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AHULEZIAKA
PRESTAKUNTZA MAILA: Mer-
kataritza enpresa kudeake-
tan prestakuntza maila es-
kasa agertzen da, enpresa 
gizon/emakumeen,%25,7*-ak  
bakarrik ditu unibertsitate ikas-
ketak,  langileei dagokienez, 
%19*-ak.

ADINA: Merkatariaren batezbes-
teko adin altua, 48,5 urte* honek, 
negozioaren egokitzapena eta bi-
lakaera zailtzen du, arrail-teknolo-
gikoagatik eta erretiro data hurbil 
izanda interesa galtzeagatik.

KUDEAKETARAKO SOFTWA-
REA: Salmenta azaleraren optimi-
zaziorako eta errotazio indizeak 
edo merkataritza marjinak kalku-
latzeko orduan kudeaketarako 
softwarearen erabilera mugatua. 
Txikizkako saltokien %39,4**-ak 
bakarrik erabiltzen du kudeake-
tarako softwarea.

MARKETIN, PUBIZITATE ETA KO-
MUNIKAZIOAN INBERTSIOA: 
Emaitzen-kontutik portzentaje 
txikia erabiltzen da kontzeptu 
hauetara.

GIZA PRESTIGIOA: Saltzailea-
ren lanpostua askotan denbora 
baterako lana izaten da, presti-
gio handiagoa duen lan jarduera 
bilatzen den bitartean betetzen 
den lana. Negozio eskoletan, 
ez da araututako prestakuntza-
rik existitzen,  honek sektorean 
lanbide garapena izateko intere-
sa gutxitzen du.

HAS I E R AKO I N B E RTS I OA: 
Lokalaren alokairua edo salmen-
ta, honen apainketa edo merka-
taritza jarduerarako egokitzea eta 
hasieran stock-ean egin behar 
den inbertsioa sektorearen sarre-
ra hesiak dira.

TRADIZIONALISMOA: Euskal 
merkataritzak ohiko salmenta 
erabiltzen du bere bezeriarekin 
elkar eragiteko sistema bakar 
moduan. Merkataritza elektro-
nikoa, gizarte sareen bitartezko 
salmenta edota on line eta off 
line bideak uztartzen dituena, 
hondar-salmentak dira.

LANGILERIA: Ematen den errota-
zio maila altuagatik prestatutako 
langileri egonkorra aurkitzeko 
zailtasuna, soldata eta ordutegi 
hobea bilatzen duten pertso-
nentzat saltzailearen lanpostua 
askotan denbora baterako lana 
izaten delako. Langileriaren mo-
tibazio maila baxua da, askotan, 
kobratzaile papera bakarrik be-
tez eta bezeroak saltzeko da-
goen produktuaren inguruko 
informazio gehiago izanik.

TEKNOLOGIA MAILA: Saltoki 
gehienek ordenagailua badute 
ere (%76,4**), gehienena egu-
neratu gabeko oinarrizko ekipa-
mendu teknologikoa da eta ez 
da zaharkitze teknikoak eskatzen 
duen arte berritzen.

FINANTZAKETA: Kreditu erakun-
deen aldetik inbertsio berrieta-
rako eta produktuaren eskurake-
tarako (zirkulatzailea) finantzaketa 
lortzerako orduan zailtasuna.
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               (*) Iturria: Ikusmer Merkataritza Behatokiko 2014ko Merkataritza Barometroa  (**) Iturria: Informazioaren gizarteari buruzko inkesta-IGI 2014 Eustat

UNIBERTSITATE IKASKETAK DITUZTEN 
ENPRESABURUAK

MERKATARIAREN BATEZ BESTEKO ADINA 

%25,7

48,5 URTE

ORDENAGAILUA DUTEN SALTOKIAK

KUDEAKETA SOFTWARE-A DUTEN TXIKIZKAKO 
SALTOKIAK

%76,4

%39,4





MEHATXUAK

D
M

KRISIALDI EKONOMIKOA: Atze-
raldi egoera jarraituak, kontsumo 
eta enpleguaren jaitsieraz gaine-
ra erosketa irizpideen aldaketa 
ekarri du.

ALOKAIRUAK: Hiriko salto-
kien alokairu/erosketa prezio 
altua.  Saltokien %34,9,a* 
alokairu erregimenean dago, 
2015.urtean,  1964 urteko 
Hiri Errentamendurako Legea-
ren (HEL) bitartez araututako 
antzinako errentako kontra-
tuen iraungitzea emango da. 
Saltokien %1,5-a aintzinako 
errenten erregimen honen 
eraginpean dago.

KONTSU M ITZAI LEAK:  Gaz-
teen erakarpen et a  bere-
ganatze fa l t a  (e tork izuneko 
kontsumitza i leak,  be launal -
d i  berr iak) .

KANAL BERRIAK: Teknologia 
berrietan oinarritutako banaketa 
eta komunikazio kanaletara ego-
kitzapen eskasa, 3D shopping-a, 
smart tv-ak (adimendun telebis-
tak), tablet-ak, QR kodeetan oina-
rritutako saltoki birtualak …

GIZARTE EUSKARRIA: Gizarte 
mailan, hirietako merkataritza 
erdiguneek ekartzen dituzte 
input eta onuren inguruko mes-
fidantza/ahanztura/ezjakinta-
suna existitzen da.

GLOBALIZAZIOA: Antolatutako 
Banaketa Handiko lehiakideen eta 
mundu mailan merkataritza leia 
ezartzen duten saltzeko modu be-
rrien igoera.

GIZARTE ALDAKETAK: Zahartu-
tako biztanleriak gero eta indar 
handiagoa hartzen du, jaiotze ta-
saren eta etorkin diren biztanleria-
ren jaitsierak kontsumoan eragina 
izango duten aldaketak dakartza-
te, hau uzkurtuz, eta kontsumitze-
ko moduak aldatuz.
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(*) Iturria: Ikusmer Merkataritza Behatokiko 2014ko Merkataritza Barometroa

HORNIKUNTZA: Batezbesteko 
erosketa bolumen baxuaren on-
dorioz, enpresa hornitzaileekin 
negoziatzeko botere eskasa.

MERKATARITZA DESERTIFIKA-
ZIOA: Utzik dauden lokalen are-
agotzeak, lehen goieneko mai-
lan zeuden guneen merkataritza 
erakargarritasuna gutxitzen du.

MERKATARITZA ORDEZKAPE-
NA: Jabeen erretiroagatik itxiko 
diren saltokiak ondokoek, lanean 
dauden langileek edo ekintzaile 
berriek ordezkatzeko orduan du-
ten zailtasuna. Ez da ekintzaile be-
rrien eta sektorea utziko dutenen 
artean elkartzeko punturik existit-
zen, ezaguera, merkataritza fon-
doa, instalazioak, ekipamendua… 
Merkataritza saltokien  %15,7*-a 
baino ez da negozioaren eskual-
datzearen bitartez eskuratu.
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ESKUALDAKETA BITARTEZ ESKURATU-
TAKO SALTOKIAK

%15,7

ALOKAIRUAN DAUDEN LOKALAK

%34,9

ALOKATUA



INDARRAK

D
I
GERTUTASUNA: Kontsumitzai-
leen helbideetatik hurbil, lehen 
beharrizaneko edo ordezkape-
neko erosketa bat burutzerako 
orduan lehen erreferentea 
dira. Gertutasun honek gaine-
ra haien bezeroan gustu eta 
lehentasunak ezagutzea bai-
mentzen die.

AURRE EGITEKO GAITA-
SUNA: Krisialdi egoeren au-
rrean aurre egiteko gaitasun 
handia.

ERAKARPEN GAITASUNA: 
Merkataritza nork bere lana 
sortzeko sektore erakargarria 
da.

ESPERIENTZIA: Sekto-
rean ibilbide luzea duen 
enpresa gizon/emakumeen 
presentzia altua. Euskal 
merkataritzako saltokien 
batezbesteko adina 25,9* 
urtetakoa da.

ESPEZIALIZAZIOA: Produk-
tuaren espezializazio handia 
eta hautemandako kalitate al-
tua.

B E Z E ROAR E N AR R ETA : 
Pertsonalizatutako tratua, 
hizketakidearen ezaguera eta 
honen gustuetara egokitzeko 
aukera.

PRESTAKUNTZA JARRAIA: 
Sektorearentzako asoziazioen 
eta sindikatuen aldetik es-
kaintzen den espezializatutako 
prestakuntzak sektorearen pro-
fezionalizazioaren igoera dakar. 

LEIALTASUNA: Ohiko bezeria 
leiala dute, sarrera minimo bat-
zuk ziurtatuta dituztelarik.

KOKAPENA: Merkataritza ETE 
gehienak hiri erdiguneetan 
kokatuta aurkitzen dira, hau 
erosle potentzialen foku iza-
nik.
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(*) Iturria: Ikusmer Merkataritza Behatokiko 2014ko Merkataritza Barometroa

LANA: Enplegu sortzaile ga-
rrantzitsua, Euskal ekonomiako 
afiliazioen %15,36 aren ardura-
dun izanik.

MERKATARITZAK SORTZEN DITUEN 
AFILIAZIOAK

%15,36

EUSKADIKO SALTOKIEN BATEZ BESTEKO 
ADINA

25,9 URTE

KRISIALDI EGOEREN AURREAN 
ERRESISTENTZIA

  

  

   



AUKERAK

D
A

HIRIGINTZA EGOKITZAPE-
NA: Saltokien egokitzapena, 
oinezkoentzako eremuen ge-
hitzea,  hiri barruko kotxearen 
erabileraren mugatzea, hirien 
hirigintza birsorkuntzari probe-
txu ateraz.

EKINTZAILETZA: Euskadi -
ko ek intza i le tza  joera  ga-
rrantz i tsua.

ERAKUNDEAK: Existitzen di-
ren egitura publiko-pribatuetaz 
eta eskaintzen dituzten zerbit-
zuetaz baliatzeko aukera hi-
ri-merkataritzako plataformak 
eta Merkataritza Dinamizatzeko 
Bulegoak kasurako.

ASOZIAZIONISMOA: Era-
ginkortasuna handitzen duten 
eskala ekonomien probetxu-
rako enpresen bilgunerako 
akordioak.

ANTOLAKETA: Egitura mal-
gua, jarduera handitzen de-
neko epealdietara egokitze-
ko erraztasuna.

LAGUNTZAK: Prestakuntzarako, 
egokitzapen teknologikorako eta 
merkataritza dinamizaziorako 
Administrazio Publikoak dituen 
laguntzak eskuratzeko aukera, 
honek sektorearen profesionali-
zatze mailaren igoera dakar.

KONTSUMO OHITURAK: Ger-
tutasuneko formatura buel-
tarako joera versus formatu 
handiko kanpoaldeko salto-
kiak.

ESKURA DAUDEN KANAL 
B E R R I A K : e - C o m m e r c e , 
(merkataritza elektronikoa), 
m-Commerce (mugikorraren 
bitartezko erosketa), f-Com-
merce (Facebook edo beste 
gizarte-sare batzuen bitartezko 
erosketa), on+off kanalaren 
erabilera. ( On line bilaketa + 
off line erosketa, dendan).
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T U R I S M O A :  K a n p o k o 
erosleak ekartzen di-
tuen eta hazten ari den 
eskaintza turistiko, kul-
tural eta gastronomi-
koari  probetxua ateratze-
ko aukera. Saltokien %18,5* 
ra turistak sartzen dira.

GARRAIOA: Garraio publi-
koaren hobekuntza jarraiko 
prozesuaren probetxua, metroa, 
trena, tranbia, autobusa…
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GARRAIO PUBLIKOAREN HOBEKUNTZA JARRAIA

KANAL BERRIEN 
BIDEZKO EROSKETAK

ENPRESEN BILGU-
NE AKORDIOAK

(*) Iturria: Iturria: Ikusmer Merkataritza Behatokiko 2014ko Merkataritza Barometroa


