Prezioegonkortasuna:
zergatik da
garrantzitsua
zuretzat?
Ikaslearentzako informazio-orriak

Zer eros dezakezu 10 €urokin? Bi CD bakun, edo gustukoen duzun
asteko aldizkaria hilabetean zehar?
Dena dela, inoiz galdetu diozu zure buruari nola den posible
produktu edo zerbitzu bat lortzea paper zati baten truke? Azken
ﬁnean, billete bat egiteak zentimo batzuk baino ez du balio.

Konﬁantzaren balioa
Orduan, zergatik paper zati horrek balio du horrenbeste?
Konﬁantzako arazo bat besterik ez da. 10 € mailegatzen badiozu
zure lagun kutunari, dirua itzuliko dizula ziur zaude. Era berean,
euro bezalako moneta egonkor bat edukirik, badakizu ziurtasunez
X euroko billete batekin beti ondasun eta zerbitzu jakin batzuk eros
ditzakezula. Hala ere, baldin eta monetaren balioa nabarmenki
jaitsiko balitz, berarekiko konﬁantza galduko zenuke. Bada, diruak
balioa du, publikoa berarekin ﬁdatzen delako.
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Dirua erabiltzea trukea baino
eraginkorragoa da
Imajina dezagun une batez dirua existitzen ez dela. Orduan,
salerosketak burutzeko trukea erabili beharko genuke.
Baldin eta okinak bost ogi barraren truke ilea moztu nahi izango
balu, ogia ordain gisa onartu nahi izango lukeen bizargina bilatu
beharko luke. Baldin eta, bere aldetik, bizarginak zapata pare bat
behar izango balu, zapaten truke ogia nahi izango lukeen merkataria
bilatu beharko luke.
Denok bilatu beharko genuke guk eskainitakoa eskuratu nahi izango
lukeen pertsona bat, eta berak eskaini beharko liguke eskuratu nahi
izango genukeena trukean. Bilatu dugula jotzen badugu, erabaki
beharko genuke, gainera, elkartruke proportzio zehatza, adibidez,
zenbat ogi barra eman beharko liratekeen zapata pare baten truke
eta abar.
Diruak hiru modu ditu gure bizimodua errazteko. Lehenik,
ordainbide gisa erabiltzen da, horregatik, batzuen eskariak eta
besteen eskaintzak ez dira bat etorri behar, truke-ekonomia
batean gertatzen den bezala. Bigarrenik, dirua kontu-unitatea da,
beraz, prezioak unitate monetarioetan soilik adierazten dira, eta ez
ondasun eta zerbitzu terminoetan. Azkenik, dirua «balio gordailu»
gisa erabiltzen da, hau da, aurreztu ahal da, etorkizunean gauzak
erosteko moduan izateko.
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Prezio-egonkortasuna eta
diruaren balioa
Baldin eta dirua denboran zehar bere balioa kontserbatzen badu,
prezio-egonkortasuna dela esaten da. Egoera horrek garrantzia
du, adibidez, dirua aurrezten dugunean, geroago gauzak erosi
ahal izateko. Kasu baterako, baldin eta, bi CD bakun erosteko, 10 €
aurreztu bazenitu, eta dendara iristean 12 €urotara igo dituztela
ikusiko bazenu, baina 12 €urokin itzultzean 14 €urotara igo dutela
esango balizute, imajina zaitez nola sentituko zinen. Zorionez,
prezioak ez dira horren azkar igotzen (hori egiaztatzeko ikus inﬂazio
taula).
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Nola kalkulatzen diren prezioen
aldakuntzak
Prezioak egonkor dauden ala ez ikusteko balio duten kontsumo
prezioen indizeak hilean behin kalkulatzen dira, «erosketa saskia»
izenekoa erabiliz, izan ere, saski hori batez besteko familia batek
kontsumitzen duen produktu zerrenda zabala da. «Erosketa
saskiaren» prezio osoak prezio maila orokorraren neurria adierazten
digu, eta aldizka ikusten da, jakiteko prezioak zenbat igo diren (edo,
oso gutxitan, jaitsi diren)

Inﬂazioa, deﬂazioa eta prezioegonkortasuna
Inﬂazioa da prezio maila orokorrean gertatutako hazkundea. Beste
hitz batzuetan, ondasun erabilgarri kopuruari dagokionez, diru
gehiegi dagoenean, inﬂazioa gerta daiteke. Prezioak igotzeko zenbait
arrazoi desberdin daude. Demagun, adibidez, CD bat besterik ez
dela gelditzen dendan, eta zuk eta zure lagun koadrila osoak erosi
nahi duzuela. Baliteke, saltzaileak CDen prezioa igotzea, eskari altua
dagoela eta etekin handiagoa eskura dezakeela dakielako.
Halaber, baldin eta bere fabrikazioaren kostua igotzen bada,
produktu bat garestitzen da. Adibidez, baldin eta energiaren
prezioak igotzen badira, CDen fabrikazio kostuak igotzen dira.
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Beraz fabrikatzaileak, diru galerak ekiditearren, handizkako salmenta
prezioa igotzen du, eta saltzailea, arrazoi bera dela medio, saiatzen
da igoera hori erosleari transferitzen.
Bi adibideetan, zure 10 €uroek balioaren zati bat galdu dute, edo,
hobeto esanda, «erosteko ahalmenaren» zati bat galdu dute,
nahikoak ez direlako bi CD bakun erosteko. Dena dela, «erosketa
saskian» dagoen produktu gama osoaren prezioa igotzean (eta ez
produktu bakar batena), esaten da inﬂazioa dagoela soilik.
Deﬂazioa da inﬂazioaren kontrako fenomenoa, hau da, denboran
zehar prezio maila orokorraren jaitsiera bat. Gerta daiteke ondasun
eta zerbitzu eskariaren gabeziaren ondorioa izatea, enpresei prezio
murritzagoak ezarraraziz euren produktuak saltzerakoan.
Prezioak egonkorrak izan daitezen, batez beste, ez dira igo
behar (inﬂazioaldietan gertatzen den bezala) ezta jaitsi ere
(deﬂazioaldietan gertatzen den bezala) denboran zehar. Baiezta
dezakegunez, prezio maila orokorra egonkorra da, baldin eta,
adibidez, 50 € edukita, orain dela urtebeteko edo bi urteko «erosketa
saskiaren» antzekoa erosteko moduan bagaude diru kopuru
horrekin.
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Prezio-egonkortasunak
hazkunde ekonomikoa eta
enplegua bizkortzen ditu…
• … prezioen konparaketa errazten duelako
Prezio egonkorrak izanez gero, errazagoa da konparaketak egitea
eta, hortaz, erosketak (ondasunak eta zerbitzuak) erabakitzea.
Prezio-egonkortasuna egonez gero, erraz gertatzen zaizu
konprobatzea
kirol
zapatila
modernoen
prezioarekiko
galtza bakeroen azken modeloarena igo den ala ez. Horrela,
kontsumitzaileek erabaki dezakete zertan gastatu dirua egokiago.
Halaber, enpresek inbertsio egokiak burutzeko beharrezko
informazioa dute. Horrela ahalik eta modurik eraginkorrenean
erabiltzen dituzte baliabideak, eta areagotzen dute ekonomiaren
produkzio potentziala.
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Inﬂazioa (edo deﬂazioa) egotekotan, ondasun guztien prezioak
aldakuntza garrantzitsuak eta aurretik ikusi ezin direnak izaten ditu
sarri askotan. Ondorioz, nekez jakin daiteke produktu baten prezioa
igo ala jaitsi den beste produktu batzuekiko. Beraz, enpresek eta
kontsumitzaileek aldakuntza horien okerreko interpretazioa egin
lezakete eta erosketak egiterakoan, erabaki desegokiak hartu,
baliabideen erabilera ez-emankorra gertatuz.

• … eta maileguen kostua murrizten duelako
Prezio egonkorrak izanez gero, aurreztaileak eta mailegu-emaileak
interes tasa baxuagoak onartzeko prest daude, denbora-epe
luzeetan zehar euren diruaren balioa konstante iraungo
delako esperoan baitaude. Prezio egonkorrak ez izatekotan,
ziurgabetasunaren kontra babesten saiatuko lirateke (ez dakitelako
zein izango den euren diruaren balioa etorkizunean), gordailuak
edo maileguak egiterakoan, interes tasa altuagoak eskatuz.
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Beraz, maileguak eskatzen dituztenek etekina atera diezaiekete
interes tasa murritzagoei, maileguak ordaintzeko kostua baxuagoa
baita, adibidez, makinaria berriztatu nahi duten enpresak eta
autoa edo etxebizitza erosi nahi duten pertsonak. Horrela sortzen
da enpresek gehiago inbertitzeko pizgarria, euren lehiakortasuna
handiagotzen lagunduz, baita lanpostu gehiago sortzen ere. Eta hori
da, hain zuzen ere, beste arrazoi bat, non erakusten zaigun prezioegonkortasunaren funtsezko papera hazkunde ekonomikoan eta
enplegu sorkuntzan.

Prezio-egonkortasunaren
alderdi sozialak
Prezio-egonkortasuna
funtsezkoa
da
ere
gizarteegonkortasunerako. Inﬂazioaldietan, prezioek aldatzeko joera
aurreikusezinak dituzte, herritarrentzat diru-galera handiak
eragiteko gauza direnak. Adibidez, inﬂazioak aurrezkien balioa
jaitsarazi dezake. Oro har, gizartearen sektore ahulenak dira euren
ondorio txarrak maila handienean pairatzen dituztenak, dituzten
babeserako baliabideak oso murritzak baitira. Historian zehar,
inﬂazio (edo deﬂazio) tasa altuek ezegonkortasun soziala eragin
dute askotan.
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Eurosistema: prezioegonkortasunaren
zaindaria
Europako Banku Zentralak (EBZ) eta euroaren eremuko banku
zentral nazionalek Eurosistema (euroaren eremuko banku zentralen
sistema) osatzen dute (ikus mapa). Prezio-egonkortasunari eustea
euroaren eremu osoan da Eurosistemaren helbururik behienena.
Urtetik urterako euroaren eremuko inﬂazio tasa oso maila baxuan
mantentzera bideraturik dago EBZen politika monetarioa, hau
da, % 2tik baino baxuagoa, hurbil bada ere, epe ertainera. Beste
era batera esanda, etorkizunean, zure bi CD bakunen prezioa
oraingoaren oso antzekoa izan beharko litzateke (hori egiaztatzeko
ikus inﬂazio taula).
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Glosarioa
Europako Banku Zentrala (EBZ): Eurosistemaren muina osatzen
du; 1998ko ekainaren 1ean sortu zen eta Alemaniako Frankfurt am
Main-en du egoitza nagusia.
Deﬂazioa: prezio maila orokorraren etengabeko beherakada, zeina
denbora luzean dirauen kontsumo prezioen beherakadarekin
agertzen den, esate baterako.
Prezio-egonkortasuna:
prezio-egonkortasuna
zaintzea
da
Eurosistemaren helburu nagusia. EBZk ezarritako irizpidearen
arabera, euroaren eremuko KPIHren urtetik urterako % 2 baino
igoera apalagoan legoke prezio-egonkortasuna. EBZen helburua
urtetik urterako inﬂazio-tasa epe ertainean % 2aren azpitik, gertu
bada ere, mantentzea litzatekeela.
Eurosistema: EBZ eta euroa onartu duten Europar Batasuneko
Estatuen BZNek osatutakoa.
Kontsumorako Prezioen Indizea: adierazle hau hilean behin
kalkulatzen da, “erosketa saskia” deritzana oinarritzat hartuta.
Eurogunean Kontsumorako Prezioen Indize Harmonizatua
(bateratua) (KPIA) erabiltzen da, horretarako aurrez lurralde
desberdinetan darabilten metodología estatistikoa bateratu
delarik.
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Inﬂazioa: prezioen maila orokorraren igoera, zeinen adierazgarri
den, esate baterako, denbora luzean dirauen kontsumo prezioen
igoera.
Banku Zentralen Europako Sistema (BZES): BZES, EBZ eta Europar
Batasuneko estatu kide guztien BZNek osatutakoa, azken horiek
euroa onartu ez badute ere.
Interes-tasak: dirua maileguz ematen (edo bankuan gordailatzen)
denean ateratzen den etekina, edo dirua maileguz hartzen denean,
maileguaz gain ordaindu beharreko kostua.
Trukea: ondasun edo zerbitzuen elkartrukea, ordainketarako dirurik
erabiltzen ez denean. Berau gauzatu ahal izateko ezinbestekoa da bi
alderdiek elkarrekiko komertzio-gai diren ondasun edo zerbitzuen
beharra izatea.
Euroaren eremua: euroa moneta bakartzat onartu duten Europar
Batasuneko kideek osatzen dute.
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Inﬂazio taula
1. Inﬂazioaren eragina (n urte igarota) bi CD bakunen prezioan, eta
une honetan 10 € balio dutenak.

Urtetik urterako inﬂazio tasa:

%1

%2

%5

Prezio egonkorrak

14

%10

%30

Inﬂazioaldia

Urte 1 igarota 10,10

10,20

10,50

11,00

13,00

2 urte igarota 10,20

10,40

11,03

12,10

16,90

3 urte igarota 10,30

10,61

11,58

13,31

21,97

4 urte igarota 10,41

10,82

12,16

14,64

28,56

5 urte igarota 10,51

11,04

12,76

16,11

37,13

6 urte igarota 10,62

11,26

13,40

17,72

48,27

7 urte igarota 10,72

11,49

14,07

19,49

62,75

8 urte igarota 10,83

11,72

14,77

21,44

81,57

9 urte igarota 10,94

11,95

15,51

23,58

106,04

10 urte igarota 11,05

12,19

16,29

25,94

137,86

2. Inﬂazioaren

eragina

diruaren

erosteko

ahalmenean

(erreferentzia urtea = 100, n urteren ondoren, inﬂazio tasa jakin batekin,
portzentajean)

Urtetik urterako inﬂazio tasa:

%1

%2

%5

Prezio egonkorrak

%10

%30

Inﬂazioaldia

Urte 1 igarota

99,0

98,0

95,2

90,9

76,9

2 urte igarota

98,0

96,1

90,7

82,6

59,2

3 urte igarota

97,1

94,2

86,4

75,1

45,5

4 urte igarota

96,1

92,4

82,3

68,3

35,0

5 urte igarota

95,1

90,6

78,4

62,1

26,9

6 urte igarota

94,2

88,8

74,6

56,4

20,7

7 urte igarota

93,3

87,1

71,1

51,3

15,9

8 urte igarota

92,3

85,3

67,7

46,7

12,3

9 urte igarota

91,4

83,7

64,5

42,4

9,4

10 urte igarota

90,5

82,0

61,4

38,6

7,3
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