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OHAR METODOLOGIKOA
Industri Produkzioaren Indizea (IPI) koiuntura-adierazlea da, industriako balio erantsi
gordinaren bolumenak izan duen bilakaera ahalik eta zehatzen ematen ahalegintzen
dena. Baina ez da balio erantsiak izan duen bilakaeraren neurri zehatza, aldagai
horrek aldatzeko duen joera erakutsi besterik ez baitu egiten.
Hori gorabehera, IPI balio erantsi gordinaren bilakaeraren adierazle gisa erabiltzen
da baldin eta honako ezaugarri biak betetzen badira:


Balio erantsia neurtzeko ekoizpenaren bolumena erabiltzen da, eta,
horretarako, denboran linealak, homogeneoak eta egonkorrak diren ekoizpenfuntzioak hartzen dira kontuan.



Industriako balio erantsi gordinaren egitura denboran jarraitua da.

Industri Produkzioaren Indizea Laspeyres-en indize haztatua da, eta oinarritzat
hartutako urte bateko datuekin kalkulatu diren haztapen finkoetan oinarritzen da.
Halako indizeek badute abantaila bat: kalkulatzen nahiz interpretatzen errazak direla.
Baina, oinarrizko urtetik urruntzean, ez dira egokitzen egituretan gerta daitezkeen
aldaketetara.
2018. urtean Industri Produkzioaren Indizearen oinarria berritu zen; ordutik,
indizearen oinarri berria 2015. urtea da. Oinarria aldatzean adierazlean hobekuntzak
egin ahal izan dira, besteak beste, industriako adar ezberdinen haztapenkoefizienteak berriz kalkulatu dira. Izan ere, hona hemen aurrerapen
garrantzitsuenak:


Haztapen-koefizienteak industriak 2015. urtean izandako jardueraren egiturara
egokitu dira. Haztapen-koefizienteak kalkulatzeko Euskal Autonomia
Erkidegoko 2015. urteko Industriako Kontuen datuak erabili dira.



Unitate informatzaileen multzoa erabat berritu da indizeen ordezkagarritasuna
areagotzeko, aztertzen diren biztanleak etengabe aldatzen doazelako.
Indizearen lagin-talde berrian industriako 680 establezimendu daude sartuta,
eta hauek hilero ematen dute lortutako ekoizpen-bolumenen gaineko
informazioa. Hilero 229 “produktu-serie” edo industriako produktu-multzo
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aztertzen dira (sei digitu Jardueren araberako Produktuen Sailkapen
Nazionalean – JPSN 2008), neurri-unitate berean adierazitako ezaugarri
homogeneodunak, eta horiek guztiek industriako 953 produktu hartzen dituzte.


Establezimenduen altak eta bajak etengabe berritzen dituen tresna bat sartu
da, lagin-taldearen ordezkagarritasuna bermatzeko eta aztertzen den
biztanleriaren bilakaerara etengabe egokitzeko.



Indizearen kalkulua eta emaitzen aurkezpena Ekonomia Jardueren Sailkapen
Nazionalaren arabera –EJSN 2009– egiten dira. 2011. urtean ordezkatu da
aurreko jardueren sailkapena –EJSN 1993– egungoagatik, honakoak betez:
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1893/2006 Erregelamendua
(EB), 2006ko abenduaren 20koa, eta 2007ko apirilaren 13ko 4775/2007
Errege
Dekretua.
Indizeak
Europako
Batzordearen
586/2001
Erregelamenduan (EB) xedatutakoaren arabera sailkatu dira, ondasunak xede
ekonomikoaren arabera sailkatzeko (Industriako Sektore Handiak).

2015. urtea oinarritzat duten serie berriak 2010eko oinarridunekin lotu dira;
horrela, analistek eta erabiltzaileek 2005eko urtarriletik aurrera eta inolako etenik
gabe egin dezakete indizearen hileroko zenbatespenen jarraipena. Serie horiek
lotzean 2005eko eta 2010eko oinarridun serieen urte arteko aldakuntza tasak
errespetatu dira.
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