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INDUSTRI PRODUKZIOAREN INDIZEA (IPI)

2002ko uztaila

EUSKAL AE-KO INDUSTRI JARDUERA % 0,2 JAITSI
ZEN UZTAILEAN.
Urteko lehen zazpi hileko tasa metatua % -1,6ra iritsi da, aurreko urteko
aldi beraren aldean.
2002ko uztailean, % 0,2 jaitsi zen Euskal AEko Industri Produkzioaren Indizea, aurreko urteko
hil beraren aldean, Eustatek eskainitako datuen arabera. Jaitsiera hori % 4,0koa da, jaiegunen
eragina zuzenduta, balio homogeneoetan. Horiek horrela, urteko lehen zazpi hileko tasa
metatuak % 1,6ko murriztea izan du, aurreko urteko aldi beraren aldean, balio absolutuetan.
Jaiegunen eragina zuzenduta, berriz, murrizte hori % 1,0koa da, balio homogeneoetan.

2002ko uztailean, urte arteko aldakuntzarik positiboenak sektore hauei egokitu zaizkie:
metalezko eta ez-metalezko meak; ez-metalezko industria; papera, argitalpena eta arte
grafikoak; eta zurgintza.

Urte arteko hazkunde-tasa negatiboenak izan dituzten sektoreen artean, beste hauek ageri dira:
kautxua eta plastikoa (% -8,4), ehungintza eta jantzigintza (% -7,3) eta petrolioa fintzea
(% -5,0).

Ondasunen helburu ekonomikoka, 2002ko uztailean jaitsi egin dira kontsumo-ondasunak
(% -1,9) eta ekipo-ondasunak (% -0,6), eta igo egin dira bitarteko ondasunak (% +0,2).

Urteko lehenengo zazpi hileko balantzean, % 0,5 igo da kontsumo-ondasunen indizea, eta
jaitsi, aldiz, ekipo-ondasunena (% -2,3) eta bitarteko ondasunena (% -1,5).

Industri Produkzioaren Indize Orokorreko aldakuntzak, uztailean, aurreko urteko hil beraren
aldean, zeinu desberdinekoa izan da hiru herrialdeetan: Araban % -2,1, Bizkaian % 0,0 eta
Gipuzkoan % +0,4.
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Taula: 2002ko UZTAILA. Hazkunde-tasa (%). Industri Produkzioaren Indizea. Euskal AE.

Azalpena

Aurreko urteko hil Datu zuzenduak,
beraren aldean
aurreko urteko hil
beraren aldean (*)

2001eko urtarriluztaileko tasa
metatua(*)

2002ko urtarriluztaileko tasa
metatua(*)

Indize orokorra: Euskal AE

-0,2

-4,0

-0,6

-1,0

Araba

-2,1

-6,1

-1,5

-0,3

Bizkaia

0,0

-3,5

-0,9

-1,1

Gipuzkoa

0,4

-3,5

0,3

-1,2

Indizeak sektore-zatiduraka
- Euskal AE:
Ateratze-industriak

51,6

44,7

7,5

5,7

Manufaktura-industria

-0,8

-4,9

-0,7

-1,4

Energia elektrikoa, gasa eta ura

3,8

3,4

0,6

3,2

Bitarteko ondasunak

0,2

-3,3

0,8

-0,9

Kontsumo-ondasunak

-1,9

-5,8

-1,7

1,3

-5,1

-2,5

-1,6

Indizeak helburu
ekonomikoka - Euskal AE:

Inbertsio-ondasunak

-0,6

(*) Lanegunez zuzendua.
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