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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 %120,98 

Elikadura %89,29 

Arropa %145,39 

Brikolajea eta etxea %83,69 

Osasuna %104,14 

Beste saltoki batzuk %131,76 

Gasolindegiak %186,65 

Garraioa %391,32 

Zaharberritzea %330,67 

Hotelak eta bidaiak %551,65 
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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 %10,91ekoa izan da aurreko astearen aldean, 

eta -%1,76koa 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 %10,91 -%1,76 

Elikadura %6,91 -%2,83 

Arropa %39,28 %9,31 

Brikolajea eta etxea %12,29 %0,81 

Osasuna %12,74 %3,05 

Beste saltoki batzuk %10,14 -%6,66 

Gasolindegiak -%5,47 -%9,36 

Garraioa -%3,03 -%13,47 

Zaharberritzea -%2,18 -%8,13 

Hotelak eta bidaiak -%9,61 -%26,39 
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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 % 99,83 zen ekainean eta % 125,09 azaroan, 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 % 20,45. 
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5 / Salmenta digitalen pisua 

 Euskadiko merkataritza-sektore guztien gaineko salmenta digitalen kuota % 9,88koa izan zen ekainean, eta % 8,84koa azaroan. 

 

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

 

  

EUSKAL A.E. SALMENTA DIGITALAREN KUOTA 

Elikadura handia %0,01 

Elikadura txikia %5,07 

Arropa %5,45 

Oinetakoak %7,08 

Etxea %0,85 

Altzariak %73,77 

Brikolajea eta etxeko tresneria %4,99 

Elektronika %41,07 

Beste saltoki batzuk %9,24 

Sektore guztiak %10,81 
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6 / Atzerriko kontsumoa 

 Euskadiko atzerriko herrialdeetako txartelekin egindako gastua, hil honetan, aurreko urteko aldi bereko % 214,42 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 %17,22koa izan da aurreko astearen aldean, eta % 

4,46koa azken 4 asteetan. 

  

■  Euskal koiuntura ekonomikoko big data txostena  ▏  Araba 

ARABA JARDUERAREN ADIERAZLEA 

Sektoreak guztira %106,60 

Elikadura %106,61 

Arropa %202,06 

Brikolajea eta etxea %78,28 

Osasuna %98,60 

Beste saltoki batzuk %105,42 

Gasolindegiak %39,95 

Garraioa %544,00 

Zaharberritzea %182,75 

Hotelak eta bidaiak %507,34 
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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, ekainean % 95,27 izatetik azaroan % 110,39 

izatera igaro da, aurreko urteko hilabete berekin alderatuta. 

 

 

 

  

ARABA DUELA ASTEBETE BAINO GEHIAGO DUELA 4 ASTE BAINO GEHIAGO 

Sektoreak guztira %17,22 %4,46 

Elikadura %9,32 %0,28 

Arropa %47,40 %28,01 

Brikolajea eta etxea %20,32 %3,09 

Osasuna %22,96 %7,31 

Beste saltoki batzuk %19,02 %3,62 

Gasolindegiak -%7,33 -%7,65 

Garraioa -%16,15 -%20,30 

Zaharberritzea %1,55 -%4,17 

Hotelak eta bidaiak -0.43% -%46,16 
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4 / Rankinga sektoreka 

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

guztizkoaren % 32,95ekin. 

5 / Salmenta digitalen pisua 

Arabako merkataritza-sektore guztien gaineko salmenta digitalen kuota % 6,1ekoa izan zen ekainean eta % 6,77koa azaroan. 
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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 %119,26 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 %6,75 

Arropa %0,01 

Oinetakoak %0,14** 

Etxea %89,08 

Altzariak %3,56 

Brikolajea eta etxeko tresneria %3,62 

Elektronika %5,43 

Beste saltoki batzuk %6,77 

* Azken datu erabilgarria urrikoa da 

** Azken datu erabilgarria ekainekoa da 
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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 % 10,64koa izan da aurreko astearen aldean, eta % 

0,04koa azken 4 asteetan. 

  

■  Euskal koiuntura ekonomikoko big data txostena  ▏  Bizkaia 

BIZKAIA JARDUERAREN ADIERAZLEA 

Sektoreak guztira %118,59 

Elikadura %88,16 

Arropa %142,81 

Brikolajea eta etxea %86,09 

Osasuna %102,57 

Beste saltoki batzuk %120,73 

Gasolindegiak %201,67 

Garraioa %343,85 

Zaharberritzea %348,65 

Hotelak eta bidaiak %462,60 
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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 % 96,25ekoa izan zen ekainean eta %122,77koa azaroan, aurreko urteko hilabete berberen 

aldean. 

. 

BIZKAIA DUELA ASTEBETE BAINO GEHIAGO DUELA 4 ASTE BAINO GEHIAGO 

Sektoreak guztira %10,64 %0,04 

Elikadura %7,25 -%3,12 

Arropa %42,59 %13,87 

Brikolajea eta etxea %10,05 %2,41 

Osasuna %12,90 %1,37 

Beste saltoki batzuk %11,23 %1,02 

Gasolindegiak -%6,62 %9,98 

Garraioa -%3,25 -%14,16 

Zaharberritzea -%0,56 -%1,22 

Hotelak eta bidaiak -%1,96 -%14,92 
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4 / Rankinga sektoreka 

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

guztizkoaren % 23,29. 

 

5 / Salmenta digitalen pisua 

 Bizkaiko sektore guztien gaineko salmenta digitalen kuota %8,67tik % 7,39ra 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 % 159,81 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 %0,70 

Arropa %3,43 

Oinetakoak %0,03 

Etxea %0,51 

Altzariak %0,86 

Brikolajea eta etxeko tresneria %3,81 

Elektronika %17,14 

Beste saltoki batzuk %24,09 

Elikadura handia %7,39 
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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 % 9,36koa izan da aurreko astearen aldean, 

eta % -5,91koa azken 4 asteetan. 

  

■Informe Big Data de Coyuntura Económica Vasca  ▏  Gipuzkoa 

GIPUZKOA JARDUERAREN ADIERAZLEA 

Sektoreak guztira %116,31 

Elikadura %84,63 

Arropa %115,72 

Brikolajea eta etxea %70,33 

Osasuna %104,75 

Beste saltoki batzuk %128,76 

Gasolindegiak %207,61 

Garraioa %335,75 

Zaharberritzea %351,96 

Hotelak eta bidaiak %502,84 
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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, ekainean % 105,82 izatetik azaroan % 

133,20 izatera igaro da, aurreko urteko hilabete berekin alderatuta. 

GIPUZKOA DUELA ASTEBETE BAINO GEHIAGO DUELA 4 ASTE BAINO GEHIAGO 

Sektoreak guztira %9,36 -%5,91 

Elikadura %5,27 -%3,85 

Arropa %33,79 %0,95 

Brikolajea eta etxea %13,33 -%5,64 

Osasuna %8,43 %3,12 

Beste saltoki batzuk %8,56 -%13,14 

Gasolindegiak -%2,58 -%8,09 

Garraioa -%5,94 -%19,73 

Zaharberritzea -%4,27 -%14,11 

Hotelak eta bidaiak -%20,33 -%36,88 
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4 / Rankinga sektoreka 

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

guztizkoaren % 13,31. 

5 / Salmenta digitalen pisua 

 Gipuzkoako merkataritza-sektore guztien gaineko salmenta digitalen kuota ekainean % 12,21 izatetik azaroan % 15,81 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 % 208,17 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 %6,85 

Arropa %7,82 

Oinetakoak %15,78 

Etxea %1,37 

Altzariak %87,22 

Brikolajea eta etxeko tresneria %10,63 

Elektronika %51,91 

Beste saltoki batzuk %3,79 

Elikadura handia %15,81 
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Iturria: CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) 

Espainia 2022, susperraldia sendotzeko funtsezko urtea 

 2022ko hazkundearen eragileak 

2021a, ziurrenik, txertoen urtea bezala gogoratuko da. Txertaketa-prozesua 1 Tan hasi eta gero, zenbait traspierekin, kanpai 

azeleratzailea modu zorabiagarrian 2Ttik aurrera; hala, urtearen amaieran, 12 urtetik gorako biztanleen ia % 90ek hartu dute 

txertoa. Txertaketaren abiarazteari esker, 2Tko jarduera murrizteko neurri gehienak kendu ahal izan ziren, eta jarduera 

berreskuratzen hasi zen, urteko 3Tan areagotu zena jarduera turistikoaren suspertzeari esker. Horrela, 2021ean BPGa % 4,4 

haztea espero da, hazkunde-erritmo handi samarra, baina urte amaieran oraindik % 5,2 txikiagoa uzten digu, 2019ko 4T mailaren 

azpitik. 

Aurreikuspenen arabera, 2022an susperraldi ekonomikoa sendotuko da, eta BPGaren hazkundea % 6,0 ingurura iritsiko da. 

Pandemiak bolada berriak eragin ditzake oraindik, bai aldaera berri kutsakorragoak agertzeagatik, bai hotza iristeagatik, baina 

osasun-sisteman izango duen eragina mugatua izatea espero dugu, txertoek aurrera egin dutelako eta jarduera murrizteko 

neurri larririk berriro sartu behar ez delako. Hala ere, jasoaldi berriek ziurgabetasun-igoerak eragin ditzakete, eta horiek 

desagertu egin beharko lirateke txertoen eraginkortasuna egiaztatzen den heinean. Txertoekiko erresistentzia handiagoa duten 

birusaren aldaera berriak agertzea da agertokiko ezkutuko arrisku nagusia. 

 

2022ko hazkundea, neurri handi batean, hiru palankatan oinarrituko da: turismoaren sektorea berreskuratzea, Europako funtsen 

eragina eta bildutako eskaria (ikus lehen grafikoa). 

 

Ekarpen handiena egiten duen palanka turismoa izango da. Sektore hori, pandemiak oso kaltetua, 2021eko udan hasi zen 

suspertzen, batez ere etxeko eta Europako turismoaren dinamismoak bultzatuta. Europatik kanpoko bisitarien fluxuak oraindik 

ere asko mantendu ziren.
1
 2022ra begira, nazioarteko turismoaren susperraldia indartsuagoa izatea espero da, batez ere 

Erresuma Batutik eta AEBetatik datozen turismo-fluxuek bultzatuta. Estatu Batuak eta Latinoamerika, eta horrek aukera eman 

diezaiola sektoreari 2017an erregistratu zirenen antzeko jarduera-kotak berreskuratzeko. 

 

1. Esaterako, 2021eko abuztuan, nazioarteko 5,2 milioi turista iritsi ziren, 2020ko abuztuan iritsi zirenen bikoitza baino gehiago, baina 2019ko abuztuan baino % 49 

gutxiago. 

■  Espainiako Koiuntura Ekonomikoko Big Data Txostena  ▏  2021eko azaroa 
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2022ko beste protagonista nagusia Europako funtsak izango dira (NGEU, ingelesez). Jaurlaritzak 27.000 milioi euro inguru 

gastatzeko asmoa du 2022an, batez ere I+G+b eta digitalizazioan (guztizkoaren % 19,6), industrian eta energian ( % 17,5) eta 

azpiegituretan eta garraioan ( % 14,2). Oro har, aurreikusten dugu NGEU funtsek 1,6 puntu emango dizkiotela 2022.
2
 urteko 

BPGaren hazkundeari. 

Etxeetako kontsumoak ere garrantzi handia izango du 2022an, baina turismoak eta NGEUk baino gutxiago. 2020an, jarduerarako 

murrizketek kontsumoaren beherakada ekarri zuten, eta, errenta babesteko ezarri ziren politikekin batera (batez ere aldi 

baterako lan-erregulazioak), 45.000 milioi euro inguruko aurrezki poltsa bat sortu zen. Aurrezki poltsa hori 2021ean hasi da 

gauzatzen, baina 2022an kontsumoa eta jarduera suspertzen jarraituko du. 

Azkenik, 2022an ez da jardueraren gaineko faktorerik salbuetsiko. Alde batetik, Europan gertatzen ari den energia-krisiak, 

neguko denboraldiaren hasierak areagotuta, energia-prezioen igoera handiak ekarri ditu, etxeen erosketa-ahalmena murriztuz 

eta enpresa-marjinetan presioa jarriz. Krisi honen inpaktua, akutua izan arren, aldi baterakoa izan beharko litzateke, eta negua 

igarotakoan ondorioak moteldu egin beharko lirateke.
3
 Bestalde, hornidura-kate globaletako disrupzioek industria-sektorearen 

berreskuratze-ahalmena oztopatzen jarraituko dute, batez ere 2022.
4
 Hala eta guztiz ere, krisi energetikoak eta arazo logistikoek 

hazkundea bultzatzen duten faktoreen magnitudearekin alderatuta inpaktu nahiko edukia izatea espero dugu.. Azkenik, ezin 

dugu ahaztu birusaren aldaera berriak agertu direla, oraintsuko omikrona kasu. Aldaera berriek merkataritza- eta turismo-fluxuei 

eragiten dieten ziurgabetasun-gertakariak sor ditzakete, baina txertoek maila globalean aurrera egiteak eta lehendik dauden 

txertoak egokitzeko gaitasunak, beharrezkoa balitz, jarduerari etengabe eragiten dion arazo bihurtzea saihestu beharko lukete. 

 

Notak:* Lotura daitezkeen aldi baterako kontratuen gehieneko kopurua eta aldi baterako kontratuen gehieneko iraupen metatua (hilabetetan) kontuan hartuta, 

herrialde bakoitzeko lan-legediaren arabera. 

** Italiarentzat, enpresa handiak bakarrik. 

Iturria: CaixaBank Research, ELGAko datuetan oinarrituta. 

2022, urte erabakigarria Europako funtsentzat eta erreformentzat 

Aurreikusitako inbertsioen eragin ekonomikoaz haratago, NGEU aukera-leiho paregabea da Espainiako ekonomia 

modernizatuko duten erreformak garatzeko. Izan ere, inbertsioek eta erreformek batera joan behar dute; izan ere, norabide 

egokian erreformak egiten direnean, inbertsioek eragin handiagoa dute hazkundearen gainean.
5
 

 

2. 2021ean aurreikusitakoa baino gutxiago gauzatzeak ekarriko du 2022ko kontribuzioaren zati bat 2021erako aurreikusitako inbertsioetatik etortzea, baina haien 

eragin makroekonomikoa 2022ra arte ez islatzea. 

3. Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus Focusa ≪El impacto del aumento del precio de la electricidad sobre la economía española≫Hileko Txosten honetan 

bertan. 

4. Ikus artikulua xehetasun gehiagorako. ≪Cuellos de botella: del ¿por que? al ¿hasta cuando?≫ Dosierra Hileko Txosten honetan bertan. 

5. Ikus Albrizio, S. eta Geli, J. F. (2021).. Next Generation EU programaren eraginkortasuna bultza dezaketen faktoreen azterketa enpirikoa. . Ekonomia Buletina, 

Espainiako Bankua, 4. zk. 

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/impacto-del-aumento-del-precio-electricidad-sobre
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/analisis-coyuntura/cuellos-botella-del-al-cuando
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Ikusten diren funtsezko erreforma nagusiak hauek dira: lan-erreforma (gehiena 2021a amaitu baino lehen itxi behar da, eta 

2022ko ekainean transferentzietan 12.000 milioi euroko ordainketa desblokeatzeko baldintzetako bat da) eta pentsioen arloan 

egiteke dauden erreformak (enplegu-planak sustatzea, autonomoen kotizazio-aldaketak, pentsioaren kalkulu-aldia luzatzea
6
 eta 

gehieneko kotizazio-oinarrien igoeren bidea) eta administrazio publikoen modernizazioa.
7
 Lan-erreforma funtsezkoa da 

NGEUren esparruan Espainiako lan-merkatuaren arazo endemikoei aurre egiteko, hau da, behin-behinekotasun eta dualtasun 

handiari, eta ikasleek gehien eskatzen dituzten titulazioen eta enpresek gehien eskatzen dituzten titulazioen arteko desorekei 

aurre egiteko.
8
 Behin-behinekotasuna arazo larria da, Espainian prebalentzia handia baitu. Arazo horrek bereziki kaltetzen ditu 

langile ahulenak, hala nola gazteak, pandemiak berriro nabarmendu duen bezala.
9 
Hori eteteko, garrantzitsua izango da kontratu 

mugagabeak gehiago orokortzea erraztuko duten eta oso iraupen laburreko kontratuak gehiegi erabiltzea eragotziko duten 

neurriak ezartzea. Behin-behinekotasuna ezin da bereizi gure lan-merkatuko beste gaitz endemiko batetik: eskubide gutxiko 

langile oso babestuen arteko dualtasuna edo segmentazioa. Horren isla da alde handia dagoela mugagabeen eta aldi 

baterakoen lan-baldintzen artean (ikus bigarren grafikoa), eta gure homologo europar askoren gainetik. Azkenik, funtsezkoa da 

hobetzea prestakuntza eta enplegu-eskatzaileen kualifikazioa eta enpresek bilatzen dituzten profilak bereiztea. Oso ongi etorria 

izango da barne-doikuntzako mekanismo bat, ERTEak bezala, modu arin eta iraunkorrean inplementatua. Alde horretatik, 

positiboa da lan-erreforman aldi baterako lan-erregulazioen modalitateak sartzea, langileek birziklatzeko eta beste sektore 

batzuetara igarotzeko aukera izan dezaten egiturazko aldaketak gertatzen direnean. Desakoplamendua murrizteko, noski, 

garrantzitsua izango da gure eskaintza-politikak hobetzeko ahaleginak areagotzea, hala nola politika aktiboak indartzeko, LH 

modernizatzeko, ikastetxeei kudeaketa-autonomia emateko eta hezkuntza-sistemak gure produkzio-sarearekin dituen sinergiak 

indartzeko. Hezkuntza-ereduaren eskakizuna murriztu gabe garatu beharko liratekeen politikak.
 

 

Oriol Carreras eta Javier Garcia-Arenas 

 

 

 

6. Hasiera batean, errekuperazio-planaren arabera, etendako lanbide-karrerak eta gorabeherak dituzten langileei mesede 

egiteko. 

7. Politika publikoak ebaluatzeko lege bat aldarrikatzea. 

8. Espainian, enpresen % 83k uste du arazo larriak dituela lanpostu jakin batzuetan hautagaiak sartzean, lanbide-profilen mugak 

direla-eta. 

Ikus Blázquez, M. L., Masclans, R. eta Canals, J. (2020).. Etorkizuneko konpetentzia profesionalak: diagnostiko bat eta ekintza plan 

bat gazteen enplegua sustatzeko COVID-19aren ondoren. . IESE. 

9. Ikus artikulua. Enplegua, desberdintasuna murrizteko faktorerik garrantzitsuena. IM10/21eko dosierrean.  
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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 %109,70 %120,98 %106,60 %118,59 %116,31 

Elikadura %92,51 %89,29 %106,61 %88,16 %84,63 

Arropa %133,78 %145,39 %202,06 %142,81 %115,72 

Brikolajea eta etxea %92,89 %83,69 %78,28 %86,09 %70,33 

Osasuna %108,35 %104,14 %98,60 %102,57 %104,75 

Beste saltoki batzuk %116,31 %131,76 %105,42 %120,73 %128,76 

Gasolindegiak %181,36 %186,65 %39,95 %201,67 %207,61 

Garraioa %85,22 %391,32 %544,00 %343,85 %335,75 

Zaharberritzea %159,75 %330,67 %182,75 %348,65 %351,96 

Hotelak eta bidaiak %304,61 %551,65 %507,34 %462,60 %502,84 

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

ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Sektoreak guztira %13,50 %10,91 %17,22 %10,64 %9,36 

Elikadura %11,65 %6,91 %9,32 %7,25 %5,27 

Arropa %46,27 %39,28 %47,40 %42,59 %33,79 

Brikolajea eta etxea %12,41 %12,29 %20,32 %10,05 %13,33 

Osasuna %16,47 %12,74 %22,96 %12,90 %8,43 

Beste saltoki batzuk %14,17 %10,14 %19,02 %11,23 %8,56 

Gasolindegiak %7,41 -%5,47 -%7,33 -%6,62 -%2,58 

Garraioa %4,92 -%3,03 -%16,15 -%3,25 -%5,94 

Zaharberritzea %3,02 -%2,18 %1,55 -%0,56 -%4,27 

Hotelak eta bidaiak -%3,03 -%9,61 -0.43% -%1,96 -%20,33 
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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:  AZAROAK 30 

ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Sektoreak guztira %3,15 -%1,76 %4,46 %0,04 -%5,91 

Elikadura %5,38 -%2,83 %0,28 -%3,12 -%3,85 

Arropa %17,64 %9,31 %28,01 %13,87 %0,95 

Brikolajea eta etxea %2,45 %0,81 %3,09 %2,41 -%5,64 

Osasuna %5,95 %3,05 %7,31 %1,37 %3,12 

Beste saltoki batzuk -%2,03 -%6,66 %3,62 %1,02 -%13,14 

Gasolindegiak -%3,85 -%9,36 -%7,65 %9,98 -%8,09 

Garraioa -%2,50 -%13,47 -%20,30 -%14,16 -%19,73 

Zaharberritzea -%4,94 -%8,13 -%4,17 -%1,22 -%14,11 

Hotelak eta bidaiak -%15,70 -%26,39 -%46,16 -%14,92 -%36,88 

SEKTOREAREN BILAKAERA ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2021eko azaroa %117,56 %125,09 %110,39 %122,77 %133,20 

2021eko urria %120,71 %106,72 %100,20 %107,22 %107,98 

2021eko iraila %107,55 %104,57 %98,00 %103,87 %107,04 

2021eko abuztua %114,68 %107,98 %102,00 %105,00 %112,00 

2021eko uztaila %100,82 %95,38 %97,00 %96,00 %95,00 

2021eko ekaina %102,74 %99,83 %95,27 %96,25 %105,82 

SALMENTA DIGITALEN PISUA ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Elikadura handia %1,61 %0,01 --- %0,02 %0,60 

Elikadura txikia %2,95 %5,07 %6,75 %0,70 %6,85 

Arropa %4,61 %5,45 %0,01 %3,43 %7,82 

Oinetakoak %8,16 %7,08 --- %0,03 %15,78 

Etxea %8,78 %0,85 --- %0,51 %1,37 

Altzariak %15,63 %73,77 --- %0,86 %87,22 

Brikolajea eta etxeko tresneria %16,22 %4,99 %3,56 %3,81 %10,63 

Elektronika %9,18 %41,07 %3,62 %17,14 %51,91 

Beste saltoki batzuk %40,12 %9,24 %5,43 %24,09 %3,79 

Sektore guztiak %11,19 %10,81 %6,77 %7,39 %15,81 
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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 azaroa %229,10 %214,42 %119,26 %159,81 %208,17 

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 azaroa 34,00 € 42,00 € 36,00 € 42,00 € 44,00 € 

2021eko urria 38,00 € 42,00 € 35,00 € 41,00 € 44,00 € 

2021eko iraila 35,00 € 41,00 € 35,00 € 40,00 € 44,00 € 

BATEZBESTEKO 35,67 € 41,67 € 35,33 € 41,00 € 44,00 € 
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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 

2021/11/30EKO ALDERAKETA ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Dendak eta aisialdia -%10,00 -%9,00 -%10,00 -%4,00 -%14,00 

Supermerkatuak eta farmaziak %14,00 %19,00 %18,00 %25,00 %14,00 

Parkeak %6,00 %16,00 %12,00 %26,00 %7,00 

Garraio-geltokiak -%5,00 -%6,00 %1,00 -%8,00 -%6,00 

Lantokiak -%13,00 -%16,00 -%11,00 -%14,00 -%20,00 

Bizitegi-eremuak %2,00 %2,00 %2,00 %2,00 %3,00 
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■  Tokiko mugikortasunari buruzko txostena  ▏  Euskal A.E. 



 

 

 

Euskal ekonomiaren egoerari buruzko Big Data txostena 

 

28 

  

■  Tokiko mugikortasunari buruzko txostena  ▏  Araba 
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■  Tokiko mugikortasunari buruzko txostena  ▏  Bizkaia 
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■  Tokiko mugikortasunari buruzko txostena  ▏  Gipuzkoa 
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