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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 %95,66 

Elikadura %121,84 

Arropa %85,46 

Brikolajea eta etxea %78,98 

Osasuna %97,54 

Beste saltoki batzuk %106,02 

Gasolindegiak %32,79 

Garraioa %100,85 

Zaharberritzea %89,99 

Hotelak eta bidaiak %110,22 
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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 %2,94koa izan da aurreko astearen aldean, 

eta -%6,03koa 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 %2,94 -%6,03 

Elikadura %4,63 -%3,50 

Arropa -%10,84 -%26,01 

Brikolajea eta etxea %1,14 %1,87 

Osasuna %5,15 -%3,84 

Beste saltoki batzuk %5,57 -%7,24 

Gasolindegiak %15,09 %7,09 

Garraioa %2,42 -%2,71 

Zaharberritzea %5,17 -%2,94 

Hotelak eta bidaiak %1,93 -%6,20 
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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 % 105,70 zen maiatzean eta % 95,90 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 % 23,93. 
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5 /Atzerriko kontsumoa 

 Euskadiko atzerriko herrialdeetako txartelekin egindako gastua, hil honetan, aurreko urteko aldi bereko % 140,46 izan da. 

 

6 / 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 % 2,85ekoa izan da aurreko astearen aldean, eta -% 

7,09koa azken 4 asteetan.  

  

■  Euskal koiuntura ekonomikoko big data txostena  ▏  Araba 

ARABA JARDUERAREN ADIERAZLEA 

Sektoreak guztira %95,47 

Elikadura %101,42 

Arropa %67,47 

Brikolajea eta etxea %86,05 

Osasuna %108,59 

Beste saltoki batzuk %99,49 

Gasolindegiak %64,37 

Garraioa %97,47 

Zaharberritzea %102,76 

Hotelak eta bidaiak %99,97 
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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 % 103,91 izatetik urrian % 101,55 

izatera igaro da, aurreko urteko hilabete berekin alderatuta. 

  

ARABA DUELA ASTEBETE BAINO GEHIAGO DUELA 4 ASTE BAINO GEHIAGO 

Sektoreak guztira %2,85 -%7,09 

Elikadura %4,72 -%5,63 

Arropa -%15,41 -%18,27 

Brikolajea eta etxea %5,64 -%10,31 

Osasuna %4,38 -%0,67 

Beste saltoki batzuk %6,52 -%20,71 

Gasolindegiak -%4,37 %0,98 

Garraioa %3,51 -%12,49 

Zaharberritzea %6,76 -%2,93 

Hotelak eta bidaiak -%26,04 -%13,04 
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4 / Rankinga sektoreka 

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

guztizkoaren % 35,97. 

 

5 /Atzerriko kontsumoa 

 Arabako atzerriko herrialdeetako txartelekin egindako gastua, hil honetan, aurreko urteko aldi bereko % 129,96 izan da. 

 

6 / Tiketa ertaina 

Araban, hilabete honetan, honako hau izan da erosteko batez besteko tiketa 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 % 92,68koa izan da aurreko astearen aldean, eta -% 

4,9koa azken 4 asteetan. 

  

■  Euskal koiuntura ekonomikoko big data txostena  ▏  Bizkaia 

BIZKAIA JARDUERAREN ADIERAZLEA 

Sektoreak guztira %91,44 

Elikadura %120,13 

Arropa %85,01 

Brikolajea eta etxea %79,18 

Osasuna %96,88 

Beste saltoki batzuk %104,71 

Gasolindegiak %20,45 

Garraioa %111,77 

Zaharberritzea %87,99 

Hotelak eta bidaiak %115,27 
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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 % 105,29koa izan zen maiatzean eta % 91,66koa urrian, aurreko urteko hilabete berberen 

aldean. 

 

BIZKAIA DUELA ASTEBETE BAINO GEHIAGO DUELA 4 ASTE BAINO GEHIAGO 

Sektoreak guztira %0,71 -%4,88 

Elikadura %2,92 -%3,29 

Arropa -%8,08 -%23,97 

Brikolajea eta etxea %0,54 %1,34 

Osasuna -%1,42 -%7,08 

Beste saltoki batzuk -%0,49 -%5,64 

Gasolindegiak %7,81 %1,35 

Garraioa -%0,97 %2,63 

Zaharberritzea %8,21 %6,03 

Hotelak eta bidaiak %1,17 -%2,43 
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4 / Rankinga sektoreka 

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

guztizkoaren % 28,57. 

 

5 /Atzerriko kontsumoa 

 Bizkaiko atzerriko herrialdeetako txartelekin egindako gastua, hil honetan, aurreko urteko aldi bereko % 155,54 izan da. 

 

7 / Tiketa ertaina 

 Hilabete honetan, honako hau izan da Bizkaiko batez besteko erosketa-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, Gipuzkoako sektore guztien merkataritza-jardueraren hazkundea % 5,52koa izan da aurreko astearen aldean, 

eta -%6,97koa azken 4 asteetan. 

  

■Informe Big Data de Coyuntura Económica Vasca  ▏  Gipuzkoa 

GIPUZKOA JARDUERAREN ADIERAZLEA 

Sektoreak guztira %99,19 

Elikadura %130,04 

Arropa %86,01 

Brikolajea eta etxea %71,20 

Osasuna %94,00 

Beste saltoki batzuk %106,84 

Gasolindegiak %58,62 

Garraioa %79,77 

Zaharberritzea %88,75 

Hotelak eta bidaiak %107,17 
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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 % 106,98 izatetik urrian % 99,36 

izatera igaro da, aurreko urteko hilabete berekin alderatuta. 

 

GIPUZKOA DUELA ASTEBETE BAINO GEHIAGO DUELA 4 ASTE BAINO GEHIAGO 

Sektoreak guztira %5,52 -%6,97 

Elikadura %6,93 -%2,92 

Arropa -%12,66 -%29,22 

Brikolajea eta etxea -%0,80 %18,30 

Osasuna %13,93 -%1,53 

Beste saltoki batzuk %10,30 -%7,35 

Gasolindegiak %24,01 %12,62 

Garraioa %14,81 -%15,08 

Zaharberritzea %2,80 -%8,49 

Hotelak eta bidaiak %7,14 -%8,95 
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4 / Rankinga sektoreka 

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

guztizkoaren % 12,43. 

 

5 / Atzerriko kontsumoa 

Gipuzkoako atzerriko herrialdeetako txartelekin egindako gastua, hil honetan, aurreko urteko aldi bereko % 135,38 izan da. 

 

6 / Tiketa ertaina 

Hilabete honetan, honako hau izan da Gipuzkoan erosteko batez besteko tiketa:  
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1. Gure gas-inportazioen % 9 Errusiatik zetozen 2021ean, eta % 65 Alemaniatik eta % 38 Italiatik. 

2. 2021ean, Brent upelaren prezioa 60 €/ upel inguruko batez bestekotik 95 €/ upel inguruko batez bestekora igo zen 2022ko urtarriletik irailera bitartean, baina 2023an petrolioaren prezioa 

kota horretatik oso gertu mantentzea aurreikusten dugu; beraz, 2023ko hazkundeari egiten dion ekarpena ia nulua izango litzateke. 

 

Notak:* Urteko aldakuntza ( %). BPG inertziala kalkulatzeko, BPGren urteko 

aldakuntzaren erregresio bat egiten da, BPGren lehen atzerapenaren eta aurreko 

urteko produkzio-arrakalaren aldean. Atzerapenak BPGren ohiko inertzia 

harrapatzen du, eta produkzio-arrakalak, berriz, ekonomiak duen bultzada 

harrapatzen du, dagoen puntu ziklikoaren arabera. 

Iturria: CaixaBank Research, CaixaBanken datuetatik abiatuta 

2023ko perspektibak, erronkaz betetako urtea 
 

Errusiak Ukraina inbaditu izanak azken hamarkadetako Europako energia-krisi garrantzitsuena ekarri du. Krisi horrek gas 

naturalaren prezioa izugarri handitu du Europan, ziurgabetasun-giroa areagotu du eta EBZren interes-tasen igoera oldarkorren 

zikloa bultzatu du inflazioaren gorakadari aurre egiteko. Europako testuinguruan, Espainia, konparatiboki, ondo kokatuta dago 

krisia igarotzeko: Errusiako gasarekiko dugun mendekotasuna Europako beste ekonomia handi batzuena baino askoz txikiagoa 

da, eta gas natural likidotua birgasifikatzeko dugun gaitasunak gas-inportazioak dibertsifikatzeko gaitasun handiagoa ematen 

digu.1 Horrela, ezinezkoa da gure herrialdean errazionamendu-gertakariak ikustea, nahiz eta 2022ko irailetik Europa iparraldera 

dagoen gas-horniduraren etenaldi mugagabea izan. Hala eta guztiz ere, gure ekonomia ez da immunea gasaren prezioen 

igoerarekiko, ezta interes-tasen uste baino igoera nabarmenagoarekiko ere. Hala, testuinguru zorrotz horrek 2022an turismo-

sektorearen susperraldia geldiaraztea lortu ez duen arren, NGEU funtsen exekuzioa oztopatu du, neurri batean behintzat, 

ziurgabetasunaren gorakadaren ondorioz inbertsio-eskaerak behera egin duelako, eta, inflazioaren igoera handiaren ondorioz, 

pandemiatik jasotako gehiegizko aurrezkiak eskaintzen zuen koltxoia higatu du. 

2022 osorako, ekonomia % 4,5 haztea aurreikusten dugu. Hala ere, kopuru horren atzean goitik behera joan den profil bat dago. 

2Tn BPGren hazkundea hiruhileko arteko % 1,5ekoa izan zen, 3Tn hiruhileko arteko % 0,2 bakarrik hazi da eta 4Tan uzkurdura 

txiki bat gertatzea aurreikusten dugu. 

2023an, hazkunde oso apalarekin 
 

2023an Espainiako ekonomiarentzat ditugun aurreikuspenen atzean zer dagoen argitzeko, BPGren % 1,0ko hazkundearen 

aurreikuspena xehatu dugu, haren determinatzaile nagusien ekarpenen arabera (ikus lehen grafikoa). Gatazka geopolitikorik 

ezean, 2023rako aurreikuspenak nahiko lausengagarriak izango ziren: 

susperraldi ekonomikoak eragindako bultzada ziklikoak eta Europako 

funtsen eraginak ekonomia % 4 inguruko tasetara haztea ekarriko zuten. 

Hala ere, krisi energetikoak energiaren prezioak handitu ditu, 

inflazioaren igoera handia ekarri du eta interes-tasen igoera oldarkorra 

ekarri du. Energiaren prezioen igoerak hazkunde ekonomikoan izan 

duen eragin kaltegarriak 2022an izan duen eragin handiena 

aurreikusten badugu ere, 2023an aurreikusten dugu inflazioaren eta 

interes-tasen igoeraren inpaktua ahalik eta handiena izango dela. 

Energiaren prezioen aldetik hasita, MIBGAS merkatuko gas naturalaren 

prezioa 2021eko 50 €/ MW inguruko batez bestekotik 2022ko 

urtarriletik irailera bitarteko 110 €/ MW inguruko batez bestekora igaro 

da, bikoitza baino zertxobait gehiago. 2023rako, prezioak igotzen 

jarraituko duela aurreikusten dugu, baina neurri txikiagoan.2 Energiaren 

garestitzea 2022an 2023an espero zena baino handiagoa izan zenez, energiaren prezioen igoerak eragin handiagoa izan du 

2022an, eta BPGren hazkundeari 2023an izatea espero dena baino p. bat gehiago kendu zaiola uste dugu (– 0,3 p.p-ko 

inpaktua). Nabarmendu behar da, hala ere, gasaren prezioak azken aldian behera egin duela, Europako Batzordeak gasaren 

■  Espainiako Koiuntura Ekonomikoko Big Data Txostena  ▏  2022ko urria 

Iturria: CaixaBank Research eta Oriol Carreras 
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Notak:* 2022rako eta 2023rako aurreikuspena, CaixaBank Research-en 2022ko 

urriko aurreikuspenen arabera. 

Iturria: CaixaBank Research, INEren datuetatik abiatuta. 

prezioa topatzeko iragarri dituen neurrien eta, oraingoz, udazkenean erregistratzen ari diren tenperatura altuen ondorioz. 

Horren ondorioz, baliteke 2023an energiaren prezioak gure agertokian aurreikusitakoak baino txikiagoak izatea, eta, ondorioz, 

faktore horrek hazkundean eragin txikiagoa izatea. 

Bigarrenik, inflazioa, osagai energetikoa gabe, oraindik ere kota altuetan mantentzea espero da, % 5 inguru, neurri handi batean, 

energiaren prezioen igoerak saskiaren gainerako osagaietan duen zeharkako eraginagatik. Gure kalkuluen arabera, kanal horrek 

1,3 p. inguru ken diezaioke hazkundeari. Balorazio horrek, neurri batean, aurreko urteko inflazioaren igoera biltzen du. Pentsa 

dezagun espektatibei dagokienez: hasiera batean inflazioaren gorakada iragankor gisa hartu ahal izan bazen, shockaren 

hasierako egoeretako hazkundearen gaineko inpaktua txikia izan behar zen, eragileek ez baitituzte gehiegi egokitzen beren 

gastu-erabakiak. Denbora bat igaro ondoren, eragileek prezioen gorakadaren iraunkortasun handiena barneratzen dutenean, 

gastu-erabakiak gehiago egokitzen dira eta eragin makroekonomiko handiagoa azaleratzen da. 

Azkenik, Europako Banku Zentralak 2022ko uztailean hasi zuen tasa-igoeren zikloak 2023an izango du eraginik handiena; izan 

ere, hazkundean izango duen eraginak hiruhileko batzuk behar ditu erabat gauzatzeko, eta 2023an BPGren hazkundeari ia 1 p. 

kentzea espero da. Gogoratu behar da Europako Banku Zentralak 2022ko uztailetik 2023ko martxora bitartean 300 p. b. inguru 

igotzea espero dela, euroa zirkulatzen ari den denbora guztian ikusi ez den magnitude eta abiadura bateko igoera. 

 

Inflazio handiak eta tasen igoerak faktura kontsumo pribatura pasatuko dute 2023an 

 
Amaitzeko, inflazioak erosteko ahalmenean duen eragina eta etxekoen unitateen kontsumoak espero duen bilakaera aztertuko 

ditugu. Bigarren grafikoan ikus daitekeenez, inflazioak etxekoen unitateen erosteko ahalmenean eragin negatibo nabarmena 

izatea espero da, 2022an errenta gordin erabilgarriak balio errealetan izandako beherakada handia dela eta; izan ere, ez dugu 

aurreikusten 2023an berreskuratuko denik. Era berean, lehen aipatu 

dugun interes-tasen igoerak kontsumoari ere eragingo dio, interes-

tasetan gorabeherak izateko arriskua duten maileguak dituzten 

etxekoen unitateek errentaren ehuneko handiagoa erabili beharko 

baitute horien ordainketak zerbitzatzeko. Horrela, erosteko 

ahalmenaren galerak eta tasen igoerak benetako kontsumoa 

2022an ia geldirik mantenduko dela aurreikus dezakegu, eta 

ziurrenik 2023an hazkunde negatiboko tasa izango du, – % 0,5etik 

gorakoa izan daitekeena.3 Beherakada horrek, 2023an 

kontsumoaren determinatzaileen bilakaera islatzeaz gain, 2022an 

izandako shocken iraunkortasunari buruzko igurikimenen aldaketa ere 

islatuko luke. 

Azken batean, 2023a erronkaz beteta dago. Hazkundea moteldu 

egingo dela aurreikusten da, ekonomia jasaten ari garen energia-

krisira egokitzen den heinean. Atzealde horrekin, egokitzapen 

horiek guztiek etorkizuneko erronkei aurre egiteko hobeto prestatutako ekonomia batera eraman gaitzaten baino ezin dugu 

nahi.  
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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 %96,49 %95,66 %95,47 %91,44 %99,19 

Elikadura %118,42 %121,84 %101,42 %120,13 %130,04 

Arropa %95,26 %85,46 %67,47 %85,01 %86,01 

Brikolajea eta etxea %44,20 %78,98 %86,05 %79,18 %71,20 

Osasuna %101,13 %97,54 %108,59 %96,88 %94,00 

Beste saltoki batzuk %100,89 %106,02 %99,49 %104,71 %106,84 

Gasolindegiak %97,30 %32,79 %64,37 %20,45 %58,62 

Garraioa %106,43 %100,85 %97,47 %111,77 %79,77 

Zaharberritzea %97,13 %89,99 %102,76 %87,99 %88,75 

Hotelak eta bidaiak %116,49 %110,22 %99,97 %115,27 %107,17 

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

ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Sektoreak guztira %5,61 %2,94 %2,85 %0,71 %5,52 

Elikadura %6,95 %4,63 %4,72 %2,92 %6,93 

Arropa %3,17 -%10,84 -%15,41 -%8,08 -%12,66 

Brikolajea eta etxea %4,26 %1,14 %5,64 %0,54 -%0,80 

Osasuna %3,36 %5,15 %4,38 -%1,42 %13,93 

Beste saltoki batzuk %5,99 %5,57 %6,52 -%0,49 %10,30 

Gasolindegiak %6,02 %15,09 -%4,37 %7,81 %24,01 

Garraioa -%0,47 %2,42 %3,51 -%0,97 %14,81 

Zaharberritzea %6,12 %5,17 %6,76 %8,21 %2,80 

Hotelak eta bidaiak %1,93 %1,93 -%26,04 %1,17 %7,14 
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3 / Sektorearen bilakaera 

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

izan da: 

4 / Atzerriko kontsumoa 

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

izan da: 

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

ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Sektoreak guztira -%5,20 -%6,03 -%7,09 -%4,88 -%6,97 

Elikadura -%2,43 -%3,50 -%5,63 -%3,29 -%2,92 

Arropa -%11,74 -%26,01 -%18,27 -%23,97 -%29,22 

Brikolajea eta etxea -%0,92 %1,87 -%10,31 %1,34 %18,30 

Osasuna -%5,42 -%3,84 -%0,67 -%7,08 -%1,53 

Beste saltoki batzuk -%14,18 -%7,24 -%20,71 -%5,64 -%7,35 

Gasolindegiak -%1,85 %7,09 %0,98 %1,35 %12,62 

Garraioa -%12,59 -%2,71 -%12,49 %2,63 -%15,08 

Zaharberritzea -%2,53 -%2,94 -%2,93 %6,03 -%8,49 

Hotelak eta bidaiak -%14,03 -%6,20 -%13,04 -%2,43 -%8,95 

SEKTOREAREN BILAKAERA ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2022ko urria %96,82 %95,90 %101,55 %91,66 %99,36 

2022ko iraila %113,46 %101,11 %105,14 %96,36 %105,32 

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 

ATZERRIKOEN KONTSUMOA ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2022ko urria %129,91 %140,46 %129,96 %155,54 %135,38 

2022ko iraila %145,99 %152,11 %123,16 %182,76 %143,93 

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 
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5 / Tiketa ertaina 

Azken hilabeteetan, erosteko batez besteko tiketak bilakaera hau izan du sektoreen guztizkoan: 
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Azken 12 hilabeteetako bilakaera 

Espainia 

Euskadi 

Araba 

Bizkaia 

Gipuzkoa 

BATEZ BESTEKO TIKETA ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2022ko urria 35,00 € 40,00 € 35,00 € 39,00 € 44,00 € 

2022ko iraila 35,00 € 40,00 € 35,00 € 38,00 € 44,00 € 

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 € 

BATEZ BESTEKOA 35,33 € 41,33 € 35,17 € 40,42 € 44,08 € 
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Iturria: Google 

Googlek estatistika horiek eguneratzeari utzi dio 2022ko urriaren 15etik, eta, beraz, hilabete honetatik aurrera ez dira 

Kontsumoko Big Data Txostenean sartuko. 

 

■  Tokiko mugikortasunari buruzko txostena 
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