
 Donostia-San Sebastián, 1 

01010 Vitoria-Gasteiz 

behatokia-merkataritza@euskadi.eus www.euskadi.eus/observatorio-comercio 

 

 

  

Kontsumoari buruzko 

Big dataren Txostena 

2022ko ABUZTUA 



 

 

 

Euskal ekonomiaren egoerari buruzko Big Data txostena 

 

2 

  

 

Aurkibidea 

■ Euskal Koiuntura Ekonomikoari buruzko Big Data Txostena……………………………………………... 3 

■ Espainiako Koiuntura Ekonomikoari buruzko Big Data Txostena…...……………………………………. 20 

■ Lurraldeen arteko konparazioa………………………………………………………………….…………… 23 

■ Tokiko mugikortasunari buruzko txostena……..…………………………………………………………... 26 



 

 

 

Euskal ekonomiaren egoerari buruzko Big Data txostena 

 

3 

Iturria: Grupo Banco Sabadell. Hil honetako 30ean neurtutako datuak. Grafiko guztiak erakundearen datuetatik hartu dira. 

1 / Merkataritza-jardueraren adierazlea 

Merkataritza-jardueraren adierazleak kontsumoaren berreskuratze-maila neurtzen du (ehunekotan) 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 datafonoak erabiliz) eta, aztertutako eremu, sektore eta aldirako merkataritza bat baino gehiago, adierazitako 

balioa erakusteko. 

Pultsuak txartel bidezko ordainketak baino ez ditu kontuan hartzen (Banco Sabadell taldeko datafonoetan), 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 ekonomikoari buruzko big data txostena  ▏  Euskal A.E. 

EUSKAL A.E. JARDUERAREN ADIERAZLEA 

Sektoreak guztira %93,34 

Elikadura %112,18 

Arropa %88,64 

Brikolajea eta etxea %68,55 

Osasuna %90,51 

Beste saltoki batzuk %102,98 

Gasolindegiak %39,64 

Garraioa %109,07 

Jatetxeak %96,45 

Hotelak eta bidaiak %101,12 
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2 / Pultsu komertziala 

Merkataritza-pultsuaren adierazleak eremu hautatu baterako salmenten aldaketa neurtzen du (ehunekotan), duela 

astebetekoekin eta azken hilabeteko neurketekin alderatuta. 

Euskadiko sektore guztien merkataritza-jardueraren azken 7 egunetako hazkundea -%8,58 izan da aurreko astearen aldean,  eta 

-%7,59 azken 4 asteetakoa. 

Azpisektoreen arabera, bilakaera hau izan da: 

 

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

 

  

EUSKAL A.E. 
DUELA ASTEBETEKOAREKIN 

ALDERATUTA 

DUELA 4 ASTEKOAREKIN 

ALDERATUTA 

Sektoreak guztira -%1,57 -%10,37 

Elikadura %2,72 %2,42 

Arropa -%3,33 -%20,67 

Brikolajea eta etxea -%10,27 -%15,78 

Osasuna %8,33 -%19,52 

Beste saltoki batzuk -%2,70 -%17,14 

Gasolindegiak -%0,46 -%16,83 

Garraioa %21,87 %21,00 

Jatetxeak -%8,23 -%11,63 

Hotelak eta bidaiak -%11,04 -%20,06 
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3 / Sektoreen bilakaera 

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

(ehunekotan) 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 Autonomia Erkidegoan, jarduera ekonomiko osoa kontuan hartuta, martxoan % 106,06 izatetik abuztuan % 95,79 izatera 

igaro da, aurreko urteko hilabete berekin alderatuta. 

 

4 / Sailkapena sektoreka 

Sektoreen araberako sailkapen-adierazleak jarduera handiena duten 10 sektoreen banaketa neurtzen du (ehunekotan), 

handienetik txikienera ordenatuta, azken sei hilabeteetan. 

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

guztizkoaren % 20,31. 
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5 / Atzerrikoen kontsumoa 

Euskadin atzerriko herrialdeetako txartelekin egindako gastua, hil honetan, aurreko urteko aldi bereko %141,53 izan da. 

 

6 / Batez besteko tiketa 

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

aldirako. Gainera, aurreko aldiarekiko batez besteko tiketa (eurotan) eta aldakuntza (ehunekotan) 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 

Arabako sektore guztien merkataritza-jardueraren hazkundea, azken 7 egunetan, % 8,38koa izan da aurreko astearen aldean, eta 

% 8,21ekoa azken 4 asteetan  

■  Euskal koiuntura ekonomikoari buruzko big data txostena  ▏  Araba 

ARABA JARDUERAREN ADIERAZLEA 

Sektoreak guztira %97,38 

Elikadura %110,50 

Arropa %99,27 

Brikolajea eta etxea %77,17 

Osasuna %96,45 

Beste saltoki batzuk %92,40 

Gasolindegiak %72,23 

Garraioa %130,24 

Jatetxeak %95,14 

Hotelak eta bidaiak %100,25 
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Azpisektoreen arabera, bilakaera hau izan da: 

 

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

 

3 / Sektoreen bilakaera 

Arabako Lurralde Historikoaren kasuan, 2022ko martxoan % 101,35 izatetik 2022ko abuztuan % 100.8 izatera igaro da jarduera 

ekonomiko osorako, aurreko urteko hilabete berberekin alderatuta. 

 

 

ARABA 
DUELA ASTEBETEKOAREKIN 

ALDERATUTA 

DUELA 4 ASTEKOAREKIN 

ALDERATUTA 

Sektoreak guztira %8,38 %8,21 

Elikadura %15,33 %17,35 

Arropa %0,51 %6,72 

Brikolajea eta etxea -%10,91 %10,84 

Osasuna %21,61 -%7,43 

Beste saltoki batzuk %43,83 %32,95 

Gasolindegiak %12,87 %8,47 

Garraioa %58,39 %44,52 

Jatetxeak -%4,20 -%28,93 

Hotelak eta bidaiak -%8,60 %41,09 
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4 / Sailkapena sektoreka 

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

guztizkoaren % 33,35. 

.  

5 / Atzerrikoen kontsumoa 

Araban atzerriko herrialdeetako txartelekin egindako gastua, hil honetan, aurreko urteko aldi bereko % 128,35 izan da. 

 

6 / Batez besteko tiketa 

Hilabete honetan, honako hau izan da Araban erosketen batez besteko tiketa: 
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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, Bizkaiko sektore guztietako merkataritza-jarduera % 2,23 hazi da aurreko astearen aldean, eta % 12,15 azken 

4 asteetan. 

 

 

■  Euskal koiuntura ekonomikoari buruzko big data txostena  ▏  Bizkaia 

BIZKAIA JARDUERAREN ADIERAZLEA 

Sektoreak guztira %88,78 

Elikadura %112,61 

Arropa %89,25 

Brikolajea eta etxea %68,87 

Osasuna %91,05 

Beste saltoki batzuk %93,64 

Gasolindegiak %28,35 

Garraioa %110,40 

Jatetxeak %103,26 

Hotelak eta bidaiak %106,41 
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Azpisektoreen arabera, bilakaera hau izan da: 

 

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

 

3 / Sektoreen bilakaera 

Bizkaian, sektore guztien bilakaera martxoan % 107,66 izatetik abuztuan % 91,69 izatera igaro da, aurreko urteko hilabete 

berekin alderatuta. 

 

BIZKAIA 
DUELA ASTEBETEKOAREKIN 

ALDERARATUTA 

DUELA 4 ASTEKOAREKIN 

ALDERATUTA 

Sektoreak guztira -%2,23 -%12,15 

Elikadura %1,56 %2,00 

Arropa -%7,16 -%29,99 

Brikolajea eta etxea -%13,56 -%21,70 

Osasuna -%1,96 -%25,36 

Beste saltoki batzuk -%0,97 -%23,93 

Gasolindegiak -%6,38 -%23,61 

Garraioa %5,59 %8,97 

Jatetxeak %4,51 %6,44 

Hotelak eta bidaiak -%17,40 -%31,26 
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4 / Sailkapena sektoreka 

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

guztizkoaren % 27,84. 

 

5 / Atzerrikoen kontsumoa 

Bizkaian atzerriko herrialdeetako txartelekin egindako gastua, hil honetan, aurreko urteko aldi bereko % 161,52 izan da. 

 

6 / Batez besteko tiketa 

Hilabete honetan, honako hau izan da Bizkaian erosketen batez besteko tiketa: 
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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 

Gipuzkoan, azken 7 egunetan, merkataritza-jardueraren hazkundea % 2,98koa izan da aurreko astearen aldean, eta % 12,23koa 

azken 4 asteetan.  

■ Euskal koiuntura ekonomikoari buruzko big data txostena ▏  Gipuzkoa 

GIPUZKOA JARDUERAREN ADIERAZLEA 

Sektoreak guztira %101,31 

Elikadura %120,81 

Arropa %91,68 

Brikolajea eta etxea %70,66 

Osasuna %94,49 

Beste saltoki batzuk %110,09 

Gasolindegiak %64,65 

Garraioa %144,58 

Jatetxeak %93,26 

Hotelak eta bidaiak %103,35 
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Azpisektoreen arabera, bilakaera hau izan da: 

 

Gipuzkoako ekonomiaren guztizkoan, azken lau asteetako bilakaera: 

 

3 / Sektoreen bilakaera 

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren kasuan, martxoan % 105,50 izatetik abuztuan % 98,73 izatera igaro da jarduera ekonomiko 

osorako, aurreko urteko hilabete berberekin alderatuta. 

 

GIPUZKOA 
DUELA ASTEBETEKOAREKIN 

ALDERATUTA 

DUELA 4 ASTEKOAREKIN 

ALDERATUTA 

Sektoreak guztira -%2,98 -%12,23 

Elikadura -%0,20 -%1,99 

Arropa -%1,06 -%16,20 

Brikolajea eta etxea %2,24 -%18,24 

Osasuna %14,05 -%6,63 

Beste saltoki batzuk -%8,18 -%17,41 

Gasolindegiak %3,71 -%12,74 

Garraioa %65,26 %49,08 

Jatetxeak -%14,84 -%17,27 

Hotelak eta bidaiak -%8,18 -%17,41 
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4 / Sailkapena sektoreka 

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

guztizkoaren % 14,21. 

 

5 / Atzerrikoen kontsumoa 

Gipuzkoan atzerriko herrialdeetako txartelekin egindako gastua, hil honetan, aurreko urteko aldi bereko % 137,10 izan da. 

 

6 / Batez besteko tiketa 

Hilabete honetan, honako hau izan da Gipuzkoan erosketen batez besteko tiketa: 
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Iturria: CaixaBank Research y BPI Research (UEEF). Grafiko guztiak erakunde horien datuetatik hartu dira. 

Etxeko kontsumoa moteltzea uztailean eta abuztuan 
  

 Kontsumoko CaixaBank adierazlea
1
 %14 hazi zen 2019ko aldi beraren aldean, uztaileko eta abuztuko batez bestekoan (2T 

2022ko erregistro bera). 

 Espainiako txartelen jarduera %11 hazi zen 2019ko aldi beraren aldean, uztailean eta abuztuan, batez beste. Datu hori 2T 

2022koa baino ahulagoa da  (%13), eta horrek adierazten du etxeko kontsumoa moteltzen hasi dela inflazio handiaren 

ondorioz. 

 Osagaien arabera, etxeko kontsumoaren moteltze gehiena e-commerce-aren dinamismo txikiagoagatik gertatzen da, 

2T 2022an baino 10 puntu gutxiago hazi baitzen. 

 Gastu presentzialari dagokionez, moteltze handiena retail sektorean ikusi zen; izan ere, sektore horrek gastu mota 

diskrezionalagoa du, eta kontsumitzailearen konfiantza-aldaketek eragin ohi diote, oso hondatuta baitago Europako 

Batzordearen adierazlearen arabera martxotik. Aldiz, aisialdian, jatetxeetan eta turismoan egindako gastuak gora egin 

zuen udan 2T 2022arekin alderatuta, mugikortasun-murrizketa gehienak kendu zirelako. Azkenik, elikaduran eta 

garraioan egindako gastua nahiko egonkor mantendu zen. 

 Inflazioa handitzen joan denez, datu horiek adierazten dute kontsumoa termino errealetan ahuldu egin dela 3Ttik 

aurrera, aurreko hiruhilekoarekin alderatuta. Dinamika hori bera ikusten da uztailerako zifrak eskuragarri dituzten 

enpresa handien txikizkako salmenten eta barne-salmenten adierazle ofizialetan ere. 

 Atzerritarren gastua % 26 hazi zen 2019ko aldi beraren aldean uztailean eta abuztuan (% 15 2T 2022an). 

 3T 2022tik daramagun albisterik onenetako bat, adierazle batzuek aurreratu dutena, hala nola erreserba turistikoek 

edo Interneteko bilaketek, Espainiako atzerriko gastuaren hazkunde esanguratsua da. Joera horren arrazoia da 

nazioarteko mugikortasuna suspertu egin dela pandemiari lotutako murrizketa gehienak kendu direlako. 

 

Kontsumoko CaixaBank adierazlea 

 Aldaketa 2019ko aldi berarekin alderatuta.  

 

 

 

 

 

 

■  Espainiako Koiuntura Ekonomikoari buruzko Big Data Txostena  ▏  2022ko abuztua 

Oharra:* 3T 2022ko datuek uztaileko eta abuztuko batez besteko haztatua erakusten dute. 

Iturria: CaixaBank Research, Caixabanken barne-datuetan oinarrituta. 

1 Adierazle honen barruan sartzen dira Caixabankek jaulkitako gastuak eta txartelen bidezko itzulketak (Espainiako txartelak), eta Caixabanken datafono eta 

kutxazainetan atzerriko txartelekin egindako gastuak eta itzulketak. Ez dira kontuan hartzen Bankiatik datozen edo Bankiarekin partekatutako bezeroak eta 

datafonoak. 
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Espainiako txartelen jarduera datafono eta kutxazainetan  

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Espainiako txartelen aurrez aurreko gastua 

Caixabankeko datafonoetan, saltoki motaren arabera 
Aldaketa 2019ko aldi berarekin alderatuta  (%) 

 

 

 

 

 

 

 

Atzerriko txartelen jarduera Caixabankeko 

datafonoetan eta itzulketak Caixabankeko 

kutxazainetan 

Hiruhileko arteko aldakuntza ( %) 

 

 

Iturria: CaixaBank Research, Caixabanken barne-datuetan oinarrituta. 

 

 

 

 

 

 

Oharra: (*) Ordainketak ostatuetan, bidaia-agentzietan eta souvenir 

dendetan. 

Iturria: CaixaBank Research, Caixabanken barne-datuetan oinarrituta. 

 

 

 

 

 

Iturria: CaixaBank Research, Caixabanken barne-datuetan oinarrituta. 
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Iturria: Grupo Banco Sabadell 

1 / Merkataritza-jardueraren adierazlea 

Hilabete honetan, txartelen bidezko ordainketaren araberako merkataritza-jardueraren ehunekoa hauxe 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 %103,52 %93,34 %97,38 %88,78 %101,31 

Elikadura %113,31 %112,18 %110,50 %112,61 %120,81 

Arropa %100,13 %88,64 %99,27 %89,25 %91,68 

Brikolajea eta etxea %97,92 %68,55 %77,17 %68,87 %70,66 

Osasuna %91,71 %90,51 %96,45 %91,05 %94,49 

Beste saltoki batzuk %100,10 %102,98 %92,40 %93,64 %110,09 

Gasolindegiak %104,04 %39,64 %72,23 %28,35 %64,65 

Garraioa %113,41 %109,07 %130,24 %110,40 %144,58 

Jatetxeak %93,15 %96,45 %95,14 %103,26 %93,26 

Hotelak eta bidaiak %102,78 %101,12 %100,25 %106,41 %103,35 

MERKATARITZA PULTSUA DUELA 
ASTEBETEKOAREN ALDERATUTA. 
NEURKETA-DATA: UZTAILAK 30 

ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Sektoreak guztira -%17,76 -%1,57 %8,38 -%2,23 -%2,98 

Elikadura %0,10 %2,72 %15,33 %1,56 -%0,20 

Arropa %0,22 -%3,33 %0,51 -%7,16 -%1,06 

Brikolajea eta etxea -%2,19 -%10,27 -%10,91 -%13,56 %2,24 

Osasuna %17,74 %8,33 %21,61 -%1,96 %14,05 

Beste saltoki batzuk %3,78 -%2,70 %43,83 -%0,97 -%8,18 

Gasolindegiak %5,66 -%0,46 %12,87 -%6,38 %3,71 

Garraioa %6,08 %21,87 %58,39 %5,59 %65,26 

Jatetxeak -%3,91 -%8,23 -%4,20 %4,51 -%14,84 

Hotelak eta bidaiak -%17,76 -%11,04 -%8,60 -%17,40 -%8,18 
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3 / Sektoreen bilakaera 

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

izan da: 

4 / Atzerrikoen kontsumoa 

Atzerriko herrialdeetako txartelekin egindako gastua, azken zazpi hilabeteetan, aurreko urteko hil beraren aldean, honako hau 

izan da: 

PULTSU KOMERTZIALA DUELA LAU 
ASTEKOAREKIN ALDERATUTA. 
NEURKETA-DATA:  UZTAILAK  30 

ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Sektoreak guztira -%24,14 -%10,37 %8,21 -%12,15 -%12,23 

Elikadura -%5,28 %2,42 %17,35 %2,00 -%1,99 

Arropa -%18,97 -%20,67 %6,72 -%29,99 -%16,20 

Brikolajea eta etxea -%16,06 -%15,78 %10,84 -%21,70 -%18,24 

Osasuna -%10,14 -%19,52 -%7,43 -%25,36 -%6,63 

Beste saltoki batzuk -%12,87 -%17,14 %32,95 -%23,93 -%17,41 

Gasolindegiak -%6,77 -%16,83 %8,47 -%23,61 -%12,74 

Garraioa -%7,62 %21,00 %44,52 %8,97 %49,08 

Jatetxeak -%12,22 -%11,63 -%28,93 %6,44 -%17,27 

Hotelak eta bidaiak -%24,14 -%20,06 %41,09 -%31,26 -%17,41 

SEKTOREAREN BILAKAERA ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2022ko abuztua %105,38 %95,79 %100,80 %91,69 %98,73 

2022ko uztaila %114,76 %102,15 %102,53 %96,37 %108,01 

2022ko ekaina %107,47 %93,96 96.48%  %91,81 %95,70 

2022ko maiatza %124,99 %105,70 %103,91 %105,29 %106,68 

2022ko apirila %128,19 %102,16 %95,01 %103,19 %103,00 

2022ko martxoa %117,55 %106,60 %101,35 %107,63 %105,50 

2022ko otsaila %148,54 %154,06 %136,77 %153,15 %161,08 

ATZERRIKOEN KONTSUMOA ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2022ko abuztua %137,05 %141,53 %128,35 %161,52 %137,10 

2022ko uztaila %164,87 %166,91 %149,75 %175,21 %160,96 

2022ko ekaina %201,28 %176,12 %132,50 %177,62 %162,07 

2022ko maiatza %242,65 %119,12 %157,16 %190,41 %206,59 

2022ko apirila %288,22 %213,76 %122,42 %173,72 %254,08 

2022ko martxoa %286,07 %117,05 %122,69 %131,27 %145,11 

2022ko otsaila %324,81 %267,41 %171,49 %218,66 %256,66 
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5 / Batez besteko tiketa 

Azken hilabeteetan, erosteko batez besteko tiketak bilakaera hau izan du sektoreen guztizkoan: 

 

  

BATEZ BESTEKO TIKETA ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2022ko abuztua 38,00 € 41,00 € 34,00 € 38,00 € 45,00 € 

2022ko uztaila 37,00 € 42,00 € 35,00 € 40,00 € 45,00 € 

2022ko ekaina 36,00 € 42,00 € 35,00 € 42,00 € 44,00 € 

2022ko maiatza 35,00 € 41,00 € 35,00 € 41,00 € 44,00 € 

2022ko apirila 36,00 € 42,00 € 35,00 € 42,00 € 44,00 € 

2022ko martxoa 34,00 € 41,00 € 35,00 € 40,00 € 42,00 € 

2022ko otsaila 34,00 € 41,00 € 35,00 € 40,00 € 43,00 € 

2022ko urtarrila 34,00 € 41,00 € 35,00 € 40,00 € 43,00 € 

2021eko abendua 36,00 € 43,00 € 37,00 € 43,00 € 45,00 € 

2021eko azaroa 34,00 € 42,00 € 36,00 € 42,00 € 46,00 € 

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

2021eko iraila 35,00 € 41,00 € 35,00 € 40,00 € 45,00 € 

BATEZ BESTEKOA 35,58 € 41,00 € 35,17 € 40,75 € 44,17 € 
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Iturria: Google. Grafiko guztiak erakunde horien datuetatik hartu dira. 

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 

2022/05/30EKO ALDERAKETA ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Dendak eta aisialdia -%5,00 -%16,00 -%15,00 -%18,00 -%15,00 

Supermerkatuak eta farmaziak %17,00 %9,00 %6,00 %8,00 %17,00 

Parkeak %43,00 %18,00 %31,00 %8,00 %31,00 

Garraio-geltokiak -%11,00 -%23,00 -%19,00 -%22,00 -%21,00 

Lantokiak -%28,00 -%38,00 -%32,00 -%42,00 -%36,00 

Bizitegi-eremuak %4,00 %5,00 %4,00 %5,00 %5,00 
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■  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 
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■  Tokiko mugikortasunari buruzko txostena  ▏  Gipuzkoa 
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