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E.A. Erkideko industriako prezioen indizea (IPRI).
2015eko oinarria
OHAR METODOLOGIKOA

Industriako Prezioen Indizea (IPRI) egoeraren araberako adierazle bat da, industriako produktuen
prezioek merkaturatzearen lehenengo urratsean egiten duten bilakaerari hurbilketa egin nahi
diona, hilero; hau da, fabrikatik irtetean salerosketa eraginkorren ondoriozko salmenta-prezioek
egiten duten bilakaera adierazten du, garraio- eta merkaturatze-gastuak eta fakturatutako BEZa
kenduta.
Industriako Prezioen Indizea Laspeyres-en indize haztatua da, eta oinarrizko urteko datuekin
kalkulatzen diren haztapen finkoetan oinarritzen da. Indize horiek abantaila bat dute: errazagoak
dira kalkulatzeko eta interpretatzeko.
2019ko martxoan, lan batzuk egin ziren, eta, horiei esker, Industriako Prezioen Indizearen oinarria
berritu ahal izan da, 2010etik 2015era igaroz. Oinarria aldatzeko prozesuaren bidez, hainbat
hobekuntza txertatu zaizkio adierazleari, haztapen-koefizienteak berriro kalkulatzetik eta lagintaula berriro egokitzetik harago doazenak. Oinarria aldatzeko prozesuko alderdi garrantzitsuenen
artean daude honako hauek:


Haztapen-koefizienteak eguneratu dira, eta egitura sektorial eguneratuago bat jaso da
horietan. Euskal Autonomia Erkidegoko industriako 2015eko kontuen datuetatik abiatuta
kalkulatu dira haztapen-koefizienteak.



Unitate informatzaileen taula berritu da, indizearen adierazgarritasuna areagotzeko xedez,
eta, horretarako, unitate informatzaile berriak eta industriako adar berriak sartu dira. 515
industria-enpresak osatzen dute indizearen lagin-taula berria, eta horiek hilero ematen dute
beren produktuen salmenta-prezioen berri.



Indizea kalkulatzeko metodo berriak enpresen altak eta bajak txertatzea aurreikusi du.



Indizea kalkulatzeko eta emaitzak aurkezteko, kontuan hartzen da ekonomia-jardueren
sailkapen nazionala - EJSN 2009. Jardueren aurreko sailkapena –EJSN 1993– 2011n aldatu
zen, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko abenduaren 20ko 1893/2006
(EE) Erregelamenduarekin eta 2007ko apirilaren 13ko 4775/2007 Errege Dekretuarekin
bat eginez. Halaber, Europar Batasuneko Batzordearen 586/2001 (EE) Erregelamenduan
xedatzen denaren arabera sailkatutako indizeak ere ateratzen dira (ondasunak xede
ekonomikoaren arabera sailkatzeari buruzkoa da Erregelamendua, industria-sektore
handietarako).

Guztira, 127 industria-adar hartzen dira kontuan, EJSN 2009ren (jarduera motak) lau zenbakiren
mailan, eta 1.548 barietate (produktu jakin baten eredu zehatzak). Produktu-multzo batek irudikatzen du
jarduera-adar bakoitza (CNPA 2008–produktuak jardueren arabera sailkatzeko sistema
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nazionalaren sei zenbaki). Barietateen prezioetatik abiatuta kalkulatzen da produktu horien
indizea, eta barietate horietarako kalkulatzen dira Indize Sinple deiturikoak. Indize horiek multzo
sektorial estandarizatuen arabera eransten dira (motak: A-86, A-64, A38, A-21 eta GSI).
2015eko oinarriko serie berriak 2010eko oinarriko serieekin elkarlotu dira, eta, horrela, analistek
eta erabiltzaileek inolako etenik gabe egin dezakete hileko balioespenen jarraipena, 1995eko
urtarriletik hasita. Serieak elkarlotzeko, 2005eko eta 2010eko oinarriko serieen urte arteko
aldakuntza-tasak errespetatu dira.
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