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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 %91,74 

Elikadura %114,45 

Arropa %85,40 

Brikolajea eta etxea %75,88 

Osasuna %91,32 

Beste saltoki batzuk %97,80 

Gasolindegiak %37,04 

Garraioa %88,22 

Zaharberritzea %92,84 

Hotelak eta bidaiak %107,15 
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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. 

Azken 7 egunetan, Euskadiko sektore guztien merkataritza-jarduera % 13,31 hazi da aurreko astearen aldean, eta % 4,23 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 %13,31 %4,23 

Elikadura %7,52 -%5,68 

Arropa %23,04 %34,14 

Brikolajea eta etxea %10,62 %11,03 

Osasuna %18,52 %7,04 

Beste saltoki batzuk %15,63 -%4,56 

Gasolindegiak -%2,13 -%8,64 

Garraioa -%0,56 %4,63 

Zaharberritzea %14,87 %4,46 

Hotelak eta bidaiak %15,28 -%5,59 
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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 AEren kasuan, ekainean % 93,96 izatetik azaroan % 94,05 izatera igaro da jarduera ekonomikoaren guztizkoari 

dagokionez, aurreko urteko hilabete berberekin alderatuta. 

 

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 % 24,98. 
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5 /Atzerriko kontsumoa 

 Euskadiko atzerriko herrialdeetako txartelekin egindako gastua, hil honetan, aurreko urteko aldi bereko % 125,74 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 egunetan, Arabako sektore guztien merkataritza-jarduera % 10,24 hazi da aurreko astearen aldean, eta % 3,11 azken 4 

asteetan.  

■  Euskal koiuntura ekonomikoko big data txostena  ▏  Araba 

ARABA JARDUERAREN ADIERAZLEA 

Sektoreak guztira %97,29 

Elikadura %105,97 

Arropa %89,57 

Brikolajea eta etxea %77,72 

Osasuna %97,10 

Beste saltoki batzuk %88,06 

Gasolindegiak %72,01 

Garraioa %71,20 

Zaharberritzea %112,12 

Hotelak eta bidaiak %163,72 
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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, 2022ko ekainean % 96.48 izatetik 2022ko azaroan % 100.26 izatera igaro da jarduera 

ekonomiko osoaren kasuan, aurreko urteko hilabete berberekin alderatuta. 

 

ARABA DUELA ASTEBETE BAINO GEHIAGO DUELA 4 ASTE BAINO GEHIAGO 

Sektoreak guztira %10,24 %3,11 

Elikadura %9,39 -%6,32 

Arropa %11,69 %38,51 

Brikolajea eta etxea -%3,89 -%10,15 

Osasuna %23,17 %10,95 

Beste saltoki batzuk %26,07 %6,83 

Gasolindegiak -%1,29 -%9,52 

Garraioa -%22,11 %31,03 

Zaharberritzea %5,18 %2,95 

Hotelak eta bidaiak -%9,05 %3,40 
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4 / Rankinga sektoreka 

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

guztizkoaren % 36,14ekin. 

 

5 / Atzerriko kontsumoa 

 Arabako atzerriko herrialdeetako txartelekin egindako gastua, hil honetan, aurreko urteko aldi bereko %127,56 izan da. 

 

7 / 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 egunetan, Bizkaiko sektore guztien merkataritza-jarduera % 12,53 hazi da aurreko astearen aldean, eta % 6,87 azken 4 

asteetan.  

■  Euskal koiuntura ekonomikoko big data txostena  ▏  Bizkaia 

BIZKAIA JARDUERAREN ADIERAZLEA 

Sektoreak guztira %88,16 

Elikadura %113,48 

Arropa %85,78 

Brikolajea eta etxea %76,67 

Osasuna %93,42 

Beste saltoki batzuk %98,09 

Gasolindegiak %20,13 

Garraioa %97,40 

Zaharberritzea %93,45 

Hotelak eta bidaiak %99,35 
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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 ekainean % 91,91 izatetik azaroan % 90,64 izatera igaro da, aurreko urteko hilabete berberen 

aldean. 

 

BIZKAIA DUELA ASTEBETE BAINO GEHIAGO DUELA 4 ASTE BAINO GEHIAGO 

Sektoreak guztira %12,53 %6,87 

Elikadura %8,91 -%2,77 

Arropa %21,83 %34,19 

Brikolajea eta etxea %15,08 %12,90 

Osasuna %16,47 %7,16 

Beste saltoki batzuk %9,08 -%3,08 

Gasolindegiak -%6,27 -%10,42 

Garraioa %1,99 %1,72 

Zaharberritzea %10,53 %12,89 

Hotelak eta bidaiak %18,36 %7,92 
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4 / Rankinga sektoreka 

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

guztizkoaren % 28,46. 

 

5 / Atzerriko kontsumoa 

 Bizkaiko atzerriko herrialdeetako txartelekin egindako gastua, hil honetan, aurreko urteko aldi bereko % 141,56 izan da. 

 

7 / Tiketa ertaina 

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

 

  



 

 

 

Euskal ekonomiaren egoerari buruzko Big Data txostena 

 

13 

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-jarduera % 15,23 hazi da aurreko astearen aldean, eta % 1,32 

murriztu da azken 4 asteetan.  

■Informe Big Data de Coyuntura Económica Vasca  ▏  Gipuzkoa 

GIPUZKOA JARDUERAREN ADIERAZLEA 

Sektoreak guztira %94,72 

Elikadura %119,89 

Arropa %84,14 

Brikolajea eta etxea %72,07 

Osasuna %86,41 

Beste saltoki batzuk %98,28 

Gasolindegiak %72,87 

Garraioa %68,78 

Zaharberritzea %88,70 

Hotelak eta bidaiak %109,50 
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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 osoaren kasuan, ekainean % 98,70 izatetik azaroan % 96,60 

izatera igaro da, aurreko urteko hilabete berberekin alderatuta. 

 

GIPUZKOA DUELA ASTEBETE BAINO GEHIAGO DUELA 4 ASTE BAINO GEHIAGO 

Sektoreak guztira %15,23 %1,32 

Elikadura %4,76 -%9,42 

Arropa %27,23 %33,20 

Brikolajea eta etxea %8,58 %24,97 

Osasuna %18,85 %5,05 

Beste saltoki batzuk %20,91 -%6,49 

Gasolindegiak %0,52 -%7,42 

Garraioa -%8,53 -%3,85 

Zaharberritzea %22,03 -%1,78 

Hotelak eta bidaiak %18,23 -%20,40 
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4 / Rankinga sektoreka 

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

guztizkoaren % 17,55. 

 

5 / Atzerriko kontsumoa 

Gipuzkoako atzerriko herrialdeetako txartelekin egindako gastua, hil honetan, aurreko urteko aldi bereko % 118,64 izan da. 

 

7 / Tiketa ertaina 

Hilabete honetan, honako hau izan da Gipuzkoan erosteko batez besteko tiketa: 
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Iturria: CaixaBank Research eta Oriol Carreras. 

Espainiako ekonomia harrituta geratu da urtearen azken txanpan 
 

Espainiako ekonomiak moteltzen jarraitzen du, baina kontrako 

testuinguruari espero zena baino hobeto aurre egiten ari zaio, eta 

horrek goranzko joera dakar 2022ko 4Trako gure BPGren 

aurreikuspenean (– % 0,3 hiruhileko artean vs. % 0,2 3Tn). Urteko 

azken hiruhilekoari dagozkion adierazleek seinale mistoak eskaintzen 

dituzte. Alde batetik, ikusten da etxeko gastua hoztu egin dela, errenta 

errealaren narriadurak eraginda, eta enpresa-sentimenduaren 

adierazleek okerrera egin dutela industria-sektorean. Baina, beste alde 

batetik, positiboki harritzen ari dira lan-merkatuaren erresilientzia, 

erritmo motelduetan enplegua sortzen jarraitzen duen arren, eta 

turismoaren indarra, pandemiaren aurreko mailak berreskuratzetik oso 

gertu dagoena, non gure jaulkitzaile-merkatu nagusietako baten, 

Alemaniakoaren, ahultasuna beste jatorri batzuen dinamismoak 

konpentsatzen duen. Beste albiste on bat inflazioari eustea da; elektrizitatearen eta gasaren prezioen zuzenketari esker, lau 

hilabetez jarraian behera egin du, % 6,8ra arte azaroan, tasarik txikiena urtarriletik. 

Aurreikusten zena baino ahultze txikiagoa. 
 

Hozte hori bereziki nabaria da industrian; izan ere, egoera ekonomikoari eragiten dioten eskaintza-shockek eragin handiagoa 

dute industrian, eta zerbitzuek, berriz, erresilientzia nabarmena erakusten dute. Horrela, manufaktura-sektorearen PMIa, 

ziurgabetasun handiak eta energiaren, garraioaren eta lehengaien kostuen garestitzeak eraginda, eremu kontraktiboan 

mantentzen da (45,7 puntu azaroan), produkzioaren eta eskari-zorroaren beherakaden eraginpean. Hala ere, zerbitzuen LGPk 

gora egin du azaroan, eta 50 puntutik gora kokatu da berriro, eta 51,2 puntura iritsi da, uztailetik izan den mailarik altuenera, 

aurreikusten zena baino eskari hobeari esker. Eta familien gastua, oso ahulduta badago ere, erritmoa moteltzen ari da, eta 

txikizkako merkataritzan egindako erosketek – zerbitzugunerik gabe eta balio errealetan – urrian izan dute bost hilabeteko 

beherakadarik txikiena (– % 0,6 urte artekoa vs. – % 1,8 3T 2022an). 

Lan-merkatua erresiliente agertzen da.  
 

Enpleguaren portaera positiboa izaten ari da azken hilabeteetan, 

egungo egoera ekonomikoa kontrakoa izan arren. Gizarte 

Segurantzako afiliazioak oso beherakada txikia izan zuen azaroan, 155 

langile besterik ez, eta zifra horrek nabarmen hobetu zuen hilabete 

horretako ohiko portaera (23.200 pertsona gutxiago, batez beste, 

2014-2019 aldian). Desestazionalizatutako terminoetan, azken urteko 

hileko hazkunderik handiena erregistratu da (77.695); beraz, 4Tan, aldi 

baterako enplegu-erregulazioko espedienteetan ez dauden afiliatu 

desestazionalizatuak % 0,5 hazi dira, eta 3Tn, berriz, % 0,7, aurreikusi 

genuena baino dezelerazio txikiagoa. Erregistratutako langabeziari 

dagokionez, 33.512 pertsonako beherakadarekin harritu da berriro, 

azken hamarkadako azaroko beherakada handiena, 2021ekoa izan 

■  Espainiako Koiuntura Ekonomikoko Big Data Txostena  ▏  2022ko azaroa 
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ezik, pandemiaren ondoren enpleguaren susperraldiak eragin baitzuen. 

Inflazioak beherantz jarraitzen du, energiaren prezioen jaitsierak bultzatuta. 
 

Aurreratutako adierazlearen arabera, azaroan inflazio orokorra % 6,8ra 

jaitsi zen ( % 7,3 urrian), batez ere elektrizitatearen prezioen 

jaitsieragatik; izan ere, urrian behatutako beherapena azaro osoan 

luzatu da gasaren erreferentzia-prezioen eusteari, gasa erabiltzen duten 

zentraletan elektrizitatea gutxiago sortzeari eta gas-topearen 

konpentsazioa ordaintzen duten kontsumitzaileen kopuru handiagoari 

esker. Neurri txikiagoan bada ere, erregaien prezioen jaitsierak ere 

eragina izan du, Brent upelaren prezioaren murrizketarekin bat etorriz ( 

% 6,5 azaroan, 89 euroraino). Hala ere, KPIaren gainerako osagaietan, 

ekoizpen-kostuen igoerak azken prezioetan transmititzen ari dira 

oraindik, eta, ondorioz, azpiko inflazioak, energia eta landu gabeko 

elikagaiak alde batera utzita, gorakada txiki bat izan zuen azaroan, % 

6,3raino. 

Diru-sarrera turistikoak berreskuratzearen ondorioz, energia-defizitaren okertze handia 

konpentsatzen ari da kanpoaldearekin. 
 

Joan den irailera arte, kontu korronteko balantzak 1.376 milioi euroko superabita zuen, aurreko urtean baino % 77,9 gutxiago 

(6.224 milioi). Batez ere, salgaien balantzaren defizita handitzeak eragin zuen narriadura hori, 53.437 milioi euroraino igo baitzen, 

aurreko urteko aldi berean baino lau aldiz gehiago (– 13.267 milioi). Alde batetik, energia-defizitak gora egiten jarraitzen du eta 

maximo historikoetara iritsi da urtarrila-iraila aldian (– 39.480 milioi vs. – 18.007 milioi 2021ean), inportazioen garestitze 

handiaren ondorioz (urte arteko % 70,5). Baina ondasun ez-energetikoen balantzak ere okerrera egin du, 13.957 milioiko defizita 

izan baitu (2021ean 4.740 milioiko superabitaren aldean), inportazioen hazkunde handiagoaren ondorioz ( % 27,4 vs. 

esportazioen % 19,8), prezioen gorakada handi batek bultzatuta ( % 18,3). 

Udako kanpaina bikainari esker, turismoaren sektoreak 39.356 milioi euroko superabita izan du 

urteko lehen bederatzi hilabeteetan. 
 

Urriko datuek aldekoak izaten jarraitzen dute: turista atzerritarren etorrerak dinamismoa irabazi du eta 7,2 milioira hurbildu da, 

8.300 milioi euro gastatu baitzituzten; beraz, 2019ko hilabete bereko mailekiko distantzia % 5,4ra eta % 0,3ra murriztu da, 

hurrenez hurren (– % 11,6 eta – % 3,9 irailean). Atzerriko turisten ostatu-gauek ere hobera egin dute, urrian 2019ko urrian baino 

% 6,3 gutxiago izan baitira (– % 8,2 aurreko hilean). 

Hozteko seinaleak hazten ari dira higiezinen merkatuan. 
 

2022ko 3Tan, etxebizitza librearen tasazio-prezioa gelditu egin zen hiruhilekoen arteko terminoetan, eta hori aurreko 

hiruhilekoan izandako aurrerapen txikiari gehitu behar zaio ( % 0,4); urte arteko terminoetan dezelerazio handia erregistratu da 

2022an zehar, % 4,7raino 3Tn, 1Tn baino 2 puntu gutxiago. Etxebizitza-eskaria ere agortzen hasi da: salerosketak urte arteko % 

6,9 hazi ziren irailean, eta urteko lehen hilabeteetan % 30etik gorako tasak izan ziren; hala ere, azken 12 hilabeteetako kopuru 

metatuetan 644.000 unitate daude, 2008tik izandako erregistrorik altuena.  
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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 %103,13 %91,74 %97,29 %88,16 %94,72 

Elikadura %111,38 %114,45 %105,97 %113,48 %119,89 

Arropa %99,57 %85,40 %89,57 %85,78 %84,14 

Brikolajea eta etxea %99,65 %75,88 %77,72 %76,67 %72,07 

Osasuna %96,14 %91,32 %97,10 %93,42 %86,41 

Beste saltoki batzuk %93,42 %97,80 %88,06 %98,09 %98,28 

Gasolindegiak %91,45 %37,04 %72,01 %20,13 %72,87 

Garraioa %95,23 %88,22 %71,20 %97,40 %68,78 

Zaharberritzea %99,25 %92,84 %112,12 %93,45 %88,70 

Hotelak eta bidaiak %121,58 %107,15 %163,72 %99,35 %109,50 

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

ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Sektoreak guztira %12,33 %13,31 %10,24 %12,53 %15,23 

Elikadura %11,17 %7,52 %9,39 %8,91 %4,76 

Arropa %29,68 %23,04 %11,69 %21,83 %27,23 

Brikolajea eta etxea %14,38 %10,62 -%3,89 %15,08 %8,58 

Osasuna %17,44 %18,52 %23,17 %16,47 %18,85 

Beste saltoki batzuk %8,94 %15,63 %26,07 %9,08 %20,91 

Gasolindegiak %7,26 -%2,13 -%1,29 -%6,27 %0,52 

Garraioa %1,39 -%0,56 -%22,11 %1,99 -%8,53 

Zaharberritzea %4,80 %14,87 %5,18 %10,53 %22,03 

Hotelak eta bidaiak %2,86 %15,28 -%9,05 %18,36 %18,23 
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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 / 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:  AZAROAK 30 

ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Sektoreak guztira %4,22 %4,23 %3,11 %6,87 %1,32 

Elikadura -%0,45 -%5,68 -%6,32 -%2,77 -%9,42 

Arropa %34,99 %34,14 %38,51 %34,19 %33,20 

Brikolajea eta etxea %12,88 %11,03 -%10,15 %12,90 %24,97 

Osasuna %8,72 %7,04 %10,95 %7,16 %5,05 

Beste saltoki batzuk -%2,96 -%4,56 %6,83 -%3,08 -%6,49 

Gasolindegiak -%4,06 -%8,64 -%9,52 -%10,42 -%7,42 

Garraioa -%4,76 %4,63 %31,03 %1,72 -%3,85 

Zaharberritzea -%2,44 %4,46 %2,95 %12,89 -%1,78 

Hotelak eta bidaiak -%10,62 -%5,59 %3,40 %7,92 -%20,40 

SEKTOREAREN BILAKAERA ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2022ko azaroa %105,27 %94,05 %100,26 %90,64 %96,60 

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 

ATZERRIKO KONTSUMOA ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2022ko azaroa %126,03 %125,74 %127,56 %141,56 %118,64 

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 
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5 / Tiketa ertaina 

Hilabete honetan, honako hau izan da erosteko batez besteko tiketa sektoreen guztizkoan: 
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Azken 12 hilabeteetako bilakaera 

Espainia 

Euskadi 

Araba 

Bizkaia 

Gipuzkoa 

BATEZ BESTEKO TIKETA ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2022ko azaroa 35,00 € 41,00 € 36,00 € 41,00 € 44,00 € 

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 € 

BATEZ BESTEKOA 35,42 € 41,25 € 35,17 € 40,33 € 43,92 € 
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