
 Donostia-San Sebastián, 1 

01010 Vitoria-Gasteiz 

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

 

 

  

Kontsumoari buruzko 

Big dataren Txostena 

ABENDUA - 2022 



 

 

 

Euskal ekonomiaren egoerari buruzko Big Data txostena 

 

2 

  

 

Aurkibidea 

■ Euskal Koiuntura Ekonomikoko Big Data Txostena……………………………………………………….... 3 

■ Espainiako Koiuntura Ekonomikoko Big Data Txostena…...………………………………………………. 20 

■ Lurralde arteko konparazioa…………………………………………………………………….…………… 23 



 

 

 

Euskal ekonomiaren egoerari buruzko Big Data txostena 

 

3 

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 %100,42 

Elikadura %112,90 

Arropa %100,88 

Brikolajea eta etxea %86,27 

Osasuna %88,07 

Beste saltoki batzuk %115,40 

Gasolindegiak %36,00 

Garraioa %106,11 

Zaharberritzea %109,62 

Hotelak eta bidaiak %123,46 
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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 -%12,62 %18,82 

Elikadura -%10,71 %17,52 

Arropa -%27,18 %24,51 

Brikolajea eta etxea -%4,81 -%7,66 

Osasuna -%19,35 %43,56 

Beste saltoki batzuk -%17,39 -%28,64 

Gasolindegiak %19,23 %26,76 

Garraioa %12,17 %39,50 

Zaharberritzea -%3,90 -%8,66 

Hotelak eta bidaiak %55,24 %26,84 
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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, jarduera ekonomikoaren guztizkoari dagokionez, uztailean % 102,15 izatetik abenduan % 99,81 izatera 

igaro da, 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 % 23,46. 
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5 /Atzerriko kontsumoa 

 Euskadiko atzerriko herrialdeetako txartelekin egindako gastua, hil honetan, aurreko urteko aldi bereko % 156,4 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 -% 8,71 hazi da aurreko astearen aldean, eta % 28,88 azken 4 

asteetan.  

■  Euskal koiuntura ekonomikoko big data txostena  ▏  Araba 

ARABA JARDUERAREN ADIERAZLEA 

Sektoreak guztira %97,46 

Elikadura %102,53 

Arropa %99,17 

Brikolajea eta etxea %72,98 

Osasuna %79,90 

Beste saltoki batzuk %101,81 

Gasolindegiak %71,09 

Garraioa %103,28 

Zaharberritzea %132,28 

Hotelak eta bidaiak %202,05 
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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 uztaileko % 102,53tik 2022ko abenduko % 97,49ra igaro da jarduera ekonomiko 

osoaren kasuan, aurreko urteko hilabete berberekin alderatuta.. 

 

ARABA DUELA ASTEBETE BAINO GEHIAGO DUELA 4 ASTE BAINO GEHIAGO 

Sektoreak guztira -%8,71 %28,88 

Elikadura -%9,39 %31,64 

Arropa -%30,52 %16,28 

Brikolajea eta etxea -%5,24 -%9,99 

Osasuna -%12,96 %45,80 

Beste saltoki batzuk -%9,73 %82,00 

Gasolindegiak %20,87 %11,91 

Garraioa %85,75 %50,51 

Zaharberritzea %7,62 %2,82 

Hotelak eta bidaiak %29,69 %57,97 
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4 / Rankinga sektoreka 

Hilabete honetan, Araba, Elikadura Handia (hipermerkatuak eta supermerkatuak) izan da pisurik handieneko sektorea, 

guztizkoaren % 32,76. 

 

5 / Atzerriko kontsumoa 

 Arabako atzerriko herrialdeetako txartelekin egindako gastua, hil honetan, aurreko urteko aldi bereko %137,2 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 -% 13,15 hazi da aurreko astearen aldean, eta % 17,45 azken 4 

asteetan.  

■  Euskal koiuntura ekonomikoko big data txostena  ▏  Bizkaia 

BIZKAIA JARDUERAREN ADIERAZLEA 

Sektoreak guztira %98,91 

Elikadura %115,00 

Arropa %101,67 

Brikolajea eta etxea %93,22 

Osasuna %96,63 

Beste saltoki batzuk %110,93 

Gasolindegiak %13,73 

Garraioa %118,88 

Zaharberritzea %112,80 

Hotelak eta bidaiak %115,81 



 

 

 

Euskal ekonomiaren egoerari buruzko Big Data txostena 

 

11 

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 -%13,15 %17,45 

Elikadura -%13,12 %14,08 

Arropa -%29,18 %24,57 

Brikolajea eta etxea -%4,66 -%10,64 

Osasuna -%23,59 %45,51 

Beste saltoki batzuk -%4,77 %40,01 

Gasolindegiak %18,66 %40,17 

Garraioa -%1,29 %40,16 

Zaharberritzea %0,48 -%2,95 

Hotelak eta bidaiak %40,77 %19,05 
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4 / Rankinga sektoreka 

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

guztizkoaren % 27,76. 

 

5 / Atzerriko kontsumoa 

 Bizkaiko atzerriko herrialdeetako txartelekin egindako gastua, hil honetan, aurreko urteko aldi bereko % 177,3 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 -% 15,78 hazi da aurreko astearen aldean, eta % 17,76 

murriztu da azken 4 asteetan.  

■Informe Big Data de Coyuntura Económica Vasca  ▏  Gipuzkoa 

GIPUZKOA JARDUERAREN ADIERAZLEA 

Sektoreak guztira %104,42 

Elikadura %114,75 

Arropa %100,43 

Brikolajea eta etxea %77,13 

Osasuna %83,18 

Beste saltoki batzuk %124,32 

Gasolindegiak %82,56 

Garraioa %86,33 

Zaharberritzea %102,84 

Hotelak eta bidaiak %121,66 



 

 

 

Euskal ekonomiaren egoerari buruzko Big Data txostena 

 

14 

Azpisektoreen arabera, bilakaera hau izan da: 

 

 Gipuzkoako ekonomiaren guztizkoan, azken lau asteetako bilakaera: 

 

3 / Sektorearen bilakaera 

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren kasuan, jarduera ekonomiko osoaren kasuan, uztailean % 108,01 izatetik 

abenduan % 103,67 izatera igaro da, aurreko urteko hilabete berberekin alderatuta. 

 

GIPUZKOA DUELA ASTEBETE BAINO GEHIAGO DUELA 4 ASTE BAINO GEHIAGO 

Sektoreak guztira %15,78 %17,76 

Elikadura -%7,89 %16,84 

Arropa -%24,38 %26,16 

Brikolajea eta etxea -%5,05 %5,32 

Osasuna -%17,02 %40,32 

Beste saltoki batzuk -%34,41 %18,00 

Gasolindegiak %18,98 %23,82 

Garraioa %43,38 %50,04 

Zaharberritzea -%11,92 -%16,22 

Hotelak eta bidaiak %71,45 %28,15 
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4 / Rankinga sektoreka 

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

guztizkoaren % 15,84. 

 

5 / Atzerriko kontsumoa 

Gipuzkoako atzerriko herrialdeetako txartelekin egindako gastua, hil honetan, aurreko urteko aldi bereko % 155,20 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 ekonomiak erresiliente izaten jarraitzen du. 
 

INEk azken hiruhilekoetako hazkunde-profila hobetu du; zehazki, 2022ko lehen seihilekoko BPGren hazkundea gorantz berrikusi 

du, eta, aldiz, iazko 3Trako aurreikusitako hazkundea pixka bat beherantz berrikusi du. Horrela, estimazio berriaren arabera, BPGa 

1Tn % 0,1 hazi zen hiruhileko artean (lehen – % 0,2) eta 2Tn % 2,0 (lehen – % 1,5). 2022ko 3Tko BPGren hazkundea ia ez zen 

aldatu: % 0,2tik % 0,1era igo zen hiruhileko artean. Aldaketa horien ondoren, laster BPGren hazkundearen aurreikuspena gorantz 

berrikusiko dugu 2022 osorako. Gaur egun, % 4,5ean dago, eta, ziurrenik, % 5etik gora egongo da. 

Barne-eskariaren tirakada txikiagoa 3Tan. 

  
3Tren BPGren beheranzko berrikuspen arina, batez ere, kontsumo 

pribatuaren indar txikiagoari zor zaio, hiruhileko arteko % 1,1etik % 

0,1era igo baita estimazio berrian. 3Tko aurrerapen txikiago hori aurreko 

bi hiruhilekoetan egindako goranzko berrikuspenen bidez konpentsatu 

da, eta, beraz, kontsumoa pandemia aurreko mailaren (2019ko 4T) 

azpitik mantentzen da % 5,4, hasieran kalkulatu zen distantzia berean. 

Bestalde, inbertsioaren hazkundea ere beherantz berrikusi da (0,7 p. 

hiruhileko artean – % 0,1); kontsumo publikoa, berriz, gorantz berrikusi 

da (0,8 p. hiruhileko artean, % 1,4). Kontsumo publikoaren goranzko 

berrikuspenak ezin izan du konpentsatu beste osagaien hazkunde 

txikiagoa; beraz, barne-eskaria 1,0 p. izatetik BPGren hiruhileko arteko hazkundeari 0,5 p. izatera igaro da. Kanpo-eskariak, 

bestalde, hasieran zenbatetsitakoaren hiruhileko arteko ekarpen negatiboa izan zuen, – 0,4 p. eta – 0,8 p., hurrenez hurren. 

Eskura dauden adierazleen arabera, 4Tan espero zena baino ahultze txikiagoa izan da. 

 
Iazko azken hiruhilekoari dagozkion adierazleek seinale mistoak eskaintzen dituzte. Alde batetik, ahultasuna nabari da industria-

sektorean, eskaintza-shock-ek kalte gehien eragiten baitiote sektore horri. Zehazki, manufaktura-sektoreko PMIa 45,6 puntutan 

kokatu zen hiruhilekoko batez bestekoan, 2020ko 2Taz geroztiko mailarik apalenean, eta horri gehitu behar zaio industria-

produkzioaren jaitsiera % 1ekoa izan zela urri-azaroko batez bestekoan, aurreko hiruhilekoarekin alderatuta. Aldiz, zerbitzuen 

sektoreko LGP hobetu egin zen hiruhilekoan zehar, eta hedapen-eremuan kokatu zen azkenean (51,6 puntu abenduan). Era 

berean, atzerriko turismoak dinamismo handia izaten jarraitzen du. Azaroan, nazioarteko turisten kopurua % 29,2 hazi zen urte 

artean, eta egindako gastua, % 43,2, 2019ko hilabete berean erregistratutakoa baino % 6,4 handiagoa. Bestalde, azaroan, 

txikizkako merkataritzaren indizeak, termino errealetan, indartsu egin zuen gora, hil artean % 3,8 (– % 0,6 urte artean); horrela, 

urri-azaroko batez bestekoan, 3Taren batez bestekoa baino % 2,7 handiagoa izan zen, eta horrek esan nahi du kontsumoak gora 

egin duela 4Tan. 

Higiezinen jarduerak eutsi egiten dio tonuari, baina moteldu egiten da etxebizitzen prezioen 

hazkundea. 

 
Urrian 51.625 etxebizitza salerosi ziren, aurreko urteko hil berean baino % 11,4 gehiago. Urte hasieran % 20tik gorako urte arteko 

tasak erregistratu zirenetik salerosketen aurrerapena nabarmen moteldu bada ere, hazkundeak erresiliente izaten jarraitzen du, 

kontuan hartzen badugu inflazio handiaren ondorioz moneta-politika gogortzen ari dela eta etxekoen unitateen erosteko 

ahalmena handitzen ari dela. Datozen hilabeteei begira, aurreikusten dugu salerosketek moteldu egingo dutela tasen igoera 

■  Espainiako Koiuntura Ekonomikoko Big Data Txostena  ▏  2022ko abendua 
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eskari txikiagoan iragazten den heinean. Bestalde, Estatistikako Institutu Nazionalaren arabera, etxebizitzen prezioa % 7,6 igo zen 

urte batetik bestera 3t-n, erritmo nabarmena baina 1Tan eta 2T 2022an erregistratutakoaren azpitik, % 8,5 eta % 8,0, hurrenez 

hurren. 

Enpleguaren sorrera ahuldu egin zen abenduan, baina 4T eta urte osorako emaitzak positiboak 

dira. 
 

Abenduan 12.640 pertsona gehiago afiliatu zen Gizarte Segurantzan, 

abenduan batez bestekoaren azpitik 2014-2019 aldian (64.300). Gainera, 

desestazionalizatutako terminoetan, 2021eko apiriletik lehen beherakada 

gertatu zen (– 8.347 afiliatu). Nolanahi ere, 4T 2022 multzoan, aldi 

baterako enplegu-erregulazioan ez dauden afiliatu desestazionalizatuak 

% 0,6 hazi dira hiruhileko artean, aurreko hiruhilekoan baino hamarren 

bat gutxiago, azaroan enpleguak izandako hazkunde handiari esker. 

2022. urtea ixtean, 20.296.271 afiliatu zeuden, hau da, 471.360 langile. 

 

Inflazio-tasa orokorrak moteltzen jarraitzen du 

energiaren prezioen distentsioari esker. 
 

Abenduko adierazle aurreratuaren arabera, inflazio orokorra nabarmen apaldu zen, azaroan erregistratutako % 6,8tik % 5,8ra. 

Tasa orokorraren moteltzea batez ere osagai energetikoagatik izan zen. Hala ere, azpiko tasak (energiaren eta landu gabeko 

elikagaien prezioak alde batera utzita) igoera luzatu zuen eta % 6,9ra iritsi zen ( % 6,3 azaroan), batez ere prestatutako elikagaien 

prezioen igoerak bultzatuta. 

Inflazio-presioen aurka borrokatzeko talka-plan berri bat onartu da, eta urrira arteko aurrekontu-

betearazpenaren arabera, 2022an defizita % 5,0tik beherakoa izango da. 
 

 Administrazio publikoen defizit finkatua, toki-korporazioak alde batera 

utzita, urtarriletik urrira bitarteko metatuan BPGren % 1,2 izan zen, 2021eko 

urriko % 4,4aren eta 2019ko urriko % 1,5aren azpitik (urte horretako defizita 

BPGren % 3,1ekoa izan zen azkenean). Hobekuntza zergetako diru-sarreren 

dinamismo handiari zor zaio (+%16,3 metatuan urrira arte, hau da, 2021ean 

baino 34.500 milioi gehiago), zerga-oinarrietako prezioen igoeraren eta lan-

merkatuaren erresilientziaren eraginez. Gastu publikoa askoz gutxiago igo 

zen, urte arteko % 2,4 urrira arte. Bestalde, Gobernuak plan berri bat onartu 

zuen inflazioaren eragina murrizteko 2023an, 10.000 milioi euroko 

balioarekin. 
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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 %109,12 %100,42 %97,46 %98,91 %104,42 

Elikadura %108,96 %112,90 %102,53 %115,00 %114,75 

Arropa %111,23 %100,88 %99,17 %101,67 %100,43 

Brikolajea eta etxea %115,24 %86,27 %72,98 %93,22 %77,13 

Osasuna %100,30 %88,07 %79,90 %96,63 %83,18 

Beste saltoki batzuk %102,63 %115,40 %101,81 %110,93 %124,32 

Gasolindegiak %102,38 %36,00 %71,09 %13,73 %82,56 

Garraioa %109,56 %106,11 %103,28 %118,88 %86,33 

Zaharberritzea %108,47 %109,62 %132,28 %112,80 %102,84 

Hotelak eta bidaiak %132,93 %123,46 %202,05 %115,81 %121,66 

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

ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Sektoreak guztira -%15,29 -%12,62 -%8,71 -%13,15 %15,78 

Elikadura -%21,13 -%10,71 -%9,39 -%13,12 -%7,89 

Arropa -%17,16 -%27,18 -%30,52 -%29,18 -%24,38 

Brikolajea eta etxea -%14,43 -%4,81 -%5,24 -%4,66 -%5,05 

Osasuna -%25,64 -%19,35 -%12,96 -%23,59 -%17,02 

Beste saltoki batzuk -%17,97 -%17,39 -%9,73 -%4,77 -%34,41 

Gasolindegiak %20,45 %19,23 %20,87 %18,66 %18,98 

Garraioa -%15,95 %12,17 %85,75 -%1,29 %43,38 

Zaharberritzea -%5,29 -%3,90 %7,62 %0,48 -%11,92 

Hotelak eta bidaiak %30,12 %55,24 %29,69 %40,77 %71,45 
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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:  ABENDUAK 30 

ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Sektoreak guztira %10,64 %18,82 %28,88 %17,45 %17,76 

Elikadura %10,72 %17,52 %31,64 %14,08 %16,84 

Arropa %25,18 %24,51 %16,28 %24,57 %26,16 

Brikolajea eta etxea -%16,40 -%7,66 -%9,99 -%10,64 %5,32 

Osasuna %27,93 %43,56 %45,80 %45,51 %40,32 

Beste saltoki batzuk %17,07 -%28,64 %82,00 %40,01 %18,00 

Gasolindegiak %33,56 %26,76 %11,91 %40,17 %23,82 

Garraioa %5,03 %39,50 %50,51 %40,16 %50,04 

Zaharberritzea -%3,32 -%8,66 %2,82 -%2,95 -%16,22 

Hotelak eta bidaiak %21,04 %26,84 %57,97 %19,05 %28,15 

SEKTOREAREN BILAKAERA ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2022ko abendua %108,99 %99,81 %97,49 %90,64 %103,67 

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 

ATZERRIKO KONTSUMOA ESPAINIA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2022ko abendua %139,44 %156,40 %137,20 %177,30 %155,20 

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 
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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 abendua 37,00 € 43,00 € 37,00 € 43,00 € 46,00 € 

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 € 

BATEZ BESTEKOA 35,50 € 41,25 € 35,17 € 40,33 € 44,00 € 
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