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AHULEZIAKA
ENPRESA ESTRATEGIA: Lortu 
beharreko helburu eta honeta-
rako burutu beharreko ekintzak 
zehazten dituen urteko kudeake-
ta planik ez da existitzen. Ziu-
rrenik estrategia falta hau joera 
berrien, produktu berrien, beze-
roak ezagutzeko beharraren, 
beharrizanen… inguruan duten 
ezagutza faltaren ondorioz ema-
ten da.

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

EKINTZAILEAK: Ekintzailearentzako 
negozioa martxan jartzearen sarrera 
hesi nagusia likidezi falta da. Bestal-
de, merkatari baten lanbide profila 
nolakoa izan behar den inguruan ez 
dago adostasunik (lanbide ikasketa-
duna, esperientziaduna, enpresa pro-
filduna...), beraz ez da merkatari izate-
ko izan beharreko enpresa profilaren 
inguruko deskribapenik existitzen.

KUDEAKETARAKO SOFTWAREA: 
Salmenta azaleraren optimiza-
ziorako eta errotazio indizeak 
edo merkataritza marjinak kalku-
latzeko orduan kudeaketarako 
softwarearen erabilera mugatua. 
Txikizkako saltokien %43,4**-ak 
bakarrik erabiltzen du kudeaketa-
rako softwarea.

MERKATARITZA IRUDIAREN 
BERRIZTAPENA: Eguneratu ga-
beko eta bereziki erakargarria ez 
den merkataritza irudia.

FIDELIZAZIO PROGRAMAK: 
Denboran mantentzen diren 
leialtasun-programen ezarpen 
baxua. Finantza entitateen kre-
ditu txartelen ordainketan oi-
narritzen direnak dira azpima-
rratzeko dauden bakarrak.

TEKNOLOGIA MAILA: Saltoki ge-
hienek ordenagailua badute ere 
(%79,8**), gehienena eguneratu 
gabeko oinarrizko ekipamendu 
teknologikoa da eta ez da zahar-
kitze teknikoak eskatzen duen 
arte berritzen.

PRESTAKUNTZA MAILA: Mer-
kataritza enpresa kudeake-
tan prestakuntza maila eskasa 
agertzen da, enpresa gizon/
emakumeen,%30*-ak  bakarrik 
ditu unibertsitate ikasketak,  
langileei dagokienez, %25,9*-
ak.

ENPRESA LANKIDETZA: Beste 
merkatari edo ekintzaile batzue-
kin guztien interesak betetzeko 
lankidetza estrategia eskasa.
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               (*) Iturria: Ikusmer Merkataritza Behatokiko 2015eko Merkataritza Barometroa  (**) Iturria: Informazioaren gizarteari buruzko inkesta-IGI 2015 Eustat.

ENPRESA KUDEAKETA: Pertso-
nen, kontabilitatearen, fiskali-
tatearen… kudeaketa kanpoan 
kontratatzen da, honek kostuak 
igotzen ditu eta enpresako datu 
pribatuak banatzeko arriskua 
handitzen da.

SALTOKI GEHIENEK LAN ETA KONTABILI-
TATE AHOLKULARITZA LANAK AZPIKON-

TRATATUAK DITUZTE

ORDENAGAILUA DUTEN SALTOKIAK

%79,8

UNIBERTSITATE IKASKETAK DITUZTEN 
ENPRESABURUAK

%30

10
KUDEAKETA SOFTWARE-A DUTEN 

TXIKIZKAKO SALTOKIAK

%43,4





MEHATXUAK

D
M

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.

ALOKAIRUAK: Hiriko salto-
kien alokairu/erosketa prezio 
altua.  Saltokien %47,0-a* 
alokairu erregimenean dago. 
Batezbesteko errenta 1.000 
euro ingurukoa da.

MERKATARITZA MIX-A: Guneen 
arteko edo gremioen arteko lan-
kidetzaren aldeko joera ez duten  
nazioarteko kateek merkataritza 
saltokiak ordezkatzeko joera mai-
lakatua.

KONTSUMITZAILEAK: Gazteen 
erakarpen et a  bereganatze 
fa l t a  (e tork izuneko kontsu-
mi tza i leak,  be launald i  be-
rr iak) .

MERKATARITZA ORDEZKAPE-
NA: Jabeen erretiroagatik itxiko 
diren saltokiak ondokoek, lanean 
dauden langileek edo ekintzai-
le berriek ordezkatzeko orduan 
duten zailtasuna. Merkataritza 
saltokien  %13,6*-a baino ez da 
eskualdatzearen bitartez martxan 
jarri.

KANAL BERRIAK: Teknologia be-
rrietan oinarritutako banaketa eta 
komunikazio kanaletara egokitza-
pen eskasa, 3D shopping-a, smart 
tv-ak (adimendun telebistak), ta-
blet-ak, QR kodeetan oinarritu-
tako saltoki birtualak …

GLOBALIZAZIOA: Antolatutako 
Banaketa Handiko lehiakideen eta 
mundu mailan merkataritza leia 
ezartzen duten saltzeko modu be-
rrien igoera.1
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(*) Iturria: Ikusmer Merkataritza Behatokiko 2015eko Merkataritza Barometroa.

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

ARAUDIA: Autonomi erkide-
goen artean ondasun eta zer-
bitzuen zirkulazioan homologa-
zio bat lortzeko helburuarekin 
Merkatu Batasuneko Legearen 
onarpenak bakoitzari transferi-
tutako merkataritza politiketako 
eskumenetan botererik ez izatea 
suposatzen du.MERKATARITZA BIRKOKAPENA: 

Kirolen sektorean, erdigunean, 
merkataritza entseina handien 
(category killers)  irekierarekin 
hasi zen prozesua, Decathlon edo 
Forum adibiderako, beste sekto-
reetara zabalduz joan da jostailu 
dendetara adibidez, Toys´ur us-en 
kasua.
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ALOKAIRUAN DAUDEN SALTOKIAK

%47

ALO
KAT

UA

LEHIAKORTASUNAREN IGOERA 
MUNDU MAILAN

ESKUALDAKETA BITARTEZ ESKURATU-
TAKO SALTOKIAK

% 13,6

MERKATUKO BATASUNEKO LEGEA-
REN ONARPENA



INDARRAK

D
I
BEZEROAREN ARRETA: Pertso-
nalizatutako tratua, hizketakidea-
ren ezaguera eta honen gustueta-
ra egokitzeko aukera.

GERTUTASUNA: Kontsumitzai-
leen helbideetatik hurbil, lehen 
beharrizaneko edo ordezkape-
neko erosketa bat burutzerako 
orduan lehen erreferentea dira. 
Gertutasun honek gainera haien 
bezeroan gustu eta lehentasunak 
ezagutzea baimentzen die.

 HIRIGINTZA: Hiriaren egiturake-
tan merkataritza ardatzak sortuz 
segurtasunean eta hiri-orekan la-
gunduz.

FINANTZAKETA: Denbora dara-
maten saltokietan zorpetze maila 
baxua, krisialdi garaietan aurre 
egiteko gaitasun handiagoa iza-
nik.

MALGUTASUNA: Aldaketei edo 
egoera berriei egokitzeko gaita-
sun handia.

LANA: Enplegu sortzaile ga-
rrantzitsua, Euskal ekonomiako 
afiliazioen %15,27 aren ardura-
dun izanik.

KOKAPENA: Merkataritza ETE 
gehienak hiri erdiguneetan koka-
tuta aurkitzen dira, hau erosle po-
tentzialen foku izanik.

ESPERIENTZIA:Sektorean ibilbi-
de luzea duen enpresa gizon/
emakumeen presentzia altua. 
Euskal merkataritzako saltokien 
batezbesteko adina 24,1* urte-
takoa da eta hauen kudeatzailee-
na 48,8* urtetakoa.

FIDELIZAZIOA: Ohiko bezeria 
leiala dute, sarrera minimo batzuk 
ziurtatuta dituztelarik.

ESPEZIALIZAZIOA: Produktua-
ren espezializazio handia eta hau-
temandako kalitate altua.
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(*) Iturria: Iturria: Ikusmer Merkataritza Behatokiko 2015eko Merkataritza Barometroa.

BEZEROAREN ARRETA

ZERBITZUAREN KALITATE ALTUA

MERKATARITZAK SORTZEN DITUEN 
AFILIAZIOAK

%15,27

EUSKADIKO SALTOKIEN BATEZBESTEKO 
ADINA

24,1 URTE

ZORPETZE MAILA BAXUA, ERRESIS-
TENTZIA GAITASUN HANDIAGOA

ALDAKETEI EGOKITZEKO GAITASUN 
HANDIA

XXXX



AUKERAK

D
A

SALMENTA PUNTUKO EROSKE-
TA ESPERIENTZIA: Gogoratzekoa 
eta kontatzekoa. Erosketa espe-
rientzia on batek bezeroa saltokira  
bueltatzean eta eroso sentitzean 
laguntzen du.

TURISMOA: Kanpoko eros-
leak ekartzen dituen eta 
hazten ari den eskaintza tu-
ristiko, kultural eta gastrono-
mikoari  probetxua ateratze-
ko aukera. Saltokien %31,4* 
ra turistak sartzen dira.

ERAKUNDEAK: Existitzen diren 
egitura publiko-pribatuetaz eta 
eskaintzen dituzten zerbitzuetaz 
baliatzeko aukera hiri-merkata-
ritzako plataformak eta Merka-
taritza Dinamizatzeko Bulegoak 
kasurako.

KONTSUMO OHITURAK: Gertu-
tasuneko formatura bueltarako 
joera versus formatu handiko 
kanpoaldeko saltokiak.

EZAGUTZA: Ikusmer eta Eus-
tat moduko erakundeen bi-
tartez, haien merkataritza po-
litikak ezartzeko beharrezko 
informazio estrategikoa doan 
eskuratzeko aukera.

LANGILERIA: Egitura malgua, jar-
duera handitzen deneko epealdieta-
ra egokitzeko erraztasuna.

ESKURA DAUDEN KANAL BE-
RRIAK:e-Commerce, (merkata-
ritza elektronikoa), m-Commerce 
(mugikorraren bitartezko eroske-
ta), f-Commerce (Facebook edo 
beste gizarte-sare batzuen bitar-
tezko erosketa), on+off kanala-
ren erabilera. ( On line bilaketa + 
off line erosketa, dendan).

DESBERDINTZAPENA: Lehiakide-
engandik desberdintzeko saltoki 
bakarraren hautematearen sorrre-
ra.
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ASOZIAZIONISMOA: Eraginkor-
tasuna handitzen duten eskala 
ekonomien probetxurako enpre-
sen bilgunerako akordioak.

HIRIGINTZA: oinezkoentzako 
eremuen gehitzea,  hiri ba-
rruko kotxearen erabileraren 
mugatzea.
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KANAL BERRIEN 
BIDEZKO EROSKETAK

GERTUTASUNEKO MER-
KATARITZARA BUELTA

SALTOKI BAKARRAREN 
HAUTEMATEAREN SO-
RRERA

EGOKITU DAITEKEEN 
EGITURA MALGUA

ENPRESEN BILGU-
NE AKORDIOAK

(*) Iturria: Iturria: Ikusmer Merkataritza Behatokiko 2015eko Merkataritza Barometroa.


