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  1     SALMENTEN BILAKAERA                                                              
 
Tituluak: 
 
- Euskal AEko txikizkako sektorearen salmentek %0,6-eko hazkundea izan zuten 2014ko 
hirugarren hiruhilekoan, aurreko urteko hiruhileko berdinarekin alderatuz. 
 
- Aurreko hiruhilekoaren aldean, salmenta-indizea %1,2 nominala jaitsi da 
 
 
Eustatek emandako datuen arabera, Euskal AEko txikizkako merkataritzaren sektorean, 2014ko hirugarren 
hiruhilekoan, salmentak %0,6 nominala gehitu ziren, aurreko ekitaldiko hiruhileko beraren aldean, eta lan-
egutegi homogeneoan. Gasolindegiak sartu gabe, indizea %0,8 gehitu zen urte artekoan. 
 
Aurreko hiruhilekoaren aldean, salmenta-indizea %1,2 nominala jaitsi da, urtaro-eraginak kenduta. 
 

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

INDIZE OROKORRA lurralde historikoaren arabera
Euskal AE 0,6 -1,2 1,6 0,8

Araba 2,6 0,3 3,5 0,6

Bizkaia -1,3 -1,9 -0,2 -1,4

Gipuzkoa 2,4 -0,7 3,5 -0,1

INDIZE OROKORRA sektorearen arabera
Elikagaiak -4,9 -1,8 -3,8 -1,8

Elikagaietan espezializatuta -4,3 -1,5 -2,1 -1,3

Ez espezializatuta, elikagaidunak bereziki -5,2 -1,9 -4,8 -2,0

Beste produktuak 5,5 -0,4 6,0 0,3

Pertsonen hornikuntza espezializatuta 13,1 1,6 13,7 3,6

Etxearen hornikuntza espezializatuta 2,6 -1,0 3,3 -0,1

Beste kontsumo ondasun batzuetan espezializatuta 0,3 -0,7 0,2 -0,4

Ez espezializatuta, gainerako produktudunak bereziki -2,8 -1,5 -2,6 -1,7

Automoziorako erregaia -1,5 -0,1 0,7 0,2

SALMENTEN INDIZEA zerbitzugunerik gabe 0,8 -1,0 1,7 -0,6

EUSKAL AE-KO TXIKIZKAKO MERKATARITZAREN INDIZEA

URTE ARTEKO ETA HIRUHILE ARTEKO ALDAKUNTZA-TASA

UNEKO PREZIOAK PREZIO FINKOAK

 3. 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 %4,9 gutxitu ziren 2014ko hirugarren hiruhilekoan; Gainerako produktuetan 
%5,5 gehitu eta Automobilgintzarako erregaian %1,5 gutxitu, beti ere 2013ko aldi beraren aldean. 
 
Elikagaien txikizkako merkataritzan espezializatua %4,3 jaitsi zen, eta elikagaiak nagusi diren ez-espezializatuan 
%5,2. Gainerako produktuetan Pertsonaren ekipamenduan espezializatuan %13,1 gehitu eta Etxeko 
ekipamenduan %2,6; Kontsumoko beste ondasunetan espezializatuan %0,3. Gainerako produktuak nagusi 
diren ez-espezializatuan %-2,8. 
 
2014ko hirugarren hiruhilekoan txikizkako sektoreko salmenta nominalak Bizkaian bakarrik gutxitu dira urte 
artean, %1,3. Araban %2,6 gehitu ziren salmenta nominalak eta Gipuzkoan %2,4. 
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Prezio finkoetan, alegia, prezioen eraginik gabe, urte artean txikizkako merkataritzaren salmentak %1,6ra gehitu 
dira hirugarren hiruhilekoan, aurreko hiruhileko %0,4tik 
 
Txikizkako salmentek -gasolindegiak sartu gabe- %1,7ko gehikuntza izan zuten 2013ko hirugarren 
hiruhilekoaren aldean, termino finkoetan. 
 
Elikagaien txikizkakoan jaitsiera erreala, %3,8; Gainerako produktuetan %6,0 gehitu, 2013ko hiruhileko beraren 
aldean; Automobilgintzarako erregai-salmentetan %0,7ko jaitsiera prezio finkoetan 
 
Elikagaien txikizkakoan, urte artean %-2,1 dugu espezializatuan termino errealetan; elikagaiak nagusi diren ez-
espezializatuan %-4,8. Gainerako produktuetan Pertsonaren ekipamenduan espezializatuan %13,7 gehitu eta 
Etxeko ekipamenduan %3,3; Kontsumoko beste ondasunetan espezializatuan %0,2. Gainerako produktuak 
nagusi diren ez-espezializatuan %-2,6. 
 
Prezio finkoetan eta urte artean: Araban %3,5; Gipuzkoan %3,5; Bizkaian %-0,2. 
 
Euskal AEko txikizkako merkataritzaren salmenta errealetan %0,6ko jaitsiera dago aurreko hiruhilekoaren aldean 
eta urtaro-eraginak kenduta. 
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  2     GIZARTE SEGURANTZAKO AFILIAZIOEN BILAKAERA                                                              
 
Tituluak: 
 

- .Aurreko hiruhileko datuekin alderatuz, afiliazioen jaitsiera EAE osoan 
- Urtetik urterako alderaketa: Afilizizioen gehikuntza txikizkako sektorean emandako 

hazkundearen ondorioz  
 
2. taulan 2014ko 3. hiruhilekoari dagokion lurralde historikoen eta erkidegoaren afiliazioen bilakaera adierazten 
da. 
 
Handizkarien sektorean, EAEak datu negatiboak aurkezten ditu, hilabetero gutxikuntza jarraituak ematen 
direlarik.  Gipuzkoak jarrera positiboa erakusten badu ere portaera irregularra da, abuztuan eta irailean 
hazkundea gutxitzen baitu. Araban abuztuan igoera ematen bada ere, hirihilekoa afiliazioen galerekin bukatzen 
du. Bizkaiak jaitsierak pairatzen ditu hiru hilabeteko osoan. 
 
Txikizkariak dira ehuneko hoberenak aurkezten dituzten azpitaldea, bereziki uztailan eta abuztuan, hilabete 
hauetan lurralde guztietan afiliazioen hazkundea ematen baita. Hiru hilabetekoaren hasiera postiboa bada ere, 
iraileko afilizioen beherakadaren ondorioz, hiruhilekoaren saldoa negatiboa da lurralde historiko guztientzat. 
 
Ibilgailu eta ordezko piezen sektoreari dagokionez, uztailean lurralde guztiek hazkunde positiboko zifrak 
erakusten badituzte ere abuztuko eta iraileko jaitsierek afiliatu kopurua negatiboa izatea eragiten dute. 
 
Termino orokorretan, merkataritza sektorerako, bukaerako saldoa aurreko hiru hilabeteko datuarekin erkatuz,  
EAE osoa kontuan izanik eta lurralde historikoen araberako azterketa eginik, hiruhileko honetan afilizioen 
jaitsiera eman dela baieztatu daiteke.  
 

ARABA ALDAK. GIPUZKOA ALDAK. BIZKAIA ALDAK. EAE ALDAK.
Handizkariak 5.790 12.819  20.504 39.113

14/07 5.763 -%0,47 12.888 %0,54 20.460 -%0,21 39.111 -%0,01
14/08 5.766 %0,05 12.884 -%0,03 20.402 -%0,28 39.052 -%0,15
14/09 5.764 -%0,03 12.755 -%1,00 20.360 -%0,21 38.879 -%0,44

Txikizkariak 10.260  24.557  46.437  81.254  
14/07 10.307 %0,46 24.910 %1,44 46.471 %0,07 81.688 %0,53
14/08 10.327 %0,19 25.162 %1,01 46.704 %0,50 82.193 %0,62
14/09 10.106 -%2,14 24.366 -%3,16 45.743 -%2,06 80.215 -%2,41

Ibilg. eta ord. piezak 2.009  4.305  6.293  12.607  
14/07 2.029 %1,00 4.311 %0,14 6.329 %0,57 12.669 %0,49
14/08 2.022 -%0,34 4.302 -%0,21 6.295 -%0,54 12.619 -%0,39
14/09 2.019 -%0,15 4.287 -%0,35 6.273 -%0,35 12.579 -%0,32

Guztira 18.059  41.681  73.234  132.974  
14/07 18.099 %0,22 42.109 %1,03 73.260 %0,04 133.468 %0,37
14/08 18.115 %0,09 42.348 %0,57 73.401 %0,19 133.864 %0,30
14/09 17.889 -%1,25 41.408 -%2,22 72.376 -%1,17 131.673 -%1,64

LURRALDE HISTORIKOAK. HILETIK HILERAKO AFILIAZIOAREN BILAKAERA - 2014KO 3.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 hauteman daiteke. Txikizkariei dagokienez, Azken bi urteetan 
gertatu ez den moduan hazkundea positiboa da hiru lurraldeetan. Ibilgailuen sektoreak datuak negatiboak dira 
hiru lurraldeetan, Araban bereziki. 
 
EAE mailan, azpisektoreetako afiliazioek egoera desberdinak aurkezten dituzte. Datu hoberenak erakusten 
dituen sektorea txikizkariena da, bere afiliazioak %1,07 batean igotzen direlarik, hiru urte dira azpisektore honek 
urtetik urterako afiliazioetan hazkundea erakusten ez duela. Ibilgailuen sektoreak aurreko bost urteetan 
emandako afiliazioen jaitsieraren ildo berean jarraitzen du, %-0,91ko jaitsierarekin. Handizkariek bere aldetik, 
2014ko bigarren hiruhilekoan sumatutako joera berdinarekin jarraitzen dute, aurreko urtean zituzten afiliatu 
kopurua mantenduz, aurreko bi urteetan emandako jaitsiera esanguratsuak kontuan izanik, egoera hau, datu 
positibo moduan hartzerik badago 
 
LURRALDE HISTORIKOAK. URTE  ARTEKO AFILIAZIOAREN BILAKAERA - 2014KO 3.HIRUHILEKOA

ARABA GIPUZKOA BIZKAIA EAE
5.864 12.532 20.493 38.889
5.764 12.755 20.360 38.879

-%1,71 %1,78 -%0,65 -%0,03
ARABA GIPUZKOA BIZKAIA C.A.E.
10.042 24.007 45.320 79.369
10.106 24.366 45.743 80.215
%0,64 %1,50 %0,93 %1,07
ARABA GIPUZKOA BIZKAIA C.A.E.
2.093 4.307 6.295 12.695
2.019 4.287 6.273 12.579

-%3,54 -%0,46 -%0,35 -%0,91
ARABA GIPUZKOA BIZKAIA C.A.E.
17.999 40.846 72.108 130.953
17.889 41.408 72.376 131.673
-%0,61 %1,38 %0,37 %0,55

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

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

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

 
3. taula. Iturria: GSIN.Lantzea: Ikusmer. 
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4. taulan, sektoreka, 2014ko hirugarren hiruhilekorako eta EAEko zazpi merkataritza udalerri nagusientzako, 
afiliazioen hiletik hilerako bilakaera azaltzen da. 
 
Handizkarien sektorean, hiru hilabeteko saldoa negatiboa da udalerri guztientzako, Bilbao eta Laudiorako ezezik 
 
Txikizkariei dagokienez, udalerri guztiek hiru hilabeteko arteko jaitsierak erakusten dituzte  
 
Ibilgailu eta ordezko piezen sektorean Gasteiz, Irun eta Barakaldo dira daturik onenak aurkezten dituzten 
udalerriak, kontrako aldean Donostia  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 jaitsiera  Getxon ezezik. 
 
 

   

UDALERRIAK. HILETIK HILERAKO AFILIAZIOAREN BILAKAERA - 2014KO 3.HIRUHILEKOA

GASTEIZ ALDAK. DONOSTIA ALDAK. BILBAO ALDAK.
Handizkariak 4.448 3.696 5.260

14/07 4.410 -%0,85 3.727 %0,84 5.221 -%0,74
14/08 4.418 %0,18 3.726 -%0,03 5.213 -%0,15
14/09 4.396 -%0,50 3.665 -%1,64 5.223 %0,19

Txikizkariak 8.138 8.669 13.998
14/07 8.159 %0,26 8.881 %2,45 13.929 -%0,49
14/08 8.181 %0,27 9.075 %2,18 13.903 -%0,19
14/09 7.999 -%2,22 8.526 -%6,05 13.788 -%0,83

Ibilg. eta ord. piezak 1.522 934 1.397
14/07 1.547 %1,64 930 -%0,43 1.395 -%0,14
14/08 1.546 -%0,06 922 -%0,86 1.386 -%0,65
14/09 1.548 %0,13 921 -%0,11 1.386 %0,00

Guztira 14.108 13.299 20.655
14/07 14.116 %0,06 13.538 %1,80 20.545 -%0,53
14/08 14.145 %0,21 13.723 %1,37 20.502 -%0,21
14/09 13.943 -%1,43 13.112 -%4,45 20.397 -%0,51  

BARAKALDO ALDAK. GETXO ALDAK. IRUN ALDAK. LAUDIO ALDAK.

Handizkariak 622 1.047 1.367 90
14/07 621 -%0,16 1.041 -%0,57 1.381 %1,02 88 -%2,22
14/08 621 %0,00 1.040 -%0,10 1.378 -%0,22 100 %13,64
14/09 614 -%1,13 1.035 -%0,48 1.351 -%1,96 100 %0,00

Txikizkariak 4.609 2.026 2.531 638
14/07 4.631 %0,48 2.038 %0,59 2.573 %1,66 649 %1,72
14/08 4.605 -%0,56 2.044 %0,29 2.589 %0,62 653 %0,62
14/09 4.473 -%2,87 2.021 -%1,13 2.494 -%3,67 634 -%2,91

Ibilg. eta ord. pieza 402 140 544 107
14/07 372 -%7,46 135 -%3,57 547 %0,55 106 -%0,93
14/08 375 %0,81 139 %2,96 559 %2,19 104 -%1,89
14/09 378 %0,80 140 %0,72 556 -%0,54 104 %0,00

Guztira 5.633 3.213 4.442 835
14/07 5.624 -%0,16 3.214 %0,03 4.501 %1,33 843 %0,96
14/08 5.601 -%0,41 3.223 %0,28 4.526 %0,56 857 %1,66
14/09 5.465 -%2,43 3.196 -%0,84 4.401 -%2,76 838 -%2,22

4. taula. Iturria: GSIN.Lantzea: Ikusmer. 
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5. taulan, hiruilekoa bukatuta, 2013-2014 eperako sektoreen urtetik urterako alderaketa biltzen da. 
Laudiok txikizkarien sektorean datu positiboenak aurkezten dituen udalerria bada ere (Irunek bakarrik 
azaltzen ditu datu negatiboak) ibilgailu eta ordezko piezen sektoreari dagokionez Laudio da kopuru 
kaskarrenak aurkezten dituena. Handizkako sektorearen inguruan, bilakaera hetereogeneoa ematen 
dela aipatu daiteke, Gasteizen, Bilbaon eta Getxon afiliatu kopurua jaitsiz eta Donostian, Barakaldon, 
Irunen eta Laudion igoz. 
 
Merkataritza sektore osoaren bilakaera aztertuz, Barakaldo eta Irun positiboki nabarmentzen direla 
esan daiteke. Hauek dira, ondoz ondoko hirugarren hiruhilekoz, orain urte bete baino afiliazio kopuru 
handiagoa aurkezten duten udalerriak. Hiru hilabeteko honetan Donostia ere aipatzeke dago, 
afiliazioetan urte arteko hazkundea eman baita. 
 
UDALERRIAK. URTE  ARTEKO AFILIAZIOAREN BILAKAERA - 2014KO 3.HIRUHILEKOA

GASTEIZ DONOSTIA BILBAO BARAKALDO GETXO IRUN LAUDIO
7.976 8.320 13.788 4.279 2.016 2.497 599
7.999 8.526 13.788 4.473 2.021 2.494 634
%0,29 %2,48 %0,00 %4,53 %0,25 -%0,12 %5,84

VITORIA SAN SEBASTIAN BILBAO BARAKALDO GETXO IRUN LLODIO
4.554 3.658 5.333 583 1.084 1.329 99
4.396 3.665 5.223 614 1.035 1.351 100

-%3,47 %0,19 -%2,06 %5,32 -%4,52 %1,66 %1,01
VITORIA SAN SEBASTIAN BILBAO BARAKALDO GETXO IRUN LLODIO

1.585 949 1.435 425 143 558 150
1.548 921 1.397 402 140 544 107

-%2,33 -%2,95 -%2,65 -%5,41 -%2,10 -%2,51 -%28,67
VITORIA SAN SEBASTIAN BILBAO BARAKALDO GETXO IRUN LLODIO
14.115 12.927 20.556 5.287 3.243 4.384 848
13.943 13.112 20.408 5.489 3.196 4.389 841
-%1,22 %1,43 -%0,72 %3,82 -%1,45 %0,11 -%0,83

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

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

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

5. taula. Iturria: GSIN.Lantzea: Ikusmer. 
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  3   KONTSUMITZAILEAREN KONFIANTZAREN ADIERAZLEAREN BILAKAERA 
 
Tituluak: 
 
- Urtetik Urterako Kontsumitzailearen Konfiantzaren Adierazlearen hazkunde esaguratsua, 
2013ko hiruhileko berdinaren datuekin alderatuz % 31,8an hazten baita 
 
-Hiruhileko arteko azterketa: adierazlearen aurreratze iraunkorrak bereziki uneko egoeraren 
balioztatzeetan emandako hobekuntzaren eraginagatik, igurikimenetan neurrizko hazkundea 
eman baita  
                     

             

10/12 44,80 30,10 59,60

11/12 45,00 28,80 61,30

12/12 44,30 26,70 61,90

01/13 55,70 36,20 75,20

02/13 50,70 32,10 69,20

03/13 52,10 35,00 69,20

04/13 56,70 37,70 75,60

05/13 50,80 35,80 65,80

06/13 61,80 45,90 77,60

07/13 63,30 47,40 79,20

08/13 68,60 53,40 83,70

09/13 69,80 54,10 85,40

10/13 65,30 51,20 79,50

11/13 72,30 54,40 90,10

12/13 71,00 53,80 88,20

01/14 77,70 62,00 93,40

02/14 71,50 55,00 88,00

03/14 76,30 60,40 92,20

04/14 82,00 66,20 97,70

05/14 84,90 72,20 97,60

06/14 89,30 74,40 104,20

07/14 88,90 77,00 100,80

08/14 87,70 77,00 98,40

09/14 89,30 76,30 102,20

URTEA/
HILABETA

KONTSUMITZAILEAREN                 
KONFIANTZAREN ADIERAZLEA

UNEKO EGOERAREN 
ADIERAZLEA

IGURIKIMENEN 
ADIERAZLEA

 
                6. taula. Iturria: CIS. Lantzea: Ikusmer. Azken 24 hilabeteak. 
 
Uztaileiko KKA 88,9 puntutan kokatzen da, aurreko hilabeteko datuarekin alderatuz 0,4 puntu azpitik. 
KKAn ematen den atzerapuso arin hau adierazlea eraikitzeko kontuan hartzen diren bi kontzeptuen 
kontrako zeinua eta pisu desberdina duten aldakuntzen ondorioz ematen da: Uneko egoeraren 
adierazlea 2,6 puntutan igotzen bada ere 77 puntutan kokatuz, igurikimenen adierazleak 3,4 puntutan 
atzera egiten du 100,8ko balioa hartuz. Apiriletik gertatzen ari den moduan, KKA 2007ko erdialdean 
krisialdia hasi zenetik eman ez diren balioetan mantentzen da. Krisialdiaren aurreko epeetan uneko 
egoeraren eta igurikimenen baliostapenak 10 eta 20 puntu arteko tartean kokatzen ziren azken hauen 
alde. 2008-2012 epealdian 50 eta 60 puntutarte igo ziren, eta azken hilabeteetan modu 
esanguratsuan murriztu dira, uztailean 23,8 puntutan kokatuz. Aurreko urteko hilabete berdinarekin 
erkatuz, aurrerapenak esanguratsua izaten jarraitzen du. KKAren hazkundeak 25,6 puntu hartzen ditu, 
terminu absolutuetan uneko egoeraren balioztatzean (+29,6) eta igurikimenetan (+21,6) antzeko 
irabaziak izanik. Hala ere, portzentaje mailan, azken hilabeteetan gertatu izan den moduan emandako 
bilakaeraren profila ez da ain homogeneoa: KKA %28,8an igotzen da, uneko egoeraren 
balioztatzearen %38,4ko eta igurikimenen %21,4ko hazkundeen ondorioz. 
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Abuztuko KKA 87,7 puntutan kokatzen da, aurreko hilabeteko datuarekin alderatuz, 1,2 puntu 
azpitik. KKAren atzerapauso hau igurikimenen zenbatespena 2,4 puntutan txikitzen delako ematen 
da. Igurikimenen adierazleak ez du egoera hau orekatzen bere balioa, aurreko hilabeteko balioarekin 
erkatuz, mantendu egiten da baita. Uneko egoeraren eta igurikimenen baliostapenen arteko tartea, 
abuztuan,  21,4 puntutan kokatzen da.Aurreko urteko hilabete berdinari dagokionez aurrerapenak 
esanguratsua izaten jarraitzen du. KKAren hazkundeak 19,1 puntu hartzen ditu, terminu absolutuetan 
uneko egoeraren balioztatzean 23,6ko eta igurikimenetan 14,7ko irabaziak izanik. Hala ere, 
portzentaje mailan, azken hilabeteetan gertatu izan den moduan emandako bilakaeraren profila ez da 
ain homogeneoa: KKA %21,8an igotzen da, uneko egoeraren balioztatzearen %30,6ko eta 
igurikimenen %14,9ko hazkundeen ondorioz. 
 
Iraileko KKA 89,3 puntutan kokatzen da, aurreko hilabeteko datuarekin alderatuz, 1,6 puntu gainetik. 
KKAren aurrerapen hau jaitsiera pairatutako bi hilabete ondoren ematen da, uztaila eta abuztua eta 
igurikimenetan eman den 3,8 puntutako igoerak uneko egoeraren balioztatzeetan emandako 0,7 
puntutako jaitsiera konpentsatzen duela esan daiteke. Hau honela, hilabete honetako KKA-k urte 
honetako ekainean zuen puntuazioa berreskuratzen du, 2007 urtearen erdialdetik, krisialdia hasi 
zenetik, ematen ez ziren balioetara itzuliz. Aurreko urteko hilabete berdinarekin erkatuz aurrerapenak 
esanguratsua izaten jarraitzen du: KKAren hazkundea 19,5 puntutara heltzen da, uneko egoeraren 
balioztatzean 22,2ko eta igurikimenetan  16,8ko irabaziak izanik. Hala ere, portzentaje mailan azken 
hilabeteetan gertatu izan den moduan emandako bilakaeraren profila ez da ain homogeneoa KKA 
2013urteko irailetik %21,8an  handitzen da,  uneko egoeraren %29,1eko  eta igurikimenen %16,4ko 
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, hirugarren hiruhileko honetan KKA aurreko hiru hilabetearekin alderatuz, 
3,2 puntutan igotzen da eta 21,4 puntu aurreko urteko hiru hilabeteko berdinarekin erkatuz. 
Portzentaje mailan,  %3,7ko hazkundea aurreko hiruhilekoari dagokionez eta %31,8koa 2013ko hiru 
hilabete berdineko datuei dagokienez. 
 
Baina uneko egoeraren balioztatzeak 2013ko hirugarren hiru hilabetetik aurrera, %48,8ean eta urte 
honetako bigarren hiruhilekoari dagokionez %8,3an igotzen diren bitartean, igurikimenen hazkundea 
lausoagoa da %21,4ko hazkundea 2013 urteari dagokionez eta %0,7ko urte honetako bigarren 
hiruhilekotik. 
 
2. grafikoan konfiantzaren 3 adierazleen bilakaera azaltzen da, 2012ko urtarriletik gaur egunera arte. 
 

 
                                 2 Grafikoa. Iturria:CIS. Lantzea: Ikusmer. 
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  4     KONTSUMORAKO PREZIOEN INDIZEAREN BILAKAERA                                                              
 
Tituluak: 
 
- Espainiar inflazioaren aldean bi hamarreneko diferentzia bere horretan dago, baina zazpi 
hamarrenetara zabaldu da Eurogunearekiko tartea. 
 
- Produktu taldeetatik ia erdiak inflazio negatiboa izan zuen. 
 
 

                    

14/07 103,7 -0,9 -1,1 -0,1
14/08 103,9 0,2 -0,9 -0,3
14/09 104,1 0,2 -0,7 0,1
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                    Unitatea: 2011 Oinarria=100 
                    7. taula. Iturria: Eustat.Lantzea: Ikusmer. 
 
Abuztuan, kontsumoko prezioak berriro kokatu ziren aldakuntza tasa negatibotan, bigarren hilekoz 
jarraian, neurri handi batean gorabehera handienak izaten dituzten osagaien bilakaerarengatik (energia 
eta elikagai freskoak), salneurriak merkatzen ari direlako. Horren ondorioz, Eurogunearekiko inflazio 
tartea zazpi hamarrenetara zabaldu da eta Estatuarekikoak, berriz, bi hamarrenetan jarraitzen du, kasu 
honetan Estatuaren alde. KPI indizea osatzen duten hamabi taldeetatik bostek aldakuntza tasa 
negatiboak jaso zituzten eta hezkuntzak bakarrik gainditu du %2ko erreferentzia. 
 

             
          3. Grafikoa. Iturria: Eustat. Lantzea: Ikusmer. 
 
INEk osatzen duen kontsumoko prezioen indizearen (KPI) argitaratzeak adierazten du EAEko inflazioa, 
abuztuan, %-0,3ko urte arteko tasa negatiboan kokatu zela. Balio hori 2009ko uztailean jaso zen %-
0,6aren ondoren inoiz markatu duen tasarik txikiena da. Hori horrela izanda, inflazioa negatiboa izan 
zen berriro, bigarren hilekoz jarraian, eta prezioen oso joera motela finkatu zuen, zeren eta indize hori 
dagoeneko hamabi hilekoz jarraian egon baita %1aren azpian, Europako Banku Zentralak 
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erreferentziatzat hartzen duen %2tik urrun. Beraz, espainiar inflazioaren aldean bi hamarreneko 
diferentzia bere horretan dago, baina zazpi hamarrenetara zabaldu da Eurogunearekiko tartea. 
  

                

Euskadi Espainia Euro Gune

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

KPI TALDE NAGUSIAK
 URTE ARTEKO ALDUKUNTZA TASA - 2014ko ABUZTUA

 
                    8. Taula. Iturria: EIN.  
 
Salneurrien beherakada horren atzean, hondar inflazioaren bi osagaien bilakaera dago, hots, 
Energiarena eta landu gabeko elikagaiena. Energiaren oraingo jaitsiera erregaiek 2013ko abuztuarekin 
alderatuta ezagutu duten merkatzearen ondorioa da (%-1,3), Brent motako petrolioaren salneurriaren 
ibilbideak lagunduta, zeren eta uda hasieran 111 dolarretara iritsi bazen, ondorengo egunetan 
upelaren salneurria 100 dolarretik beherako balioetan saldu arte merkatu baitzen. Beste aldetik, landu 
gabeko elikagaien prezioak sei hamarren gehiago jaitsi ziren, %-5,2an kokatu arte. Bilakaera horren 
oinarrian, txerrikiaren, hegaztikiaren eta fruta freskoaren salneurrien merkatzea dago. 
 
Hala ere, azpiko inflazioak, aurreko lerroaldean aipatu diren produktuak kanpoan dituen adierazlea 
baita, %0,1ean jarraitu zuen aldatu gabe. Egonkortasun hori batez ere zerbitzuetan eta industriako 
ondasunetan nabaritu zen. Horrek pentsarazten du kontsumoko prezioek, oro har, gaur egun balio 
negatiboak izan dituzten arren, ez dela espero behar jaitsiera hori etengabea eta orokorra izango denik 
epe luzean. Norabide horretara seinalatzen dute inflazioaz egin diren aurreikuspenek, aurtengo azken 
hilekoetan prezioak berriro igoko direla aurreratzen dutelako, baldin eta petrolioaren salneurriak 
bilakaera neutroagoa eskaintzen badu. 
 
Dagoeneko aipatua izan den inflazio apala islatuta geratu zen KPI indizea osatzen duten ondasun 
taldeetan. Izan ere, hamabi taldeetatik bostek urte arteko aldakuntza negatiboak jaso zituzten. 
Zehazkiago adierazita, EAEn prezioak iazkoak baino txikiagoak ziren batez ere komunikazioetan (%-5,9) 
eta, neurri txikiagoan, janariak eta alkoholik gabeko edarietan (%-2,3). Bi talde horiei garraioaren 
portaera erantsi behar zaie, eta Estatuarekiko diferentzia handia (%0,1 eta %-0,4, hurrenez hurren) 
erakutsi duen arren, aurreko hiruhilekoaren aldean gehien apaldu zena izan zen, bere tasa sei 
hamarrenetan gutxitu zuelako. Aitzitik, berriro ere, hezkuntza (%2,7) eta etxebizitza (%1,4) izan ziren, 
hala Estatuan nola EAEn, gehien garestitu ziren taldean. Hala ere, etxebizitza taldearen aldakuntza tasa 
uztailekoa baino hiru hamarren txikiagoa izan zen, argindarraren prezioak aurtengo abuztuan iazko 
abuztuan baino gutxiago igo zirelako. 


