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Euskal AEko txikizkako sektorearen salmentak
%1,0 gehitu ziren urte artean 2015eko hirugarren
hiruhilekoan
Prezioen eraginik gabe, salmentak %2,5 gehitu ziren termino finkoetan.
Eustaten datuen arabera, 2015eko hirugarren hiruhilekoan, Euskal AEko txikizkako
merkataritzaren sektorean salmenta nominalak %1,0 gehitu ziren, aurreko urteko
hiruhileko beraren aldean.
Aurreko hiruhilekoaren aldean salmentak %0,2 nominala gehitu ziren, urtaro-eraginik
gabe.
1. taula. Euskal AEko txikizkako merkataritzaren indizea. Urte arteko eta hiruhile
arteko aldakuntza-tasa. III/2015
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SALMENTEN INDIZEA zerbitzugunerik gabe
ENPLEGU INDIZEA
Euskal AE

t / t-4 Urte arteko aldakuntza. Egutegiaren eragina zuzendutako datuak
t / t-1 Hiruhile arteko aldakuntza. Datu desestazionalizatuak
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Elikagaien salmenta nominalak %0,7 gehitu ziren 2015eko hirugarren hiruhilekoan urte
artean; gainerako produktuenak %4,0 gehitu eta automobilgintzarako erregaiarenak
%11,8 gutxitu.
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Elikagaien txikizkako merkataritzan, espezializatua %3,5 jaitsi zen eta elikagaiak
nagusi diren ez-espezializatua %3,1 gehitu. Gainerako produktuen merkataritzan,
gehikuntzak sektore guztietan: Etxeko ekipamenduan espezializatuan %6,6; kontsumo
beste ondasunetan espezializatuan %4,9; pertsonaren ekipamenduan espezializatuan
%2,6, gainerako produktuak nagusi diren ez-espezializatuan %2,1.
2015eko hirugarren hiruhileko txikizkako sektorearen salmenta nominalak urte artean:
Bizkaian %1,4 gehitu; Gipuzkoan %0,6; Araban %0,5.
Prezioen eraginik gabe, txikizkako merkataritzaren salmentak %2,5 gehitu ziren
hirugarren hiruhilekoan urte artean
Txikizkako salmentek -gasolindegiak sartu gabe- %2,5eko gehikuntza izan zuten
2014ko hirugarren hiruhilekoaren aldean, termino finkoetan. Elikagaien txikizkakoan
%0,3ko jaitsiera; gainerako produktuetan %4,4ko gehikuntza, 2014ko hiruhileko
beraren aldean eta tasa errealetan; automobilgintzarako erregai-salmentetan %2,6ko
gehikuntza prezio finkoetan.
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Elikagaien txikizkakoan, urte artean %-5,7 dugu espezializatuan termino errealetan;
elikagaiak nagusi diren ez-espezializatuan %+2,8. Gainerako produktuen
merkataritzan, gehikuntzak sektore guztietan. Etxeko ekipamenduan espezializatuan
%7,6; kontsumo beste ondasunetan espezializatuan %5,4; pertsonaren ekipamenduan
espezializatuan %2,8; gainerako produktuak nagusi diren ez-espezializatuan %2,5.
Prezio finkoetan eta urte artean: Araban %3,5eko gehikuntza; Bizkaian %2,5;
Gipuzkoan %2,1.
Euskal AEko txikizkako merkataritzaren salmenta errealetan %0,7ko gehikuntza dugu
aurreko hiruhilekoaren aldean eta urtaro-eraginik gabe.
Euskal AE osoan, 2015eko bigarren hiruhilekoaren aldean, txikizkako merkataritzako
sektorean okupatu-kopurua %0,1 handitu da 2015eko hirugarren hiruhilekoan.
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