,68 13.820 -%0,76
13/08 8.116 %0,33 8.896 %2,04 13.770 -%0,36
13/09 7.976 -%1,72 8.320 -%6,47 13.788 %0,13

Ibilg. eta  ord. piezak 1.609 978 1.485
13/07 1.595 -%0,87 975 -%0,31 1.466 -%1,28
13/08 1.575 -%1,25 969 -%0,62 1.439 -%1,84
13/09 1.585 %0,63 949 -%2,06 1.435 -%0,28

Guztira 14.224 13.342 20.834
13/07 14.223 -%0,01 13.388 %0,34 20.663 -%0,82
13/08 14.228 %0,04 13.511 %0,92 20.551 -%0,54
13/09 14.115 -%0,79 12.927 -%4,32 20.556 %0,02  

 
BARAKALDO ALDAK. GETXO ALDAK. IRUN ALDAK. LAUDIO ALDAK.

Handizkariak 619 1.102 1.354 105
13/07 582 -%5,98 1.091 -%1,00 1.360 %0,44 99 -%5,71
13/08 586 %0,69 1.087 -%0,37 1.348 -%0,88 99 %0,00
13/09 583 -%0,51 1.084 -%0,28 1.329 -%1,41 99 %0,00

Txikizkariak 4.375 2.025 2.536 649
13/07 4.366 -%0,21 2.028 %0,15 2.584 %1,89 660 %1,69
13/08 4.356 -%0,23 2.022 -%0,30 2.571 -%0,50 670 %1,52
13/09 4.279 -%1,77 2.016 -%0,30 2.497 -%2,88 599 -%10,60

Ibilg. eta ord. piezak 420 141 559 156
13/07 421 %0,24 142 %0,71 566 %1,25 158 %1,28
13/08 416 -%1,19 141 -%0,70 562 -%0,71 154 -%2,53
13/09 425 %2,16 143 %1,42 558 -%0,71 150 -%2,60

Guztira 5.414 3.268 4.449 910
13/07 5.369 -%0,83 3.261 -%0,21 4.510 %1,37 917 %0,77
13/08 5.358 -%0,20 3.250 -%0,34 4.481 -%0,64 923 %0,65
13/09 5.287 -%1,33 3.243 -%0,22 4.384 -%2,16 848 -%8,13

4. taula. Iturria: GSIN.Lantzea: Ikusmer. 
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Afiliazioen urte arteko bilakaera aztertuz, 5. taula, udalerri  eta azpisektore guztietan 
jaitsiera esanguratsuak antzeman daitezke salbuespenik gabe. Portzentai txarrenak 
Laudioko ibilgailu eta ordezko piezen sektoreak aurkezten baditu ere zenbaki absolutuak 
arakatuz afiliazioaren jaitsiera handienak Bilbaoko eta Donostiako handizkako sektorean 
gertatzen dira, Bilbaoko ibilgailu eta ordezko piezen sektorearekin batera. 
 
UDALERRIAK. URTE  ARTEKO AFILIAZIOAREN BILAKAERA - 2013KO 3.HIRUHILEKOA

GASTEIZ DONOSTIA BILBAO BARAKALDO GETXO IRUN LAUDIO
8.064 8.803 14.139 4.446 2.051 2.552 630

7.976 8.320 13.788 4.279 2.016 2.497 599
-%1,09 -%5,49 -%2,48 -%3,76 -%1,71 -%2,16 -%4,92

GASTEIZ DONOSTIA BILBAO BARAKALDO GETXO IRUN LAUDIO
4.663 3.888 5.629 645 1.093 1.405 108

4.554 3.658 5.333 583 1.084 1.329 99
-%2,34 -%5,92 -%5,26 -%9,61 -%0,82 -%5,41 -%8,33

GASTEIZ DONOSTIA BILBAO BARAKALDO GETXO IRUN LAUDIO
1.678 1.015 1.524 455 146 579 173

1.585 949 1.435 425 143 558 150

-%5,54 -%6,50 -%5,84 -%6,59 -%2,05 -%3,63 -%13,29

GASTEIZ DONOSTIA BILBAO BARAKALDO GETXO IRUN LAUDIO
14.405 13.706 21.292 5.546 3.290 4.536 911
14.115 12.927 20.556 5.287 3.243 4.384 848
-%2,01 -%5,68 -%3,46 -%4,67 -%1,43 -%3,35 -%6,92

2012ko afiliazioak (ekainaren 30ean)

Txikizkariak
2012ko afiliazioak (ekainaren 30ean)
2013ko afiliazioak (ekainaren 30ean)
Aldakuntza

Handizkariak

Guztira
2012ko afiliazioak (ekainaren 30ean)
2013ko afiliazioak (ekainaren 30ean)
Aldakuntza

2013ko afiliazioak (ekainaren 30ean)
Aldakuntza

Ibilg. eta ord. piezak
2012ko afiliazioak (ekainaren 30ean)
2013ko afiliazioak (ekainaren 30ean)
Aldakuntza

5. taula. Iturria: GSIN.Lantzea: Ikusmer. 
 

 3  KONTSUMITZAILEAREN KONFIANTZAREN INDIZEAREN BILAKAERA 
Tituluak: 
 
- Hirugarren hiru hilabetean konfiantzaren igoera esanguratsua. Abuztuko eta iraileko  
balioek kontsekutiboki indizearen maximo historikoak gainditzen dituzte. 
 
- 2013ko hirugarren  hiruhilekoan aurreko urteko goranzko joera adierazgarria 
mantentzen da, 2012ko hirugarren hiruhilekoan emandako  minimo historikoen ondoren.  
 

   

12/ 07 37,60 24,30 50,80
1 2 / 0 8 41,60 27,30 55,90
1 2 / 0 9 43,20 28,30 58,10
1 2 / 1 0 44,80 30,10 59,60
1 2 / 1 1 45,00 28,80 61,30
1 2 / 1 2 44,30 26,70 61,90
1 3 / 0 1 55,70 36,20 75,20
1 3 / 0 2 50,70 32,10 69,20
1 3 / 0 3 52,10 35,00 69,20
1 3 / 0 4 56,70 37,70 75,60
1 3 / 0 5 50,80 35,80 65,80
1 3 / 0 6 61,80 45,90 77,60
1 3 / 0 7 63,30 47,40 79,20
1 3 / 0 8 68,60 53,40 83,70
1 3 / 0 9 69,80 54,10 85,40

URTEA/
HILABETA

KONTSUMITZAILEAREN 
KONFIANTZAREN ADIERAZLEA

UNEKO EGOERAREN 
ADIERAZLEA

IGURIKIMENEN 
ADIERAZLEA

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



 

 
   9 

 

 

 
 
Uztaileko Kontsumitzailearen Konfiantzaren Adierazlea (KKA) 63,3 puntutan kokatzen da, aurreko 
hilabeteko datuari dagokionez,  1,5 puntu gainetik.  Hilabete honetako KKAren igoera uneko 
egoeraren hautematearen hobekuntzaren (+1,5) eta igurikimenen igoera garrantzitsuaren (+1,6) 
ondorioz ematen da.  Igoera honen  eta azken hilabeteetan metatutako igoeren ondorioz, momentu 
hauetan adierazlea aurreko urteko datu berarekin erkatuz 25,7 puntu hazi da. Uneko egoerako 
balorazioa 23,1 puntu gainetik aurkituz eta igurikimenak 28,4 puntutan igoz. Dena den,  kontuan 
hartu behar da 2012ko uztailean minimo historikoak erregistratu zirela, dena den,  KKA momentu 
honetan maximo historikoaren gertu kokatzen da. 
 
Abuztuan KKA 68,6 puntutan kokatzen da. Aurreko hilabeteko datuarekin alderatuz, 5,3 puntu 
gainetik, adierazlearen historian maximo berria lortuz. Igoera hau uneko egoeraren balorazio 
positiboago baten ondorioz (+6,0) eta bereziki, igurikimenen  hobetzearen (+4,5) eraginez ematen 
da. Aurreko urteko hilabete berdinarekin erkatuz adierazleak 27 puntutako aurrerapena aurkezten 
du. Uneko egoeraren balorazioa abuztuan aurreko urteko datu berdinarekin alderatuz 26,1 puntu 
gainetik aurkitzen da eta igurikimenak 27,8 puntutan igotzen dira.  
 
Ekaineko KKA 69,8 puntutan kokatzen da, aurreko hilabeteko datuarekin erkatuz 1,2 puntu 
gainetik. KKAren hazkunde hau  uneko egoeraren balorazio hobeago bati (+0,7) eta igurikimenen 
hazkundeari, 1,7 puntu zor zaio. Aurreko urteko iraileko hilabeteari dagokionez, adierazleak 
antzeko aurrerapena erakusten du, aurreko urteko datuekin alderatuz  25,6 puntutan handitzen da, 
igurikimenei (+25,8) eta uneko egoeraren bilakaera faboragarriago bati (+27,3) esker. 
 
Informazio gehigarri moduan aipatzekoa da, igurikimenen hiruhileko bilakaerak, prezio, interes 
tipo, etxeetako aurrezte aukera eta ondasun iraunkorren erosketei dagokienez azken hilabeteetan 
komentatutako datuekin bat egiten duen garapena aurkezten duela. Hiruhileko terminoetan, 
aurrezte eta kontsumo igurikimenek handitzen jarraitzen dute (azken hilabete honetan atzera egiten 
badute ere), eta interes tipoak mantenduko direnaren inguruko konfiantza mantentzen da, baina 
azken hilabeteetako datu adierazgarriena inflazioaren handitzea iradokitzen duten itxaropenen 
igoera esanguratsua izan da. 
 
2. grafikoan konfiantzaren 3 adierazleen bilakaera azaltzen da, 2012ko urtarriletik gaur egunera 
arte. 
 

 
2 Grafikoa. Iturria:CIS. Lantzea: Ikusmer. 
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 4   KONTSUMORAKO PREZIOEN INDIZEAREN BILAKAERA 

Tituluak: 
 
- Inflazioa %1,9ra apaldu zen abuztuan, erregaien merkatzearen ondorioz. 
 
- Urte arteko alderaketa: Irailaren inflazioak  %0,7ra moteltzen da. 
 

 

13/07 103,8 -0,3 -0,4 % 2,20
13/08 104,2 0,4 0 % 1,90
13/09 104 -0,2 -0,2 % 0,70

URTEA/
HILABETA INDIZEA HILEKO 

ALDAKUNTZA

AURTENGO 
ALDAKUNTZA 

ORAINGOZ

URTEKO 
ALDAKUNTZA

 
  Unitatea: 2011 Oinarria=100 
 7. taula. Iturria: Eustat.Lantzea: Ikusmer. 
 
 
INEk argitaratu dituen azken datuen arabera, kontsumo prezioek azken hilekoetako goranzko joera 
galgatu zuten eta KPIaren urte arteko tasa hiru hamarrenetan jaitsi zen abuztuan, %1,9an kokatu 
arte. Apaltzeko norabide horren arrazoi nagusia gasolinaren eta gasolioaren prezioan datza, iazko  
hileko berean baino gutxiago garestitu direlako aurtengo abuztuan. Zehazkiago, erregaien urte 
arteko aldakuntza tasa %-0,9an kokatu da, urtebete bat lehenago tasa hori %10,3 izan zen 
bitartean. Antzeko bilakaera erakutsi zuen argindarraren salneurria, aurtengo abuztuan iazkoan 
baino askoz gutxiago garestitu direlako, beraren urte arteko tasa %5aren inguruan jaitsi delarik. 
Oro har, energia alorreko ekoizkinek %-2,2ko urte arteko tasa jaso zuten EAEn abuztuan. 
 
 

 
3. Grafikoa. Iturria: Eustat. Lantzea: Ikusmer. 
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Prezioen bilakaera apal hori, neurri batean, barne eskariaren ahultasunak baldintzatu du, gaur 
egungo krisi ekonomikoaren isla baita. Hala eta guztiz ere, kontsumoa eta prezioak, oro har, 
bilakaera neurritsua erakusten ari diren arren, fruta freskoen salneurriak (%26,9 abuztuan) eta 
patatenak (%34,0) gorakada bizia pairatu zuten, udaberriko euriteek produktu horien uztak kaltetu 
zituztelako. Horren ondorioz, landu gabeko elikagaien multzoak 2004ko maiatzetik inoiz izan duen 
urte arteko aldakuntza tasarik gorena (%7,6) jaso du. Garestitze horrek energiaren merkatzea 
konpentsatu zuen  
eta hondar inflazioa (elikagai freskoak gehi energiako ekoizkinak) %1,4an kokatu zuen. Siriak bizi 
duen gatazkak petrolioaren salneurria bat-batean asko gorarazten ez badu, ez dirudi KPIaren osagai 
gorabeheratsuenak indize orokorra gorantz bultzatuko duenik. Aitzitik, ziurtzat jotzen da KPI 
indizea  
irailetik aurrera motelduko dela, BEZaren igoerak ekarri zuen gorakadaren eragina desagertuko 
baita.  
 
 

 

E u s k a d i E s p a in ia E u ro  G u n e
IN D IZE  O R O K O R R A 1,9 1,5 1,3
E lika ga ia k e ta  a lkoholik ga beko eda ria k 4,3 4,4 3,0
Alkoholdun eda ria k e ta  ta ba koa 5,8 6,1 4,3
J a ntz ia k e ta  oine ta koa k -0,1 -0,4 0,2
E txebiz itz a 0,0 -0,3 2,0
E txeko hornidura 2,2 1,2 0,7
Medikuntz a 12,4 4,4 -0,4
G a rra ioa k -0,2 -0,4 0,1
K om unika z ioa k -3,4 -3,4 -4,3
Ais ia  e ta  kultura 2,5 1,7 1,3
Ira ka s kuntz a 3,2 10,4 3,6
Hote la k, ka fe teg ia k e ta  ja te txea k 1,5 0,6 1,8
B es te  ba tz uk 2,3 2,2 1,5

K P I T AL D E  N AG U S IAK
 U R T E  AR T E K O  AL D U K U N T ZA T AS A

 
 8. Taula. Iturria: EIN. Lantzea: Ikusmer  
 
 

Espainian eta Europan ere inflazioak portaera motela erakutsi zuen. Horren ondorioz, abuztuan 
inflazio tartea ez zen aldatu aurreko hilabetearekiko, eta lau hamarrenetan jarraitzen du Espainiaren 
aldean eta sei hamarrenetan, berriz, Eurogunearen aldean. Diferentzia horren jatorria botiken 
koordainketa EAEn indarrean sartu izana da, medikuntzaren taldearen urte arteko tasa %12,4ra 
igoarazi duelako. Beste muturrean, hala garraioak nola etxebizitzak, petrolioaren salneurriak 
gehien nabaritzen duten bi taldeak baitira, gutxiago garestitu dira gure autonomia erkidegoan 
Eurogunean baino.  

  

Hain zuzen ere, garraioa da abuztuan urte arteko tasa gehien aldatu duen taldea, %0,5etik %-1,2ra 
jaitsi baita, erregaien salneurrien bilakaeraren ondorioz. Aitzitik, eta dagoeneko aipatua izan den 
medikuntza taldea alde batean utziz, janariak eta alkoholik gabeko edariak (%4,3) eta edari 
alkoholdunak eta tabakoa (%5,8) taldeek urte arteko tasa altuak izan zituzten. Lehenengoa fruta 
freskoak eta patatak bezalako elikagaien garestitzearengatik eta bigarrena zerga igoera berriek 
oraindik eragina dutelako tabakoaren prezioan. 


