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Iturria: Grupo Banco Sabadell. Hil honen 30ean neurtutako datuak. 

1 / Merkataritza-jardueraren adierazlea 

Merkataritza-jardueraren adierazleak kontsumoaren berreskuratze-maila neurtzen du ( % tan) hautatutako eremuan, aurreko 

urteko aldi berarekin alderatuta, 9 jarduera-talderen bidez (elikadura, gasolindegiak, hotelak eta bidaiak, jatetxeak, arropa, 

brikolajea eta etxea, osasuna, garraioa, beste saltoki batzuk), monitorizatutako 55 jarduera-azpisektoreetatik abiatuta. 

% 100etik beherako ehunekoek aurreko urtean baino merkataritza-jarduera txikiagoa adierazten dute; % 100etik gorako 

ehunekoek, berriz, maila berera edo handiagora itzuli dela adierazten dute. Gutxienez 12 eragiketa behar dira (transakzioak 

Banco Sabadellen STak erabiliz), eta merkataritza bat baino gehiago aztertutako eremu, sektore eta aldirako, adierazitako balioa 

erakusteko. 

Pultsuak txartel bidezko ordainketak baino ez ditu kontuan hartzen (Banco Sabadell taldeko EATetan), egungo egoerak 

txartelarekin ordaintzea errazten du eskudiruaren aurrean, eta, beraz, erakutsitako datuen interpretazioak kontuan hartu behar 

du puntu hori. 

Txartelen bidezko ordainketaren arabera, hilabete honetan merkataritza-jarduera honako ehuneko hau da, duela urtebeteko 

datuekin alderatuta: 

  

■  Euskal koiuntura ekonomikoko big data txostena  ▏  Euskal A.E. 

EUSKAL A.E. JARDUERAREN ADIERAZLEA 

Sektoreak guztira %109,65 

Elikadura %93,41 

Arropa %123,91 

Brikolajea eta etxea %79,31 

Osasuna %102,00 

Beste saltoki batzuk %95,17 

Gasolindegiak %159,38 

Garraioa %272,33 

Zaharberritzea %147,00 

Hotelak eta bidaiak %322,77 
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2 / Pultsu komertziala 

Merkataritza-pultsuaren adierazleak (% -tan) eremu hautatu baterako salmenten aldaketa neurtzen du, duela astebetekoekin eta 

azken hilabeteko neurketekin alderatuta. 

Euskadiko sektore guztien merkataritza-jardueraren azken 7 egunetako hazkundea %9,49koa izan da aurreko astearen aldean, 

eta %1,02koa azken 4 asteetan. 

Azpisektoreen arabera, bilakaera hau izan da: 

 

Euskal ekonomiaren guztizkorako, azken lau asteotako bilakaera honako hau izan da: 

 

  

EUSKAL A.E. DUELA ASTEBETE BAINO GEHIAGO DUELA 4 ASTE BAINO GEHIAGO 

Sektoreak guztira %9,49 %1,02 

Elikadura %12,47 %6,47 

Arropa %21,08 %2,10 

Brikolajea eta etxea %5,18 %4,13 

Osasuna %4,60 -%4,49 

Beste saltoki batzuk %10,50 -%2,06 

Gasolindegiak %3,31 -%1,51 

Garraioa -%2,79 -%3,83 

Zaharberritzea %5,56 %4,06 

Hotelak eta bidaiak %4,83 -%14,56 
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3 / Sektorearen bilakaera 

Sektore-bilakaeraren adierazleak jarduera-azpisektore bakoitzaren azken sei hilabeteetako kontsumo-maila neurtzen du ( % -

tan) hautatutako eremu baterako, aurreko urteko aldi berekoarekin alderatuz. 

% 100etik beherako ehunekoek adierazten dute aurreko urtean baino merkataritza-jarduera txikiagoa izan dela hil horretan; 

%100etik gorako ehunekoek, berriz, adierazten dute maila berera edo handiagora itzuli dela. 

Euskal AEko jarduera ekonomikoa % 136,28 zen maiatzean eta % 106,72 urrian, aurreko urteko hilabete berberen aldean. 

4 / Rankinga sektoreka 

Sektoreen araberako ranking-adierazleak jarduera handiena duten 10 sektoreen banaketa neurtzen du ( % tan), handienetik 

txikienera ordenatuta, azken sei hilabeteetan. 

Hilabete honetan, Euskadin, Elikadura Handia (Hipermerkatuak eta supermerkatuak) izan da pisurik handieneko sektorea, 

guztizkoaren % 20,07. 
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5 / Salmenta digitalen pisua 

 Euskadiko merkataritza-sektore guztien gaineko salmenta digitalen kuota % 9,48koa izan zen maiatzean, eta % 8,84koa urrian. 

 

Azpisektoreen arabera, hilabete honetako salmenta digitalen kuota honako hau izan da: 

 

  

EUSKAL A.E. SALMENTA DIGITALAREN KUOTA 

Elikadura handia %0,13 

Elikadura txikia %4,87 

Arropa %4,23 

Oinetakoak %3,13 

Etxea %0,70 

Altzariak %67,13 

Brikolajea eta etxeko tresneria %3,85 

Elektronika %34,35 

Beste saltoki batzuk %7,12 

Sektore guztiak %8,84 
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6 / Atzerriko kontsumoa 

 Euskadiko atzerriko herrialdeetako txartelekin egindako gastua, hil honetan, aurreko urteko aldi bereko % 133,76 izan da. 

. 

7 / Tiketa ertaina 

Erosteko batez besteko tiketaren adierazleak batez besteko balioa (eurotan) eskaintzen du hautatutako eremu, sektore eta 

aldirako. Gainera, aurreko aldiarekiko batez besteko tiketa (€-tan) eta aldakuntza ( % -tan) erakusten dira, aurreko urteko aldi 

beraren aldean. 

Euskadiko batez besteko erosketa-tiketa, hilabete honetan, honako hau izan zen sektoreen guztizkoan: 
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1 / Merkataritza-jardueraren adierazlea 

 Txartelen bidezko ordainketaren araberako merkataritza-jarduera, hilabete honetan, ehuneko hau da, duela urtebeteko datuekin 

alderatuta: 

:  

2 / Pultsu komertziala 

Azken 7 egunetako sektore guztien merkataritza-jardueraren hazkundea % 8,32koa izan da aurreko astearen aldean, eta % 

1,81ekoa azken 4 asteetan. 

  

■  Euskal koiuntura ekonomikoko big data txostena  ▏  Araba 

ARABA JARDUERAREN ADIERAZLEA 

Sektoreak guztira %103,26 

Elikadura %110,17 

Arropa %166,91 

Brikolajea eta etxea %80,49 

Osasuna %97,07 

Beste saltoki batzuk %104,32 

Gasolindegiak %38,72 

Garraioa %435,60 

Zaharberritzea %112,58 

Hotelak eta bidaiak %262,26 
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Azpisektoreen arabera, bilakaera hau izan da: 

 

Arabako ekonomiaren guztizkoan, azken lau asteotako bilakaera honako hau izan da: 

3 / Sektorearen bilakaera 

Arabako Lurralde Historikoaren kasuan, jarduera ekonomiko osoari dagokionez, maiatzean % 129.12 izatetik urrian % 100.2 

izatera igaro da, aurreko urteko hilabete berekin alderatuta. 

  

ARABA DUELA ASTEBETE BAINO GEHIAGO DUELA 4 ASTE BAINO GEHIAGO 

Sektoreak guztira %8,32 %1,81 

Elikadura %13,60 %5,74 

Arropa %27,21 %5,91 

Brikolajea eta etxea %5,70 -%4,32 

Osasuna %1,01 -%3,21 

Beste saltoki batzuk -%1,63 %1,01 

Gasolindegiak -%8,34 -%12,40 

Garraioa -%3,43 -%33,54 

Zaharberritzea %5,04 %10,57 

Hotelak eta bidaiak -%20,41 -%6,93 
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4 / Rankinga sektoreka 

Hilabete honetan, Araban, Elikadura Handia (Hipermerkatuak eta supermerkatuak) izan da pisurik handieneko sektorea, 

guztizkoaren % 34,1ekin. 

 

5 / Salmenta digitalen pisua 

Arabako merkataritza-sektore guztien gaineko salmenta digitalen kuota % 8.51koa izan zen maiatzean eta % 3,82koa urrian.. 
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Azpisektoreen arabera, hilabete honetako salmenta digitalen kuota honako hau izan da: 

 

6 / Atzerriko kontsumoa 

 Arabako atzerriko herrialdeetako txartelekin egindako gastua, hil honetan, aurreko urteko aldi bereko % 129,63 izan da. 

7 / Tiketa ertaina 

Araban, hilabete honetan, honako hau izan da erosteko batez besteko tiketa sektoreen guztizkoan: 

  

ARABA SALMENTA DIGITALAREN KUOTA 

Elikadura handia %0,65 

Elikadura txikia %4,92 

Arropa %0,01 

Oinetakoak %0,14 

Etxea %82,67 

Altzariak %2,49 

Brikolajea eta etxeko tresneria %3,46 

Elektronika %1,33 

Beste saltoki batzuk %3,82 
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1 / Merkataritza-jardueraren adierazlea 

 Txartelen bidezko ordainketaren araberako merkataritza-jarduera, hilabete honetan, ehuneko hau da, duela urtebeteko datuekin 

alderatuta: 

2 / Pultsu komertziala 

Azken 7 egunetako sektore guztien merkataritza-jardueraren hazkundea % 9,42koa izan da aurreko astearen aldean, eta % 

2,86koa azken 4 asteetan. 

  

■  Euskal koiuntura ekonomikoko big data txostena  ▏  Bizkaia 

BIZKAIA JARDUERAREN ADIERAZLEA 

Sektoreak guztira %110,66 

Elikadura %92,95 

Arropa %128,30 

Brikolajea eta etxea %80,20 

Osasuna %102,70 

Beste saltoki batzuk %101,01 

Gasolindegiak %168,38 

Garraioa %229,43 

Zaharberritzea %138,15 

Hotelak eta bidaiak %391,58 
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Azpisektoreen arabera, bilakaera hau izan da: 

 

Bizkaiko ekonomiaren guztizkoan, azken lau asteotako bilakaera honako hau izan da: 

3 / Sektorearen bilakaera 

 Bizkaian, sektore guztien bilakaera % 126.75ekoa izan zen maiatzean eta % 107.22koa urrian, aurreko urteko hilabete berberen 

aldean. 

BIZKAIA DUELA ASTEBETE BAINO GEHIAGO DUELA 4 ASTE BAINO GEHIAGO 

Sektoreak guztira %9,42 %2,86 

Elikadura %12,94 %6,50 

Arropa %22,62 %3,89 

Brikolajea eta etxea %5,26 %5,16 

Osasuna %5,66 -%2,52 

Beste saltoki batzuk %7,28 %0,80 

Gasolindegiak %4,38 -%0,99 

Garraioa %3,08 -%6,35 

Zaharberritzea %7,03 %9,12 

Hotelak eta bidaiak %5,94 -%5,56 
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. 

4 / Rankinga sektoreka 

Hilabete honetan, Bizkaian Elikadura Handia (Hipermerkatuak eta supermerkatuak) izan da pisurik handieneko sektorea, 

guztizkoaren % 23,43. 

5 / Salmenta digitalen pisua 

 Bizkaiko sektore guztien gaineko salmenta digitalen kuota % 7,78tik % 6,76ra igo da maiatzetik urrira. 

. 
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Azpisektoreen arabera, hilabete honetan salmenta digitalen kuota honako hau izan da:: 

 

6 / Atzerriko kontsumoa 

 Bizkaiko atzerriko herrialdeetako txartelekin egindako gastua, hil honetan, aurreko urteko aldi bereko % 145,56 izan da. 

7 / Tiketa ertaina 

 Hilabete honetan, honako hau izan da Bizkaiko batez besteko erosketa-tiketa: 

  

BIZKAIA SALMENTA DIGITALAREN KUOTA 

Elikadura handia %0,02 

Elikadura txikia %0,41 

Arropa %2,55 

Oinetakoak %0,08 

Etxea %0,50 

Altzariak %0,16 

Brikolajea eta etxeko tresneria %2,85 

Elektronika %18,74 

Beste saltoki batzuk %17,79 

Elikadura handia %6,76 
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1 / Merkataritza-jardueraren adierazlea 

Txartelen bidezko ordainketaren araberako merkataritza-jarduera, hilabete honetan, ehuneko hau da, duela urtebeteko datuekin 

alderatuta: 

2 / Pultsu komertziala 

Azken 7 egunetan, Gipuzkoako sektore guztien merkataritza-jardueraren hazkundea % 9,89koa izan da aurreko astearen aldean, 

eta % -1,33koa azken 4 asteetan. 

  

■Informe Big Data de Coyuntura Económica Vasca  ▏  Gipuzkoa 

GIPUZKOA JARDUERAREN ADIERAZLEA 

Sektoreak guztira %120,26 

Elikadura %93,74 

Arropa %169,55 

Brikolajea eta etxea %90,95 

Osasuna %104,55 

Beste saltoki batzuk %86,30 

Gasolindegiak %241,27 

Garraioa %471,81 

Zaharberritzea %201,82 

Hotelak eta bidaiak %349,27 
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Azpisektoreen arabera, bilakaera hau izan da: 

 

 Gipuzkoako ekonomiaren guztizkoan, azken lau asteetako bilakaera: 

3 / Sektorearen bilakaera 

 Gipuzkoako Lurralde Historikoaren kasuan, jarduera ekonomiko osoari dagokionez, maiatzean % 151,76 izatetik urrian % 107,98 

izatera igaro da, aurreko urteko hilabete berekin alderatuta. 

 

GIPUZKOA DUELA ASTEBETE BAINO GEHIAGO DUELA 4 ASTE BAINO GEHIAGO 

Sektoreak guztira %9,89 -%1,33 

Elikadura %11,22 %6,76 

Arropa %19,99 -%0,34 

Brikolajea eta etxea %4,54 %8,29 

Osasuna %4,96 -%7,21 

Beste saltoki batzuk %13,80 -%4,17 

Gasolindegiak %2,12 -%1,53 

Garraioa -%14,08 %11,58 

Zaharberritzea %4,64 -%0,20 

Hotelak eta bidaiak %8,28 -%22,87 
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4 / Rankinga sektoreka 

 Hilabete honetan, Gipuzkoan Elikadura Handia (Hipermerkatuak eta supermerkatuak) izan da pisurik handieneko sektorea, 

guztizkoaren % 12,43. 

5 / Salmenta digitalen pisua 

 Gipuzkoako merkataritza-sektore guztien gaineko salmenta digitalen kuota maiatzean % 11,62 izatetik urrian % 12,34 izatera 

igaro da. 
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Azpisektoreen arabera, hilabete honetan salmenta digitalen kuota honako hau izan da: 

 

6 / Atzerriko kontsumoa 

Gipuzkoako atzerriko herrialdeetako txartelekin egindako gastua, hil honetan, aurreko urteko aldi bereko % 121,72 izan da. 

7 / Tiketa ertaina 

Hilabete honetan, honako hau izan da Gipuzkoan erosteko batez besteko tiketa:  

 

  

GIPUZKOA SALMENTA DIGITALAREN KUOTA 

Elikadura handia %0,60 

Elikadura txikia %6,62 

Arropa %6,12 

Oinetakoak %4,55 

Etxea %1,07 

Altzariak %83,24 

Brikolajea eta etxeko tresneria %8,72 

Elektronika %42,60 

Beste saltoki batzuk %3,98 

Elikadura handia %12,34 
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Iturria: CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) 

2020an aurreztea: pilatutako eskariaren motorra 

Koronabirusaren aurrerapena geldiarazteko ezarritako murrizketek eta ziurgabetasunaren ondoriozko arretak Espainiako familien 

aurrezkia asko handitzea eragin zuten 2020an. Zehazki, pandemiak
1
 pilatutako aurrezkia 46.600 milioi eurora iritsi zela uste 

dugu, 2019ko BPGaren % 3,7ra. Aurrezkiaren igoera handi hori desegiten joan da gure ohiturak berreskuratu ahal izan ditugun 

heinean, eta horrek kontsumoa azkar suspertzea ekarri du. Joera horrek hurrengo hiruhilekoetan ere jarraituko du.
2 

Nola banatu zen aurrezkiaren igoera biztanleria-taldeen artean? Galdera horri erantzuteko, Caixabanken barne-datuak aztertuko 

ditugu, behar bezala anonimizatuak. Zehazki, 10 milioi bezero baino gehiagori buruzko informaziotik abiatuta, etxeen errenta 

gordin erabilgarriaren eta kontsumoaren bilakaera berreraikitzen dugu, denbora errealean, errenta-tarte desberdinen eta 

adinaren arabera.
3 

1. «Aurrezki gehiegi» edo «aurrezki urtua» definitzen dugu, 2020an izandako aurrezkiaren eta, 2020an ikusitako errenta gordin erabilgarriarekin, etxeek 2019ko 

aurrezki-tasari eutsi izan baliote gertatuko zenaren arteko diferentzial gisa. Kopuru horri zorra amortizatzera bideratutako zatia kentzen diogu. 

2. Zehazki, 2020an, Espainiako Bankuaren datuen arabera, aurrezkiaren zatirik handiena aktibo finantzarioak erostera bideratu zen ( % 65, gordailuen pisu oso 

handiarekin), eta inbertsiora, batez ere etxebizitzara ( % 30) eta zorraren murrizketara ( % 5) bideratutako proportzioak, berriz, pixka bat txikiagoak izan ziren. 

3. DBErako, diru-iturri nagusiak hartu ditugu kontuan: nominak, langabezia-prestazioak, pentsio publikoak, laguntza publikoak eta pentsio-plan pribatuen kobrantzak. 

Zorraren ordainketak kendu dizkiegu. Kontsumoari dagokionez, txartelen bidezko mugimenduak eta kutxazainetatik eskudirua ateratzeak aztertu ditugu, baita 

helbideratutako ordainagiriak eta kontsumo-transferentziak ere. 

4. Ikus Espainiako Bankua. «Espainiako Ekonomiari buruzko Hiruhileroko Txostena». 3/2021 Buletin Ekonomikoa. 

5. Banaketa antzekoa da pertsona bakoitzak adin bakoitzean zenbat aurrezten duen aztertzen badugu. 

  

■  Espainiako Koiuntura Ekonomikoko Big Data Txostena  ▏  2021eko urria 
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Espero bezala, aurrezkiaren igoera bereziki nabarmena izan zen diru-sarrera handienak zituzten pertsonen artean: errenta altuek 

eta ertain-altuek pandemiaren ondorioz 2020an sortutako aurrezki-poltsa gehigarriaren ia bi heren hartu zituzten, lehen 

grafikoak jasotzen duen bezala. Emaitzak intuitiboak dira: murrizketak orokorrak izan ziren biztanle guztientzat, eta kontsumoa 

nahigabe murriztea ekarri zuten, batez ere zerbitzu eta ondasun iraunkorrei dagokienez. Horren ondorioz, errenta handienak 

zituzten pertsonek beren errentaren zati handiagoa aurreztu zuten. 

Gehiegizko aurrezkia adinaren arabera nola banatu zen aztertzen dugunean, ikusten dugu semeordeek (60 urtetik gorako 

pertsonek) maila agregatuan sortu zen aurrezki-poltsaren erdia baino zertxobait gehiago bereganatu zutela; helduek (30-59 

urte), heren bat, eta gazteek (16-29 urte), zati txiki bat (ikus bigarren grafikoa) .5 Berriz ere, emaitza onargarria dela dirudi: 

helduek (30-59 urte) eta gazteek (16-29 urte bitarteko gazteek) eragin txikiagoa izan zuten. Helduek, berriz, errenta gordin 

erabilgarriaren beherakada leundu zuten, politika ekonomikoaren babesari esker. Aldiz, maila agregatuan, badirudi gazteek ez 

zutela mozkinik atera luzapenen maila berean, ez baitira hain zorpetuta egoten, ezta aldi baterako lan-erregulazioetan ere, 

behin-behinekotasun-tasa handiagoa baitute. 

Nor ari da kontsumoaren orgatik tiraka? 

D Pandemiaren hilabete gogorrenetan pilatutako eskariari esker, hazkunde-erritmo handia ari da gertatzen populazio-talde 

guztietan, errenta-maila txikiena dutenetatik hasi eta diru-sarrera handiagoak dituztenetaraino. Izan ere, horri esker, urte 

honetan bertan kontsumoak pandemiaren aurreko erregistroak gainditu ahal izango ditu, bai maila agregatuan, bai errenta-

maila guztien artean.6 Eskariaren tira-bira handi hori, herrialde garatu nagusien artean orokorra dena, lagungarria izango da 

maila globalean dauden zailtasun logistikoak ulertzeko, eskariaren susperraldi azkarra asetzeko. 

Hala ere, kolektiboen artean alde nabarmenak daude. Errenta txikiagoa duten pertsonen artean, kontsumoaren errebotea 

indartsuagoa da pandemiaren aurreko aldiarekin alderatuta. Aitzitik, errenta handieneko pertsonen artean, kontsumoaren 

hazkunde-tasa txikiagoa da.7 Dena dela, azpimarratu behar da, errenta handiena duten pertsonak kontsumo-bolumen handiena 

dutenak direnez, hazkunde-tasa txikiagoa izan arren, kontsumoaren hazkunde agregatuari egiten dioten ekarpena oso 

garrantzitsua dela. Zehazki, 2021erako espero dugu diru-sarrera txikienak dituzten familien % 20k Espainiako kontsumo 

agregatuaren % 10 inguruegitea, eta diru-sarrera handienak dituzten biztanleen % 20k, berriz, guztizkoaren % 30 baino gehiago. 
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Profil demografikoari dagokionez, nabarmentzekoa da gazteen artean kontsumoaren hazkunde handia. Semeordeentzat, 

2021ean 2019arekin alderatuta, gastuaren aurrerapen indartsua proiektatzen dugu, hein handi batean talde horretan 

aurrezpenaren gehikuntza agregatuak bultzatuta. Helduen kasuan, aldiz, kontsumoa apalago ari da igotzen beste taldeekin 

alderatuz gero. COVID-19ari lotutako ziurgabetasun ekonomikoa erabat desagertu ez izanak, eta beste arrisku-iturri batzuk 

agertu izanak, hala nola hornidura-eskasia edo energia-prezioen igoera, azal lezake talde demografiko horretan kontsumoak 

izan duen gorakada txikiagoa; izan ere, oro har, zor-maila handiagoa metatzen du, eta, agian, kontsumoa moteltzen ari da, 

arreta-arrazoiengatik. 

Azken finean, 2021ean kontsumoa berreskuratzea errealitate nabarmena da, familia multzo zabal eta heterogeneo batera iristen 

ari dena. Bereziki, nabarmentzekoa da kontsumoaren hazkundea gazteen eta diru-sarrera txikienak dituzten kolektiboen artean. 

2022ra begira, pandemian metatutako aurrezpen-bolumen handiak pentsarazten du kontsumoaren susperraldiak tarte handia 

duela oraindik egiteko, bereziki errenta handieneko taldeen artean, betiere balio-kate globaletako arazo logistikoak konpontzen 

badira eta inflazio-mailak normalizatzen joaten badira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Nabarmendu behar da alde nabarmena dagoela Caixabanken barne-datuekin ikusten den txartelarekin egindako kontsumoaren, eskudirua ateratzearen, 

merkataritza elektronikoan egindako ordainketen eta helbideratzeen eta EINek argitaratutako kontabilitate nazionaleko datuen artean, horietan, kalkuluen arabera, 

etxeetako kontsumoaren susperraldia apalagoa izaten ari baita. 

7. Ohikoa da errenta handieneko pertsonek kontsumorako joera marjinal txikiagoa izatea. Ikus, adibidez, Laborda, J. L., Marín-González, C. eta Onrubia-Fernández, J. 

(2018). «Zer gertatu da Espainian kontsumoarekin eta aurrezkiarekin Atzeraldi Handian?: familia-moten araberako azterketa». Espainiako Estatistika, 60 (197), 273-

311. 
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Iturria: Grupo Banco Sabadell 

1 / Merkataritza-jardueraren adierazlea 

Txartelen bidezko ordainketaren araberako merkataritza-jarduera, hilabete honetakoa, ehuneko hau da, duela urtebeteko 

datuekin alderatuta: 

2 / Pultsu komertziala 

Azken zazpi egunetako merkataritza-jardueraren hazkundea, aurreko astearen eta azken lau asteen aldean, honako hau izan da: 

 

■  Lurralde arteko konparazioa 

MERKATARITZA-JARDUERAREN 
INDIZEA 

ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Sektoreak guztira %117,10 %109,65 %103,26 %110,66 %120,26 

Elikadura %89,41 %93,41 %110,17 %92,95 %93,74 

Arropa %158,47 %123,91 %166,91 %128,30 %169,55 

Brikolajea eta etxea %92,74 %79,31 %80,49 %80,20 %90,95 

Osasuna %112,54 %102,00 %97,07 %102,70 %104,55 

Beste saltoki batzuk %127,30 %95,17 %104,32 %101,01 %86,30 

Gasolindegiak %186,55 %159,38 %38,72 %168,38 %241,27 

Garraioa %101,45 %272,33 %435,60 %229,43 %471,81 

Zaharberritzea %201,98 %147,00 %112,58 %138,15 %201,82 

Hotelak eta bidaiak %437,92 %322,77 %262,26 %391,58 %349,27 

MERKATARITZA PULTSUA DUELA 
ASTEBETE BAINO GEHIAGO. 
NEURKETA-DATA: URRIAK 30 

ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Sektoreak guztira %8,69 %9,49 %8,32 %9,42 %9,89 

Elikadura %13,89 %12,47 %13,60 %12,94 %11,22 

Arropa %12,57 %21,08 %27,21 %22,62 %19,99 

Brikolajea eta etxea %8,12 %5,18 %5,70 %5,26 %4,54 

Osasuna %2,64 %4,60 %1,01 %5,66 %4,96 

Beste saltoki batzuk %9,09 %10,50 -%1,63 %7,28 %13,80 

Gasolindegiak %8,41 %3,31 -%8,34 %4,38 %2,12 

Garraioa %0,65 -%2,79 -%3,43 %3,08 -%14,08 

Zaharberritzea %1,15 %5,56 %5,04 %7,03 %4,64 

Hotelak eta bidaiak %0,82 %4,83 -%20,41 %5,94 %8,28 
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3 / Sektorearen bilakaera 

Sektore guztien kontsumo-mailak azken sei hilabeteetan izan duen bilakaera, aurreko urteko hil beraren aldean, honako hau izan 

da: 

4 / Salmenta digitalen pisua 

Hilabete honetan, honako hau izan da salmenta digitalen kuota, azpisektore bakoitzeko salmenten guztizkoaren gainean: 

 

Nota: “---“Datu fidagarriak lortzeko hautatu den zonarako, sektorerako eta aldirako online salmentako gutxieneko eragiketak egin ez diren sektorea  

 PULTSU KOMERTZIALA DUELA LAU 
ASTE BAINO GEHIAGO. NEURKETA-
DATA:  URRIAK 30 

ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Sektoreak guztira %2,25 %1,02 %1,81 %2,86 -%1,33 

Elikadura %8,59 %6,47 %5,74 %6,50 %6,76 

Arropa %5,04 %2,10 %5,91 %3,89 -%0,34 

Brikolajea eta etxea %8,41 %4,13 -%4,32 %5,16 %8,29 

Osasuna -%5,04 -%4,49 -%3,21 -%2,52 -%7,21 

Beste saltoki batzuk -%1,89 -%2,06 %1,01 %0,80 -%4,17 

Gasolindegiak %4,08 -%1,51 -%12,40 -%0,99 -%1,53 

Garraioa -%6,89 -%3,83 -%33,54 -%6,35 %11,58 

Zaharberritzea -%2,24 %4,06 %10,57 %9,12 -%0,20 

Hotelak eta bidaiak -%13,19 -%14,56 -%6,93 -%5,56 -%22,87 

SEKTOREAREN BILAKAERA ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2021eko urria %121 %107 %100 %107 %108 

2021eko iraila %108 %105 %98 %104 %107 

2021eko abuztua %115 %108 %102 %105 %112 

2021eko uztaila %101 %95 %97 %96 %95 

2021eko ekaina %103 %100 %95 %96 %106 

2021eko maiatza %124 %136 %129 %127 %152 

SALMENTA DIGITALEN PISUA ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Elikadura handia %1,77 %0,13 %0,65 %0,02 %0,60 

Elikadura txikia %2,26 %4,87 %4,92 %0,41 %6,62 

Arropa %3,81 %4,23 %0,01 %2,55 %6,12 

Oinetakoak %6,15 %3,13 --- %0,08 %4,55 

Etxea %8,20 %0,70 --- %0,50 %1,07 

Altzariak %11,40 %67,13 --- %0,16 %83,24 

Brikolajea eta etxeko tresneria %4,74 %3,85 %2,49 %2,85 %8,72 

Elektronika %8,02 %34,35 %3,46 %18,74 %42,60 

Beste saltoki batzuk %35,43 %7,12 %1,33 %17,79 %3,98 

Sektore guztiak %8,94 %8,84 %3,82 %6,76 %12,34 
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5 / Atzerriko kontsumoa 

Atzerriko herrialdeetako txartelen gastua, hil honetan, aurreko urteko hil beraren aldean, honako hau izan da: 

 

6 / Tiketa ertaina 

Hilabete honetan, honako hau izan da erosteko batez besteko tiketa sektoreen guztizkoan: 

 

  

ATZERRIKO KONTSUMOA ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2021eko urria %255,33 %133,76 %129,63 %145,56 %121,72 

2021eko iraila %235,87 %139,60 %151,01 %141,31 %146,66 

TIKETA ERTAINA ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2021eko urria 38 € 42 € 35 € 41 € 44 € 

2021eko iraila 35 € 41 € 35 € 40 € 45 € 
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Iturria: Google 

Estatistika horiek Google kontuaren kokapenen historia gaitu duten erabiltzaileen datuetan oinarrituta sortzen dira. Datuek 

erakusten dute eskualde geografiko bakoitzeko zenbait lekutara (supermerkatuak, dendak, parkeak, garraio-geltokiak, lantokiak 

eta bizitegi-guneak) egindako bisita-kopuruan gertatzen ari den aldaketa. 

Txostenak eremu geografiko bateko kategoria bakoitzeko aldaketak jasotzen ditu, bi modutara: 

 Zenbaki nagusia: txostenaren datako mugikortasuna erreferentziazko balioaren eguneko mugikortasunarekin 

alderatzeko balio du. Txostenaren datari dagokion datua kalkulatzen da (informazioa izanez gero) eta ehuneko 

positiboa edo negatiboa erakusten da. 

 Joeren grafikoa: txostena egin aurreko 6 asteetan izandako ehuneko-aldaketak erakusten ditu. Grafiko batean agertzen 

da. 

 

  

■  Tokiko mugikortasunari buruzko txostena 

2021/10/30EKO ALDERAKETA ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Dendak eta aisialdia -%17 -%24 -%21 -%19 -%26 

Supermerkatuak eta farmaziak %10 %8 %8 %12 %5 

Parkeak -%1 -%7 -%11 -%2 -%16 

Garraio-geltokiak -%7 -%19 -%14 -%23 -%18 

Lantokiak -%10 -%14 -%6 -%12 -%22 

Bizitegi-eremuak %0 -%1 -%1 -%1 %1 



 

 

 

Euskal ekonomiaren egoerari buruzko Big Data txostena 

 

27 

  

■  Tokiko mugikortasunari buruzko txostena  ▏  Euskal A.E. 
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■  Tokiko mugikortasunari buruzko txostena  ▏  Araba 
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■  Tokiko mugikortasunari buruzko txostena  ▏  Bizkaia 



 

 

 

Euskal ekonomiaren egoerari buruzko Big Data txostena 

 

30 

 

■  Tokiko mugikortasunari buruzko txostena  ▏  Gipuzkoa 
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