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  1     SALMENTEN BILAKAERA                                                              
 
Tituluak: 
 
- Euskal AEko txikizkako sektorearen salmentek %0,9-eko hazkundea izan zuten 2014ko 
bigarren hiruhilekoan, aurreko urteko hiruhileko berdinarekin alderatuz. 
 
- Aurreko hiruhilekoaren aldean, salmenta-indizea %0,9 nominala igo da 
 
 
Eustatek emandako datuen arabera, 2014ko bigarren hiruhilekoan, Euskal AEko txikizkako merkataritzaren 
sektorean salmenta nominalak %0,9 gehitu ziren, aurreko ekitaldiko hiruhileko beraren aldean. Gasolindegiak 
sartu gabe, sektorearen salmentak %1,2 gehitu ziren urte artekoan. 
 
Aurreko hiruhilekoaren aldean salmenta-indizea %0,9 nominala gehitu da, urtaro-eraginak kenduta. 
 
 

t/t-4 t/t-1 t/t-4 t/t-1

INDIZE OROKORRA lurralde historikoaren arabera
Euskal AE 0,9 0,9 0,4 0,8

Araba -0,8 -0,1 -1,4 -0,1

Bizkaia 0,8 0,4 0,4 0,3

Gipuzkoa 1,9 2,2 1,2 2,0

INDIZE OROKORRA sektorearen arabera
Elikagaiak -3,5 -0,4 -2,6 -0,1

Elikagaietan espezializatuta -2,5 0,2 -1,1 0,3

Ez espezializatuta, elikagaidunak bereziki -4,2 -1,0 -3,8 -0,8

Beste produktuak 5,2 1,1 3,1 0,2

Pertsonen hornikuntza espezializatuta 9,9 2,3 5,0 1,5

Etxearen hornikuntza espezializatuta 4,0 0,5 4,6 0,3

Beste kontsumo ondasun batzuetan espezializatuta -1,2 1,1 -2,0 0,6

Ez espezializatuta, gainerako produktudunak bereziki 4,0 1,3 3,4 1,1

Automoziorako erregaia -2,1 4,3 -1,9 1,1

SALMENTEN INDIZEA zerbitzugunerik gabe 1,2 0,4 0,6 0,1

EUSKAL AE-KO TXIKIZKAKO MERKATARITZAREN INDIZEA

URTE ARTEKO ETA HIRUHILE ARTEKO ALDAKUNTZA-TASA

UNEKO PREZIOAK PREZIO FINKOAK

 2. HIRUHILEKOA. 2014

 
t/t-4 Urte arteko aldakuntza. Egutegiaren eragina zuzendutako datuak. 
t/t-1 Hiruhile arteko aldakuntza. Datu desestazionalizatuak. 
1.Taula. Iturria: Eustat. 
 
Elikagaien salmenta nominalak %3,5 gutxitu ziren 2014ko bigarren hiruhilekoan; Gainerako produktuetan %5,2 
gehitu eta Automobilgintzarako erregaian %2,1 gutxitu, beti ere 2013ko aldi beraren aldean. 
 
Elikagaien txikizkako merkataritzan espezializatua %2,5 jaitsi zen, eta elikagaiak nagusi diren ez-espezializatuan 
%4,2. Gainerako produktuetan Pertsonaren ekipamenduan espezializatuan %9,9 gehitu eta Etxeko 
ekipamenduan %4,0; Gainerako produktuak nagusi diren ez-espezializatuan %4,0; Kontsumoko beste 
ondasunetan espezializatuan %-1,2. 
 
2014ko bigarren hiruhilekoan txikizkako sektoreko salmenta nominalak Araban bakarrik gutxitu dira urte artean, 
%0,8. Bizkaian %0,8 gehitu ziren salmenta nominalak eta Gipuzkoan %1,9. 
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Prezio finkoetan, txikizkako merkataritzaren salmentak %0,4 gehitu ziren bigarren hiruhilekoan urte artean 
 
Txikizkako salmentek -gasolindegiak sartu gabe- %0,6ko gehikuntza izan zuten 2013ko bigarren hiruhilekoaren 
aldean, termino finkoetan. 
 
Elikagaien txikizkakoan jaitsiera erreala, %2,6; Gainerako produktuetan %3,1 gehitu, 2013ko hiruhileko beraren 
aldean; Automobilgintzarako erregai-salmentetan %1,9ko jaitsiera prezio finkoetan. 
 
Elikagaien txikizkakoan, urte artean %-1,1 dugu espezializatuan termino errealetan; elikagaiak nagusi diren ez-
espezializatuan %-3,8. Gainerako produktuetan Pertsonaren ekipamenduan espezializatuan %5,0 gehitu eta 
Etxeko ekipamenduan %4,6; Gainerako produktuak nagusi diren ez-espezializatuan %3,4; Kontsumoko beste 
ondasunetan espezializatuan %-2,0. 
 
Prezio finkoetan eta urte artean: Araban %-1,4; Bizkaian %0,4; Gipuzkoan %1,2. 
 
Euskal AEko txikizkako merkataritzaren salmenta errealetan %0,8ko gehikuntza dugu aurreko hiruhilekoaren 
aldean eta urtaro-eraginak kenduta. 
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  2     GIZARTE SEGURANTZAKO AFILIAZIOEN BILAKAERA                                 
 
Tituluak: 
 
Apirila, maiatza eta ekaineko hilabeteetan afiliazioetan jarraitutako hazkundea ematen da hiru 
lurraldeetan. 
 
- Urtetik urterako alderaketa: txikizkarien afiliazioetan hazkundea, handizkarietan mantentzea eta  
ibilgailu eta ordezko piezetan gutxitzea 
 
2. taulan 2014ko 2. hiruhilekoari dagokion  lurralde historikoen eta erkidegoaren afiliazioen  bilakaera 
adierazten da.  
 
Handizkarien sektorean, EAEak datu positiboak aurkezten ditu, hileko hazkunde positiboekin, Arabak jokabide 
positiboa erakusten badu ere irregularra da, ekainean hazkundea modu nabarian txikitzen baita. Gipuzkoa 
portaera onena erakusten duen lurraldea da, hiru hilabeteetan hazkunde esanguratsuak ematen baitira. Bizkaia 
bere aldetik, apirilean afiliazioen galerarekin hasten bada ere maiatzean eta ekainean ia puntu erdi batean 
igotzera heltzen da. 
 
Txikizkariak dira ehuneko hoberena aurkezten duten azpitaldea, lurralde guztietan eta hilabete guztietarako 
afiliazioen igoera existitzen delarik, hazkundea bereziki adierazgarria da Gipuzkoan.  
 
Ibilgailu eta ordezko piezen sektoreak Bizkaian bakarrik aurkezten du bilakaera positibo jarraitua. Araban 
ekainean afiliazioen gutxitzea ematen da eta Gipuzkoan apirilean. 
 
Termino orokorretan, merkataritza sektorerako eta EAE osoa kontuan izanik, hiruhileko honetan afiliazioen 
igoera eman da. 
 

ARABA ALDAK. GIPUZKOA ALDAK. BIZKAIA ALDAK. EAE ALDAK.
Handizkariak 5.757 12.562 20.382 38.701

14/04 5.770 %0,23 12.629 %0,53 20.316 -%0,32 38.715 %0,04
14/05 5.788 %0,31 12.687 %0,46 20.414 %0,48 38.889 %0,45
14/06 5.790 %0,03 12.819 %1,04 20.504 %0,44 39.113 %0,58

Txikizkariak 9.993 23.704 45.417 79.114
14/04 10.065 %0,72 23.988 %1,20 45.677 %0,57 79.730 %0,78
14/05 10.151 %0,85 24.342 %1,48 46.067 %0,85 80.560 %1,04
14/06 10.260 %1,07 24.557 %0,88 46.437 %0,80 81.254 %0,86

Ibilg. eta ord. piezak 1.992 4.255 6.222 12.469
14/04 2.002 %0,50 4.253 -%0,05 6.223 %0,02 12.478 %0,07
14/05 2.015 %0,65 4.285 %0,75 6.255 %0,51 12.555 %0,62
14/06 2.009 -%0,30 4.305 %0,47 6.293 %0,61 12.607 %0,41

Guztira 17.742 40.521 72.021 130.284
14/04 17.837 %0,54 40.870 %0,86 72.216 %0,27 130.923 %0,49
14/05 17.954 %0,66 41.314 %1,09 72.736 %0,72 132.004 %0,83
14/06 18.059 %0,58 41.681 %0,89 73.234 %0,68 132.974 %0,73

LURRALDE HISTORIKOAK. HILETIK HILERAKO AFILIAZIOAREN BILAKAERA - 2014KO 2.HIRUHILEKOA

2.taula. Iturria: GSIN.Lantzea: Ikusmer. 
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1. grafikoan merkataritzako afiliazioen bilakaera ikus daiteke, metatutako EJSNren 45, 46 eta 47 epigrafeak,  
2009ko urtarrilean seriea hasi zenetik., EAE osorako. 
 

 
1. Grafikoa. Iturria: GSIN. Lantzea: Ikusmer. 
 
Azpisektoreka urte arteko azterketa berdina eginez, 3. taulan adierazten den moduan, Gipuzkoaren igoerari 
esker,  handizkarien afiliazioak mantentzen direla ikus daiteke. Txikizkarien afiliazioetan izandako hazkundean 
eragin handiena izan duena Gipuzkoa  izan da,  neurri txikiago batean Arabak eta Bizkaiak txikitze arina 
erakusten du. Ibilgailuen sektorean datuak negatiboak dira hiru lurraldeetan,  Araban bereziki. 
 
EAE mailan, azpisektoreetako afiliazioek egoera desberdinak aurkezten dituzte. Datu hoberenak erakusten 
dituen sektorea txikizkariena da, bere afiliazioak %0,26 batean igotzen direlarik, hiru urte dira azpisektore honek 
urtetik urterako afiliazioetan hazkundea erakusten ez duela. Ibilgailuen sektorea aurreko bost urteetan 
emandako afiliazioen jaitsieraren ildo berean jarraitzen du, %2,15eko jaitsierarekin. Handizkariek bere aldetik, 
aurreko urtean zituzten afiliatu kopurua mantentzen dute, aurreko bi urteetan emandako jaitsiera esanguratsuak 
kontuan izanik. Egoera hau, datu positibo moduan hartzerik badago. 
 
LURRALDE HISTORIKOAK. URTE  ARTEKO AFILIAZIOAREN BILAKAERA - 2014KO 2.HIRUHILEKOA

ARABA GIPUZKOA BIZKAIA EAE
5.839 12.559 20.715 39.113
5.790 12.819 20.504 39.113

-%0,84 %2,07 -%1,02 %0,00
ARABA GIPUZKOA BIZKAIA EAE
10.225 24.368 46.451 81.044
10.260 24.557 46.437 81.254
%0,34 %0,78 -%0,03 %0,26
ARABA GIPUZKOA BIZKAIA EAE
2.118 4.369 6.397 12.884
2.009 4.305 6.293 12.607

-%5,15 -%1,46 -%1,63 -%2,15
ARABA GIPUZKOA BIZKAIA EAE
18.182 41.296 73.563 133.041
18.059 41.681 73.234 132.974
-%0,68 %0,93 -%0,45 -%0,05

Handizkariak
2013ko afiliazioak (ekainaren 30ean)
2014ko afiliazioak (ekainaren 30ean)
Aldakuntza
Txikizkariak
2013ko afiliazioak (ekainaren 30ean)

Guztira
2013ko afiliazioak (ekainaren 30ean)
2014ko afiliazioak (ekainaren 30ean)
Aldakuntza

2014ko afiliazioak (ekainaren 30ean)
Aldakuntza
Ibilg. eta ord. piezak
2013ko afiliazioak (ekainaren 30ean)
2014ko afiliazioak (ekainaren 30ean)
Aldakuntza

3. taula. Iturria: GSIN.Lantzea: Ikusmer. 
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4. taulan,  sektoreka, 2014ko bigarren hiruhilekorako eta EAEko zazpi merkataritza udalerri nagusientzako, 
afiliazioen  hiletik hilerako bilakaera azaltzen da. 
 
Handizkarien sektorean, hiru hilabeteko saldoa negatiboa da udalerri guztientzako, Donostia, Bilbao eta 
Barakaldorako ezezik. 
 
Txikizkariei dagokienez, udalerri guztiek hilabetero hazkundea erakusten dute Getxok salbu, lehen 
hiruhilekoaren bukaerarekin alderatuz afiliazio kopurua 26tan gutxitzen baita. 
 
Ibilgailu eta ordezko piezen sektorean Donostia da daturik onenak aurkezten dituen udalerria, kontrako aldean 
Getxo kokatzen da, hiruhileko guztian zehar  afiliazioen gutxitzea mantentzen duen udalerri bakarra izanik. 
 
Termino orokorretan eta merkataritza sektorerako, aurreko hiruhilekoko datuekin alderatuz, udalerri guztietan 
ematen da afiliazioen igoera Getxon ezezik. 
 

UDALERRIAK. HILETIK HILERAKO AFILIAZIOAREN BILAKAERA - 2014KO 2.HIRUHILEKOA
GASTEIZ ALDAK. DONOSTIA ALDAK. BILBAO ALDAK.

Handizkariak 4.469 3.634 5.219
14/04 4.471 %0,04 3.644 %0,28 5.203 -%0,31
14/05 4.453 -%0,40 3.697 %1,45 5.209 %0,12
14/06 4.448 -%0,11 3.696 -%0,03 5.260 %0,98

Txikizkariak 7.927 8.141 13.702
14/04 8.008 %1,02 8.334 %2,37 13.759 %0,42
14/05 8.069 %0,76 8.548 %2,57 13.867 %0,78
14/06 8.138 %0,86 8.669 %1,42 13.998 %0,94

Ibilg. eta ord. piezak 1.513 900 1.396
14/04 1.527 %0,93 909 %1,00 1.395 -%0,07
14/05 1.536 %0,59 917 %0,88 1.405 %0,72
14/06 1.522 -%0,91 934 %1,85 1.400 -%0,36

Guztira 13.909 12.675 20.317
14/04 14.006 %0,70 12.887 %1,67 20.357 %0,20
14/05 14.058 %0,37 13.162 %2,13 20.481 %0,61
14/06 14.108 %0,36 13.299 %1,04 20.658 %0,86  

BARAKALDO ALDAK. GETXO ALDAK. IRUN ALDAK. LAUDIO ALDAK.
Handizkariak 605 1.073 1.342 95

14/04 599 -%0,99 1.058 -%1,40 1.368 %1,94 95 %0,00
14/05 591 -%1,34 1.046 -%1,13 1.356 -%0,88 92 -%3,16
14/06 622 %5,25 1.047 %0,10 1.367 %0,81 90 -%2,17

Txikizkariak 4.403 2.022 2.447 608
14/04 4.430 %0,61 2.042 %0,99 2.466 %0,78 612 %0,66
14/05 4.493 %1,42 2.052 %0,49 2.484 %0,73 623 %1,80
14/06 4.609 %2,58 2.026 -%1,27 2.531 %1,89 638 %2,41

Ibilg. eta ord. piez 419 141 571 105
14/04 418 -%0,24 140 -%0,71 568 -%0,53 105 %0,00
14/05 418 %0,00 137 -%2,14 569 %0,18 105 %0,00
14/06 421 %0,72 136 -%0,73 558 -%1,93 109 %3,81

Guztira 5.427 3.236 4.360 808
14/04 5.447 %0,37 3.240 %0,12 4.402 %0,96 812 %0,50
14/05 5.502 %1,01 3.235 -%0,15 4.409 %0,16 820 %0,99
14/06 5.652 %2,73 3.209 -%0,80 4.456 %1,07 837 %2,07

4. taula. Iturria: GSIN.Lantzea: Ikusmer. 
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5. taulan, 2013-2014 eperako sektoreen urtetik urterako alderaketa biltzen da. 2014ko lehen 
hiruhilekoan moduan eta aurreko urtearekin erkatuz, Laudio da zenbaki kaskarrenak aurkezten dituen 
udalerria, berriz, Barakaldoko txikizkarien sektorea da daturik onenak aurkezten dituena,  afiliazioetan 
%5,35eko hazkundea eman delarik, gainera, ibilgailu eta ordezko piezen sektorea afiliazioen 
hazkundea erakusten duen udalerri bakarra da. 
 
Merkataritza sektore osoaren bilakaera aztertuz, Barakaldo (+%4,40) eta Irun (+%0,16) positiboki 
nabarmentzen dira, 2014 urteko lehen hiruhilekoan afiliazioen hazkundea erakutsi zuen udalerri 
bakarrekin bat eginez. 
 
UDALERRIAK. URTE  ARTEKO AFILIAZIOAREN BILAKAERA - 2014KO 2.HIRUHILEKOA

GASTEIZ DONOSTIA BILBAO BARAKALDO GETXO IRUN LAUDIO
4.531 3.705 5.423 619 1.102 1.354 105
4.448 3.696 5.260 622 1.047 1.367 90

-%1,83 -%0,24 -%3,01 %0,48 -%4,99 %0,96 -%14,29
GASTEIZ DONOSTIA BILBAO BARAKALDO GETXO IRUN LAUDIO

8.084 8.659 13.926 4.375 2.025 2.536 649
8.138 8.669 13.998 4.609 2.026 2.531 638
%0,67 %0,12 %0,52 %5,35 %0,05 -%0,20 -%1,69

GASTEIZ DONOSTIA BILBAO BARAKALDO GETXO IRUN LAUDIO
1.609 978 1.485 420 141 559 156
1.522 934 1.400 421 136 558 109

-%5,41 -%4,50 -%5,72 %0,24 -%3,55 -%0,18 -%30,13
GASTEIZ DONOSTIA BILBAO BARAKALDO GETXO IRUN LAUDIO
14.224 13.342 20.834 5.414 3.268 4.449 910
14.108 13.299 20.658 5.652 3.209 4.456 837
-%0,82 -%0,32 -%0,84 %4,40 -%1,81 %0,16 -%8,02

Guztira
2013ko afiliazioak (ekainaren 30ean)
2014ko afiliazioak (ekainaren 30ean)
Aldakuntza

2014ko afiliazioak (ekainaren 30ean)
Aldakuntza
Ibilg. eta ord. piezak
2013ko afiliazioak (ekainaren 30ean)
2014ko afiliazioak (ekainaren 30ean)
Aldakuntza

Handizkariak 
2013ko afiliazioak (ekainaren 30ean)
2014ko afiliazioak (ekainaren 30ean)
Aldakuntza
Txikizkariak
2013ko afiliazioak (ekainaren 30ean)

5. taula. Iturria: GSIN.Lantzea: Ikusmer. 
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  3   KONTSUMITZAILEAREN KONFIANTZAREN ADIERAZLEAREN BILAKAERA 
 
Tituluak: 
 
- Urtetik urterako alderaketa indizearen aurrerapen jarraitua, bereziki uneko egoeraren 
balioesteetan emandako hobekuntzaren eraginagatik, igurikimenetan neurrizko hazkundea eman 
baita. 
 
- Aurreko hiruhilekoarekin erkatuz, 2014 urteko 2. hiru hilabeteko honek KKAn %13,6ko 
aurrerapena suposatzen du. 
                     

   

12/07 37,60 24,30 50,80
12/08 41,60 27,30 55,90
12/09 43,20 28,30 58,10
12/10 44,80 30,10 59,60
12/11 45,00 28,80 61,30
12/12 44,30 26,70 61,90
13/01 55,70 36,20 75,20
13/02 50,70 32,10 69,20
13/03 52,10 35,00 69,20
13/04 56,70 37,70 75,60
13/05 50,80 35,80 65,80
13/06 61,80 45,90 77,60
13/07 63,30 47,40 79,20
13/08 68,60 53,40 83,70
13/09 69,80 54,10 85,40
13/10 65,30 51,20 79,50
13/11 72,30 54,40 90,10
13/12 71,00 53,80 88,20
14/01 77,70 62,00 93,40
14/02 71,50 55,00 88,00
14/03 76,30 60,40 92,20
14/04 82,00 66,20 97,70
14/05 84,90 72,20 97,60
14/06 89,30 74,40 104,20

URTEA/
HILABETA

KONTSUMITZAILEAREN        
KONFIANTZAREN ADIERAZLEA

UNEKO EGOERAREN 
ADIERAZLEA

IGURIKIMENEN 
ADIERAZLEA

 
    6. taula. Iturria: CIS. Lantzea: Ikusmer. Azken 24 hilabeteak. 
 
Apirileko KKA 82 puntutan kokatzen da, aurreko hilabeteko datuarekin alderatuz 5,7 puntu gainetik. 
KKAn ematen den hazkunde hau uneko egoeraren balioztatze hobeago baten (5,8 puntutan hazten da) 
eta igurikimenen hazkundearen (5,5 puntutan igotzen da) ondorioz ematen da.   
 
Hau horrela, KKA momentu hauetan 2008tik aurrera lortu diren  balioen gainetik aurkitzen da, 2007ko 
abuztuan eta irailean lortzen ziren balioen antzeko kopuruetan. 
 
Aurreko urteko hilabete berdineko datuekin alderatuz, aurrerapenak esanguratsua izaten jarraitzen du: 
KKAren hazkundeak termino absolutuetan 25,3 puntu hartzen ditu, uneko egoeraren balioztatzean 
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(+28,5) eta igurikimenetan (+22,1) antzeko irabaziak izanik. Hala ere, portzentaje mailan, azken 
hilabeteetan gertatu izan den moduan emandako bilakaeraren profila ez da ain homogeneoa: KKA 
%30,9an igotzen da, uneko egoeraren balioztatzearen %43,1eko eta igurikimenen %22,6ko 
hazkundeen ondorioz. 
 
Maiatzeko KKA 84,9 puntutan kokatzen da, aurreko hilabeteko datuarekin alderatuz, 2,9 puntu 
gainetik. KKAren aurrerapen hau uneko egoeraren zenbatespena 6 puntutan handitzen delako ematen 
da. Igurikimenen adierazlearen balioa mantendu egiten da, 0,1 puntutako jaitsiera arina erakusten 
duelarik. Apirilean gertatzen zen modu berdinean, KKA 2007 urtearen erdialdetik ematen ez ziren 
balioetara itzultzen da. Aurreko urteko hilabete berdinarekin erkatuz aurrerapenak esanguratsua izaten 
jarraitzen du: KKAren hazkundea 34,1 puntutara heltzen da, uneko egoeraren balioztatzean (+36,4) 
eta igurikimenetan (+31,8) antzeko irabaziak izanik. Hala ere, portzentaje mailan, azken hilabeteetan 
gertatu izan den moduan emandako bilakaeraren profila ez da ain homogeneoa: KKA %40,2an igotzen 
da, uneko egoeraren balioztatzearen %50,4ko eta igurikimenen %32,6ko hazkundeen ondorioz. 
 
Ekaineko KKA 89,3 puntutan kokatzen da, aurreko hilabeteko datuarekin alderatuz, 4,4 puntu gainetik. 
KKAren aurrerapen hau uneko egoeraren zenbatespena 6,6 puntutan handitzen delako eta uneko 
egoeraren balioztatzea 2,2 puntutan igotzen delako ematen da. Apiriletik aurrera gertatzen ari den 
modu berdinean, KKA 2007 urtearen erdialdetik, krisialdia hasi zenetik, ematen ez ziren balioetara 
itzultzen da. Aurreko urteko hilabete berdinarekin erkatuz aurrerapenak esanguratsua izaten jarraitzen 
du: KKAren hazkundea 27,5 puntutara heltzen da, termino absolutuetan, uneko egoeraren 
balioztatzean (+28,5) eta igurikimenetan (+26,6) antzeko irabaziak izanik. Hala ere, portzentaje mailan, 
azken hilabeteetan gertatu izan den moduan emandako bilakaeraren profila ez da ain homogeneoa: 
KKA %30,8an igotzen da, uneko egoeraren balioztatzearen %38,3ko eta igurikimenen %25,5eko 
hazkundeen ondorioz. 
 
KKAren hiruhileko bilakaerak aurretik aipatutako joera berdina jarraitzen du: adierazlearen aurrerapen 
mantenduak, bereziki uneko egoeraren balioztatzearen ondorioz, igurikimenetan hazkunde arinagoa 
ematen baita. Hau horrela, bigarren hiruhileko honetan KKA aurreko hiru hilabetearekin alderatuz, 
10,2 puntutan igotzen da eta 29 puntu aurreko urteko hiru hilabeteko berdinarekin erkatuz. 
Portzentaje mailan, %13,6ko hazkundea ematen da aurreko hiruhilekoarekin alderatuz eta %51,4ko 
hazkundea 2013 urteko hiru hilabeteko berdinarekin erkatuz. Baina uneko egoeraren balioztatzeak 
2013ko bigarren hiru hilabetetik aurrera, %70,1ean igotzen diren bitartean, igurikimenen hazkundea 
lausoagoa da %36,7ko hazkundea izanik. 
 
2. grafikoan konfiantzaren 3 adierazleen bilakaera azaltzen da, 2012ko uztailetik gaur egunera arte. 
 

 
                                2 Grafikoa. Iturria:CIS. Lantzea: Ikusmer. 



 

 
  

11 

 

 

 
  4     KONTSUMORAKO PREZIOEN INDIZEAREN BILAKAERA                             
 
Tituluak: 
 
- KPI indizeak hamarren batean apaldu zuen urte arteko tasa maiatzean, %0,5an kokatu arte, 
hots aurreko hilekoetan jaso ziren balioetatik asko aldendu gabe. 
 
-  Espainia mailako batazbestekoarekin alderatuz, kontsumorako prezioen diferentziala, aurreko 
bi hilabeteetan izandako balioei jarraituz, orain 3 hamarrenekoa da.  
 
 

                    

14/04 104,5 1 -0,2 0,6
14/05 104,5 0 -0,3 0,5
14/06 104,6 0,1 -0,2 0,5
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                    Unitatea: 2011 Oinarria=100 
                    7. taula. Iturria: Eustat.Lantzea: Ikusmer. 
 
 
Kontsumoko prezioek aurreko hilabeteetako erritmo egonkorrari eutsi zioten maiatzean ere eta 
%0,5eko urte arteko aldakuntza tasa jaso zuten. Alde batetik, elikagaien merkatzeak beherantz bultzatu 
zuen indize orokorra. Beste aldetik, erregaien garestitzeak kontrako norabidea jorratu zuen. Aurreko 
mugimenduen ondorioz, espainiar inflazioarekiko tartea hiru hamarrenetan kokatu zen. Euroguneko 
inflazio tasaren aldean, berriz, ez zen inolako diferentziarik egon. 
 
 

             
          3. Grafikoa. Iturria: Eustat. Lantzea: Ikusmer. 
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INEk ezagutzera eman duenez, EAEko kontsumoko prezioen indizeak hamarren bat jaitsi zuen urte 
arteko aldakuntza tasa maiatzean eta %0,5ean kokatu zen, aurreko hilekoetan jaso ziren balioetatik 
asko aldendu gabe. Beraz, iazko udazkenetik hautematen den egonkortasuna maila apaletan bere 
horretan dago beste hilabete batez. Hala eta guztiz ere, kontsumoko prezioetan bizi den atonia ez da 
baliagarria izan herrialde lehiakideekin aldeak markatzeko, beraien bilakaera prezioei dagokienez 
EAEkoaren antzekoa delako. Hain zuzen ere, Euroguneko KPI indizea ere %0,5ean kokatu zen 
maiatzean. Beraz, EAEren aldekoa zen diferentziala desagertu da. Espainiako batez bestekoari 
dagokionez, kontsumoko prezioen arteko diferentzia hiru hamarrenekoa da orain, aurreko bi 
hilabeteetan jaso zen balioaren antzekoa delarik. 
  

                

Euskadi Espainia Euro Gune

INDIZE OROKORRA 0,5 0,2 0,5
Elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak -1,6 -0,8 -0,6
Alkoholdun edariak eta tabakoa 1,8 2,2 3,1
Jantziak eta oinetakoak 0,3 0,4 0,1
Etxebizitza 3,4 2,7 1,0
Etxeko hornidura -0,9 -0,8 0,1
Medikuntza 8,2 0,1 1,0
Garraioak 1,3 0,8 0,7
Komunikazioak -5,8 -5,9 -2,9
Aisia eta kultura -1,2 -1,1 -0,3
Irakaskuntza 2,7 1,9 0,4
Hotelak, kafetegiak eta jatetxeak 0,7 0,5 1,7
Beste batzuk 1,0 0,7 0,7

KPI TALDE NAGUSIAK
 URTE ARTEKO ALDUKUNTZA TASA - 2014ko MAIATZA

 
                    8. Taula. Iturria: EIN.  
 
Maiatzean jaso zen urte arteko jaitsiera leunaren jatorria elikagaien salneurrien beherakada bizian dago, 
bai freskoena bai landutakoena. Bereziki aipagarria da hainbat atalek izan zuten portaera, hala nola 
olioa eta koipeena, lekariak eta barazki freskoena, eta fruta freskoak eta patatena. Atal horiek guztiek 
nabarmen moteldu zituzten beren aldakuntza tasak, aurreko urteko udaberrian bizi ziren baldintza 
klimatologiko txarren ondorioz gertatu ziren gorakada garrantzitsuen eragina desagertu izanari esker. 
Prezioek nabaritu zuten beheranzko presio horren zati bat konpentsatuta geratu zen erregaien 
salneurrien goranzko tentsioarekin, beraien merkatuetan dagoeneko nabaritzen hasia delako Irakeko 
gatazkaren eragina. 
 
Ondasun talde handiak aztertuta, moteltzeko joera oso agerikoa da azpiko inflazioan (%0,3), azken 
urteetako baliorik txikienetako bat jaso zuelako. Aitzitik, hondar inflazioak (%1,1) ia osorik errepikatu 
zuen aurreko datua, energiako ekoizkinak garestitu zirelako. Azken honek eragin zuzena dauka KPI 
indizea osatzen duten taldeetako biren bilakaeran: etxebizitzan, %3,4ko aldakuntza tasa jaso baitzuen, 
eta garraioan, berarena %1,3ra gorarazi baitzuen. Hala eta guztiz ere, urte arteko tasarik gorena berriro 
izan zen medikuntza taldearena (%8,2), botiken koordainketa abiarazi izanaren ondorioengatik. Tasa 
hori uztailetik aurrera leunduko da, neurri horrek ekarri zuen goranzko bultzada bertan behera 
geratzen denean. Azkenik, hezkuntzaren taldeak ere tasa altua erakutsi zuen (%2,7), unibertsitateetako 
tasak igo izanaren ondorioz. 
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Gorago aipatu diren taldeez gain, oro har, prezioen gehikuntzak oso txikiak izan dira. Are gehiago, lau 
taldetan salneurriak jaitsi dira iazko balioekin alderatuta. Beste hilabete batez, komunikazioen merkatze 
bizia (%-5,8) azpimarratu behar da, eremu horretako lehia oso handia delako eta berrikuntzak 
etengabeak direlako. Orobat, garrantzitsuak dira aisia eta kulturan (%-1,2), elikagaiak eta alkoholik 
gabeko edarietan (%-1,6) eta, azkenik, etxeko tresnerian (%-0,9) gauzatu diren merkatzeak. Halaber, 
jantziak eta oinetakoak biltzen dituen taldeak moteltze esanguratsua erakutsi zuen (%0,3). 


