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Euskal AEko Merkataritzaren Koiunturari buruzko Inkestaren 

datuen arabera, 2021eko lehen hiruhilekoan, saltokien % 63,4k 

salmentak murriztu ditu. Inkestatuen % 12,3k, aldiz, hiruhileko 

arteko igoera izan du salmenta-bolumenean. 

Nahiz eta jaitsiera oso nabarmena izan merkataritza 

espezializatuan eta ez-espezializatuan, intzidentzia handiagoa da 

bigarrenean. Txikizkako merkataritza ez-espezializatuaren % 76,9k 

salmenten atzerakada izan du; merkataritza espezializatuaren 

kasuan, berriz, ehuneko hori % 61,6ra iritsi da. 

 

 

Txikizkako Merkataritzaren Konfiantza Indizea -5,8 puntutan kokatu da, 2021eko laugarren hiruhilekoan erregistratutako indizea 

okertuz. Urteko lehen hiruhilekoan izandako salmenta maila baxua izan da Indizearen jaitsieraren arrazoi nagusia. Beren 

salmenta-maila txartzat jo duten txikizkako merkataritzak % 29,2tik % 43,2ra igo dira. 

Produktuen stocka egonkor mantendu da, eta salmenten aurreikuspenek hobera egin dute aurreko aldiarekiko. % 29,4k datozen 

hilabeteetan salmentak handitzea espero du, % 24,4k jaitsiera espero du eta gainerako % 45,8ak mantentzea. 

 

Lurralde historikoetako batek ere ez du Konfiantza Indize positiborik lortu. Bizkaia da hurbilen dagoena, -1,6ko balioa baitu. 

Arabak eta Gipuzkoak 4,4 puntu eta -6,0 puntu lortu dituzte, hurrenez hurren. Hiru lurraldeetan adierazlearen jaitsieraren arrazoi 

nagusia urtarriletik martxora bitartean erregistratutako salmenta-maila baxua izan da.  

Salmenten egoera 2022eko I. hiruhilekoa 

 

■  Hiruhilekoaren egoera 

■  Txikizkako merkataritzaren konfiantzaren-adierazlea 
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1 / Salmenta-bolumena aurreko hiruhilekoarekin alderatuta 

Kontsultatutako Euskadiko negozioen % 49,6k urteko hirugarren hiruhilekoaren aldean salmenta handiagoak izan zituzten. 

Aipatu behar da azpisektore guztiek (espezializatuak zein ez-espezializatuak) saldo negatiboa izan zutela hiruhilekoen arteko 

salmentetan, aztertutako aldia eta udako hilabeteak aldi berean izan baitziren. Hau da, enpresen ehuneko handiagoak gehitu 

zituen salmentak, gehitu zituztenen aldean. 

Testuinguru horretan, guztizkoaren % 12,3k emaitza hobeak lortu zituzten, eta enpresen % 63,4k salmentetan murrizketa izan 

zutela adierazi zuten. 

Oro har, EAEko hiru lurraldeen portaera oso antzekoa izan zen. 

 

  

■  Txikizkako merkataritzaren momentuko egoera  ▏   Merkataritza guztira 
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2 / Salmenta-bolumena iazko hiruhileko berarekin alderatuta 

Duela urtebeteko aldi beraren aldean, salmenta txikienak izan zituzten txikizkako saltokiek emaitza onenak lortu zituztenek baino 

gehiago izan ziren. Oro har, % 57,2k salmenten bolumena murriztu zuten, % 24,5ek salmentei eutsi zieten eta gainerako % 

18,1ek negozio-zifra handitu zuten. 

Euskal probintzietako batek ere ez du urte arteko igoera garbirik izan salmentetan. 

  

■  Txikizkako merkataritzaren momentuko egoera  ▏  Merkataritza guztira 
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3 / Salmenta-maila normala 

Salmenten bolumena ontzat edo egokitzat jo zuten euskal establezimenduen proportzioa txartzat jo zituztena baino handiagoa 

da, nahiz eta azken horien proportzioa handitu egin den. Zehazki, % 43,2k salmenta maila txartzat jo zuten, % 36,8k nahikotzat 

eta % 20,0k ontzat. 

Kasu horretan, hiru euskal probintzien arteko ezberdintasun batzuk ikusten dira. Araban negozioen % 34,2k salmenta txartzat jo 

zituzten; Gipuzkoan, aldiz, ehuneko hori % 41,3ra igotzen da eta Bizkaian % 46,6ra. 

 

  

■  Txikizkako merkataritzaren momentuko egoera  ▏  Merkataritza guztira 

2022eko I. hiruhilekoa 

Euskadi Araba 

  

Bizkaia Gipuzkoa 

  

20,0 

36,8 

43,2 

ONA ASKI ONA TXARRA 

15,8 

50,0 

34,2 

ONA ASKI ONA TXARRA 

22,2 

32,2 

46,6 

ONA ASKI ONA TXARRA 

21,3 

37,3 

41,3 

ONA ASKI ONA TXARRA 



 

EAEko Merkataritzaren egoerari buruzko txostena    7 

4 / Biltegiratzeak 

Euskadi osoan, establezimenduen stocka egonkor mantendu da, eta inkestatuen % 68,2k uste du bere biltegiratze-maila egokia 

dela, aurreko aldiko oso antzeko balioa.  

■  Txikizkako merkataritzaren momentuko egoera  ▏  Merkataritza guztira 

2022eko I. hiruhilekoa 
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5 / Erosketa-prezioak 

Establezimenduek eta hornitzaileek aurre egin zieten erosketa-prezioek gora egin zuten berriro. Saltokien % 75,2k igoera izan 

zuten, eta % 3,7k soilik lortu zuten erosketa-prezio txikiagoa. 

  

■  Txikizkako merkataritzaren momentuko egoera  ▏  Merkataritza guztira 

2022eko I. hiruhilekoa 

Euskadi Araba 

  

Bizkaia Gipuzkoa 

  

75,2 

18,9 

3,7 

HANDIAGOA BERDINA TXIKIAGOA 

83,0 

13,1 

4,0 

HANDIAGOA BERDINA TXIKIAGOA 

71,6 

20,4 

4,7 

HANDIAGOA BERDINA TXIKIAGOA 

77,9 

18,8 

2,0 

HANDIAGOA BERDINA TXIKIAGOA 



 

EAEko Merkataritzaren egoerari buruzko txostena    9 

6 / Salmenta-prezioak 

Aldi horretan, hornitzaileentzako erosketa-prezioen igoera azken bezeroari helarazi zaio partzialki, euskal merkataritza-

establezimenduek irabazi-marjinari eusten saiatzeko.  
 

% 52,8k prezioen igoera adierazi zuen, eta % 4,7k kontrakoa adierazi zuen. 

  

■  Txikizkako merkataritzaren momentuko egoera  ▏  Merkataritza guztira 
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1 / Salmenta-bolumena aurreko hiruhilekoarekin alderatuta 

Kontsultatutako Euskadiko negozio espezializatuen % 61,6k salmenta txikiagoak izan zituzten aurreko hiruhilekoaren aldean. 

Aitzitik, % 12,4k emaitza hobeak lortu zituzten, eta enpresen % 26k salmentei eutsi zietela adierazi zuten. 

Azpisektore guztiek saldo garbi negatiboa dute. Elikaduran espezializatutako txikizkako merkataritzaren azpisektoreak hiruhileko 

arteko bilakaerarik onena izan zuen, salmentek behera egin baitzuten negozioen % 63,3an.  

■  Txikizkako merkataritzaren momentuko egoera  ▏  Merkataritza espezializatua 
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2 / Salmenta-bolumena iazko hiruhileko berarekin alderatuta 

Duela urtebeteko aldi berarekin alderatuta, salmenta txikiagoak izan zituzten txikizkako saltoki espezializatuek emaitza onenak 

lortu zituztenak baino gehiago izan ziren. Zehazki, % 54,2k salmenta-bolumena murriztu zuten, % 26,5ek salmentei eutsi zieten 

eta gainerako % 19,1ek negozio-zifra handitu zuten. 

Azpisektore guztiek saldo garbi negatiboa dute. Berriz ere, elikaduran espezializatutako azpisektorea izan da bilakaera okerrena 

izan duena, -52,8 saldo garbi negatiboa erregistratu baitu. 

  

■  Txikizkako merkataritzaren momentuko egoera  ▏  Merkataritza espezializatua 
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3 / Salmenta-maila normala 

Salmenten bolumena egokia edo ona dela uste duten euskal establezimendu espezializatuen proportzioak txartzat jo zituztenak 

baino handiagoa bada ere, azken horiek gora egin dute 2021eko azken hiruhilekoaren aldean. Zehazki, % 41,5ek txartzat jo 

zuten beren salmenta-maila, % 38,1ek egokitzat eta % 20,3k ontzat jo zituzten salmentak. 

 

Etxearen ekipamenduan espezializatutako txikizkako merkataritza da ia saldo garbi positiboa duen bakarra. % 32,3k uste du bere 

salmenta-bolumena ona izan zela, baina % 34,9k, aldiz, txartzat jo zuen.  

■  Txikizkako merkataritzaren momentuko egoera  ▏  Merkataritza espezializatua 
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4 / Biltegiratzeak 

Euskadi osoan, establezimenduen stocka egonkor mantendu zen urtarrila eta martxoa bitartean, eta % 67k uste du biltegiratze-

maila egokia dela.  

■  Txikizkako merkataritzaren momentuko egoera  ▏  Merkataritza espezializatua 
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5 / Erosketa-prezioak 

Establezimendu espezializatuek hornitzaileei aurre egin behar izan zieten erosketa-prezioek nabarmen egin zuten gora. % 74,3k 

prezioak igo egin zirela adierazi zuen, eta % 3,8k soilik egin zuen behera.  

■  Txikizkako merkataritzaren momentuko egoera  ▏  Merkataritza espezializatua 
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6 / Salmenta-prezioak 

Hornitzaileei egindako erosketa-prezioen igoera azken bezeroari helarazi zaio azpisektore guztietan. 

Establezimendu espezializatuen multzoan, % 50,4k prezioen igoera egon dela adierazi zuen, eta % 4,6k, kontrakoa. Elikaduran 

espezializatutako azpisektoreak igo zituen gehien salmenta-prezioak ( % 71).  

■  Txikizkako merkataritzaren momentuko egoera  ▏  Merkataritza espezializatua 
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1 / Salmenta-bolumena aurreko hiruhilekoarekin alderatuta 

Ez-espezializatutako establezimenduen % 77k jaitsierak izan dituzte fakturazioan, eta, beraz, bi heren garbik ikusi dute diru-

sarrerak jaitsi egin direla urtearen lehen herenean. 

Azpisektoreei dagokienez, jaitsiera antzekoa izan da, agian zertxobait handiagoa elikadura nagusi den merkataritza ez-

espezializatuan. Lurraldeka, Araba nabarmentzen da, ez-espezializatutako establezimenduen % 90 garbiarekin, salmentetan 

jaitsierak izan baitituzte. 

 

  

■  Txikizkako merkataritzaren momentuko egoera  ▏  Merkataritza ez-espezializatua 
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2 / Salmenta-bolumena iazko hiruhileko berarekin alderatuta 

Jasotako erantzunak 2021eko hiruhileko berarekin alderatuz gero, egoera ez da gehiegi aldatzen, agian salmenten jaitsiera pixka 

bat areagotu egingo da. Ez-espezializatutako establezimenduen % 80k hala adierazi dute. 

Jaitsiera nabarmena izan bada ere hiru probintzietan, Bizkaia izan da merkataritza ez-espezializatuan jaitsierarik handiena izan 

duen lurraldea, non establezimenduen hiru laurden garbiek baino gehiagok fakturazioa murriztu duten.  

■  Txikizkako merkataritzaren momentuko egoera  ▏  Merkataritza ez-espezializatua 
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3 / Salmenta-maila normala 

Urtarrila-martxoa aldirako normaltzat jotzen den salmenta-mailari dagokionez, EAEko establezimendu ez-espezializatuen % 38k 

txartzat jo dute, eta gainerako produktuak nagusi diren merkataritza ez-espezializatua izan da jaitsieraren eragile nagusia. 

Lurraldeka, Bizkaia nabarmentzen da ezkorrena bezala eta Araba baikorrena bezala, non inkestatuen erdiak baino gehiagok bere 

diru-sarrerak ontzat jo dituen.  

■  Txikizkako merkataritzaren momentuko egoera  ▏  Merkataritza ez-espezializatua 
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4 / Biltegiratzeak 

Euskal establezimendu ez-espezializatu gehienek, hau da, % 67k stock-maila egokiak zituzten, urteko joerari eutsiz; berritasun 

gisa, % 10 garbiak stockak gehiegizkotzat jotzen zituen, orain arte efektu garbiak txikiagotzat jotzen bazituen ere. 

Gipuzkoa da establezimendu ez-espezializatuen kopuru garbi handiarentzat gehiegizko inbentario-maila duela deritzon 

lurraldea; kontrako aldean, Arabako saltoki ez-espezializatuen % 12 garbiak txikitzat jotzen zituen.  

■  Txikizkako merkataritzaren momentuko egoera  ▏  Merkataritza ez-espezializatua 
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5 / Erosketa-prezioak 

Merkataritza ez-espezializatuko inkestatuen % 79k uste du hornitzaileei egindako erosketa-prezioak igo egin direla 2021eko 

azken hiruhilekoan ordaindu zituztenen aldean, eta Ukrainako gerra hasi zenetik ekonomian bizi den joera orokorrari eutsi dio. 

Araba da erosketetan prezioen igoerarik handiena izan duen lurraldea, inkestatuen % 100ek adierazi baitute. 

  

■  Txikizkako merkataritzaren momentuko egoera  ▏  Merkataritza ez-espezializatua 
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100,0 

HANDIAGOA BERDINA TXIKIAGOA 

76,5 

11,8 

5,9 

HANDIAGOA BERDINA TXIKIAGOA 

84,2 

10,5 

HANDIAGOA BERDINA TXIKIAGOA 
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6 / Salmenta-prezioak 

Erosketa-prezioetan izandako igoeraren intentsitatea ez da guztiz heldu azken bezeroarengana; izan ere, establezimenduen % 

65ek esan dute igo egin dituztela, baina joera gero eta gehiago igotzekoa da. Azpisektoreen araberako BPGren igoerak oso 

antzekoak izan dira. 

Espero zitekeen bezala, salmenta-prezioen igoerarik handiena Arabak izan du, saltoki ez-espezializatuen % 72k adierazi baitute. 

  

■  Txikizkako merkataritzaren momentuko egoera  ▏  Merkataritza ez-espezializatua 

2022eko I. hiruhilekoa 

Euskadi Araba 

  

Bizkaia Gipuzkoa 

  

70,7 

23,7 

5,6 

HANDIAGOA BERDINA TXIKIAGOA 

77,8 

16,7 

5,6 

HANDIAGOA BERDINA TXIKIAGOA 

70,6 

23,5 

5,9 

HANDIAGOA BERDINA TXIKIAGOA 

68,4 

26,3 

5,3 

HANDIAGOA BERDINA TXIKIAGOA 
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1 / Hurrengo hiru hiletarako aurreikuspenak 

Oro har, merkataritza ez-espezializatuak hurrengo hiruhilekorako dituen itxaropenak apur bat hobetu dira: establezimenduen 

erdiek eskaera-kopuruari eustea aurreikusten dute, salmentetan egonkortasuna espero duten saltokien % 46arekin bat etorriz (% 

5 garbiak soilik espero du handitzea). Bai merkataritza espezializatuan, bai ez-espezializatuan, aurreikuspenak oso antzekoak 

dira. 

Badirudi merkataritza-sektoreak bere salmenta-prezioak igotzen jarraituko duela hurrengo hiruhilekoari begira; gutxienez % 37 

garbiak hala adierazi du. Igoera handienak Merkataritza ez-espezializatuan espero dira. 

Datorren hiruhilekorako aurreikuspena gorabehera, inkestatutako establezimendu guztien % 93k plantillak mantentzea 

aurreikusten du, eta % 5ek kontratazio berriak egitea espero du. 

Lurraldeka, Arabako merkataritza ez-espezializatua da ezkorrena, eta horrek salmenten aldakuntzaren eragin garbia negatiboa 

izatea eragiten du, gainerakoen aldean, zeinaren emaitza garbia gehikuntzena baita. 

 

  

■  Txikizkako merkataritzaren aurreikuspenak  ▏   Merkataritza guztira 

Hornitzaileentzako eskaerak Salmenta-bolumena 

  

Salmenta-prezioak Langile-kopurua 

  

19,8 

52,1 

27,7 

GORAKORRAK EGONKORRAK BEHERAKORRAK 

29,4 

45,8 

24,4 

GORAKORRAK EGONKORRAK BEHERAKORRAK 

38,7 

59,4 

1,5 

GORAKORRAK EGONKORRAK BEHERAKORRAK 

5,2 

93,2 

1,6 

GORAKORRAK EGONKORRAK BEHERAKORRAK 
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2 / Hurrengo sei hiletarako 

aurreikuspenak 

Badirudi sei hilabeterako itxaropenak egonkor dirauela 

merkataritza ez-espezializatuan oro har; izan ere, 

establezimenduen % 55,8k mantentzea espero du oro 

har, eta soilik % 1,5ek uste du hobetu egingo dela. 

Eragin garbia – nahiz eta txikia izan – positiboa izatea, 

batez ere merkataritza espezializatuari zor zaio, 

zehazki, pertsonaren ekipamenduari, non % 20 garbiak 

espero baitu bere egoera orokorra hobetuko dela 

hemendik udazkenera bitartean. Merkataritza ez-

espezializatuak, berriz, antzeko okertzeak espero ditu, 

bai elikadura nagusi den merkataritzan, bai gainerako 

produktuetan. 

 

Gipuzkoa da seihileko aurreikuspen onenak dituen 

lurraldea, eta egoera hobetzekoa da bi merkataritza 

motetan, nahiz eta baikorragoak izan merkataritza ez-

espezializatuan.  

■  Txikizkako merkataritzaren aurreikuspenak  ▏   Merkataritza guztira 

Saltokiaren egoera orokorra 

 

22,9 

55,8 

21,4 

HOBETUKO DA MANTENDU EGINGO DA OKERRERA EGINGO DU 
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1 / Hurrengo hiru hiletarako aurreikuspenak 

Udari begira, euskal merkataritza espezializatuak merkataritzak oro har aurreikusten duen egoeraren oso antzekoa aurreikusten 

du: % 7 garbiak hornitzaileei eskaera gutxiago egitea aurreikusten du; % 6ak fakturazioa handitzea espero du, baina igoera hori 

salmenta-prezioetan espero den igoeratik etorriko da batez ere, % 36 garbiak igoerak iragartzen baititu. Agian, elikaduran 

espezializatutako merkataritza ezkorragoa izateagatik nabarmentzen da, fakturazioaren beherakadari dagokionez behintzat. 

Enpleguari buruzko iritziak, oro har, egonkorrak dira azpisektore guztietan, eta emaitza garbi positiboak eman dituzte 

azpisektore guztietan, merkataritza ez-espezializatuan izan ezik (gainerako produktuak dira nagusi), non emaitza garbia langile-

kopurua jaistekoa den. 

Pertsonen ekipamenduan espezializatutako merkataritzak kontratazio gehiago egitea espero du, establezimenduak % 7 garbi eta 

elikagaiak nagusi diren merkataritza ez-espezializatuan % 8 garbi aipatuta. 

Lurraldeka, Araba eta Bizkaia dira salmenten aurreikuspenei dagokienez saltoki ezkorrenak dituzten lurraldeak. Gipuzkoan, aldiz, 

pertsonen ekipamenduan espezializatutako establezimenduek espero dute fakturazio-igoerarik handienak udarako. 

 

 

 

■  Txikizkako merkataritzaren aurreikuspenak  ▏  Merkataritza espezializatua 

Hornitzaileentzako eskaerak Salmenta-bolumena 

  

Salmenta-prezioak Langile-kopurua 

  

20,2 

52,3 

27,1 

GORAKORRAK EGONKORRAK BEHERAKORRAK 

29,3 

46,6 

23,7 

GORAKORRAK EGONKORRAK BEHERAKORRAK 

36,8 

61,6 

1,3 

GORAKORRAK EGONKORRAK BEHERAKORRAK 

5,1 

93,5 

1,4 

GORAKORRAK EGONKORRAK BEHERAKORRAK 
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2 / Hurrengo sei hiletarako aurreikuspenak 

Merkataritza orokorrean bezala, merkataritza 

espezializatuak hobekuntza txiki bat aurreikusten du 

bere establezimenduen egoera orokorrean; hala 

adierazi du inkestatuen % 4 garbiak. Lehen adierazi 

dugun bezala, hobekuntza hori batez ere pertsonaren 

ekipamenduaren azpisektoretik datorren iragarpenetik 

dator, zehazki, Bizkaian eta Gipuzkoan.  

■  Txikizkako merkataritzaren aurreikuspenak  ▏  Merkataritza espezializatua 

Saltokiaren egoera orokorra 

 

23,6 

56,3 

20,1 

HOBETUKO DA MANTENDU EGINGO DA OKERRERA EGINGO DU 
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1 / Hurrengo hiru hiletarako aurreikuspenak 

euskal merkataritza ez-espezializatuaren aurreikuspenari dagokionez, datorren hiruhilekorako, merkataritza espezializatua baino 

apur bat okerragoa da: establezimenduen % 1 garbiak soilik espero du fakturazioa handitzea, eta espezializatuak, berriz, % 6 

garbiak.  

Horrez gain, espero den igoera horrek salmenta-prezioen hazkunde-intentsitate handiagoa izango du. Enpleguari dagokionez, 

merkataritza ez-espezializatuaren aurreikuspenak espezializatuarenaren antzekoak dira, non % 3 garbiak pertsona gehiago 

kontratatzea aurreikusten duen. 

  

■  Txikizkako merkataritzaren aurreikuspenak  ▏  Merkataritza ez-espezializatua 

Hornitzaileentzako eskaerak Salmenta-bolumena 

  

Salmenta-prezioak Langile-kopurua 

  

17,2 

50,9 

32,0 

GORAKORRAK EGONKORRAK BEHERAKORRAK 

30,3 

40,2 

29,4 

GORAKORRAK EGONKORRAK BEHERAKORRAK 

53,5 

42,9 

3,6 

GORAKORRAK EGONKORRAK BEHERAKORRAK 

5,9 

91,1 

2,9 

GORAKORRAK EGONKORRAK BEHERAKORRAK 



 

EAEko Merkataritzaren egoerari buruzko txostena    27 

2 / Hurrengo sei hiletarako 

aurreikuspenak 

Udazkenerako aurreikuspena ezkorragoa da, saltoki 

ez-espezializatuen % 13 garbiak horrela adierazi baitu; 

azpisektore espezializatua, berriz, hobetu beharrekoa 

da establezimenduen % 4 garbian. 

 
 

* aldeko eta aurkako erantzunei dagozkien portzentajeen arteko saldoa 
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MERKATARITZA ESPEZIALIZATUA ESPEZIALIZATU GABEKO MERKATARITZA MERKATARITZA GUZTIRA 

■  Txikizkako merkataritzaren aurreikuspenak  ▏   Merkataritza ez-espezializatua 

Saltokiaren egoera orokorra 

 

■  Sektoreen arteko konparazioak 

17,6 

51,5 

30,9 

HOBETUKO DA MANTENDU EGINGO DA OKERRERA EGINGO DU 
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Azken hilabeteetan zure negozioan kostu-gehikuntzak izan badituzu, zein alderditan adieraz 

diezagukezu? 

■ Merkataritza mota 

 

 

Merkatarientzako kostuen hazkundearen eragina nabarmena da lortutako erantzunetan. Salgaien erosketak eta energia-kostuek 

saltokien % 90erako prezioa igo dute, eta, ondoren, lehengaien prezioak eta logistika-kostuek gora egin dute. 

%0,0 %10,0 %20,0 %30,0 %40,0 %50,0 %60,0 %70,0 %80,0 %90,0 %100,0 

Bai, salgaiak erosteko kostuan. 

Bai, energia-kostuetan 

Bai, lehengaien kostuetan 

Bai, kostu logistikoetan 

Bai, soldata-kostuetan 

Bai, lokalaren alokairu-kostuetan 

Ez dut kostuen igoera nabarmenik izan 

Ez daki, zentraletik daramate. 

ESPEZIALIZATU GABEKO MERKATARITZA MERKATARITZA ESPEZIALIZATUA MERKATARITZA GUZTIRA 

■  Kostuak handitzea 
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Lurralde historikoetan, Araban dira saltoki gehien, bai salgaien erosketan, bai energia-kostuetan, kostuen gehikuntzari baiezko 

erantzuna ematen diotenak. Bizkaian, ordea, intzidentzia jasan duten merkatarien ehunekoa txikiagoa da. 

 

 

 

■  Lurralde historiko 

 

%0,0 %10,0 %20,0 %30,0 %40,0 %50,0 %60,0 %70,0 %80,0 %90,0 %100,0 

Bai, salgaiak erosteko kostuan. 

Bai, energia-kostuetan 

Bai, lehengaien kostuetan 

Bai, kostu logistikoetan 

Bai, soldata-kostuetan 

Bai, lokalaren alokairu-kostuetan 

Ez dut kostuen igoera nabarmenik izan 

Ez daki, zentraletik daramate. 

BIZKAIA GIPUZKOA ARABA 
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Erantzuna baiezkoa izan bada, esan al diezagukezu kostuen igoera hori zein ehunekotan eragin 

duen edo eragingo duen azken prezioetan? 

■ Merkataritza mota 

 

 

Saltokien % 40 inguruk beren produktuen kostuaren igoera kontsumitzailearentzako prezioan islatuko dute, % 5 edo % 10ean. 

Aitzitik, merkataritza espezializatuaren % 24k dio ez duela kostuen igoera azken preziora eramateko asmorik.  

%0,00 %5,00 %10,00 %15,00 %20,00 %25,00 %30,00 %35,00 %40,00 %45,00 

Bai, % 5 eta % 10 arteko igoera 

Bai, % 5 edo gutxiago 

Bai, % 10 eta % 20 arteko igoera 

Bai, % 20 eta % 30 arteko igoera 

Bai, % 30 eta % 40 arteko igoera 

Bai, % 40tik gorako igoera 

Ez dut kostuen igoera nire azken prezioetara 
eramango. 

Ez daki/Ez du erantzun 

ESPEZIALIZATU GABEKO MERKATARITZA MERKATARITZA ESPEZIALIZATUA MERKATARITZA GUZTIRA 

■  Kostuak handitzea 
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■ Lurralde historikoa 

 

 

Bizkaian, inkestatutako saltokien % 41,3k dio produktuen prezioak % 5 eta % 15 artean igotzen direla, eta horrekin lotuta, saltoki 

gutxien daude igoera azken prezioetara ez eramateko prest.  

%0,00 %5,00 %10,00 %15,00 %20,00 %25,00 %30,00 %35,00 %40,00 %45,00 

Bai, % 5 eta % 10 arteko igoera 

Bai, % 5 edo gutxiago 

Bai, % 10 eta % 20 arteko igoera 

Bai, % 20 eta % 30 arteko igoera 

Bai, % 30 eta % 40 arteko igoera 

Bai, % 40tik gorako igoera 

Ez dut kostuen igoera nire azken prezioetara eramango. 

Ez daki/Ez du erantzun 

BIZKAIA GIPUZKOA ARABA 
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 ■ Merkataritza mota 

 

 

Mailegurik ez dutela erantzun duten saltokiak eta berriz finantzatzeko beharrik ez dutela erantzun dutenak lotzen baditugu, 

ondoriozta dezakegu saltokien % 90ek ekonomia onbideratua dutela.  

%0,00 %10,00 %20,00 %30,00 %40,00 %50,00 %60,00 %70,00 

5.000 €baino gutxiago 

5.000 eta 10.000 €artean 

10.000 eta 20.000 €artean 

20.000 €eta 30.000 €artean 

30.000 €baino gehiago 

Ez daukat mailegurik 

Ez dut berriz finantzatzeko beharrik. 

ED/EE 

ESPEZIALIZATU GABEKO MERKATARITZA MERKATARITZA ESPEZIALIZATUA MERKATARITZA GUZTIRA 

■ Birfinantzaketa 

Gaur egun negozioaren kredituren bat birfinantzatu behar izanez gero, gutxi gorabehera, 

zenbateko kopurua birfinantzatu beharko zenuke? 
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■ Lurralde historikoa 

 

 

Lurraldeka, Gipuzkoa nabarmentzen da, non % 65ek ez duen birfinantzaketarik behar, eta % 10ek bakarrik egingo du; aldiz, 

Arabako eta Bizkaiko % 15ek egingo dute.  

%0,00 %10,00 %20,00 %30,00 %40,00 %50,00 %60,00 %70,00 

5.000 €baino gutxiago 

5.000 eta 10.000 €artean 

10.000 eta 20.000 €artean 

20.000 €eta 30.000 €artean 

30.000 €baino gehiago 

Ez daukat mailegurik 

Ez dut berriz finantzatzeko beharrik. 

ED/EE 

BIZKAIA GIPUZKOA ARABA 
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0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 

Bonuen bidezko kontsumorako pizgarriak 

Zuzeneko laguntzak 

COVID-19 finantzaketa Elkargik bermatutako 
maileguen bidez 

Zerga-arinketak 

BIZKAIA GIPUZKOA ARABA 

■ COVID19 neurrien balorazioa 

Nola baloratzen dituzu 1etik 5era administrazio publikoek COVID19 pandemiaren aurrean orain 

arte hartutako neurriak? 

 

Administrazioek abian jarritako neurriei dagokienez, baloratuena bonuen bidezko kontsumo-pizgarria da.  

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 

Bonuen bidezko kontsumorako pizgarriak 

Zuzeneko laguntzak 

COVID-19 finantzaketa Elkargik bermatutako 
maileguen bidez 

Zerga-arinketak 

ESPEZIALIZATU GABEKO MERKATARITZA MERKATARITZA ESPEZIALIZATUA MERKATARITZA GUZTIRA 
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2022ko lehen hiruhilekoa honako egoera honek markatzen du: 

 Aldi horretako salmenta gutxiago, aurreko hiruhilekoaren aldean. Horrela, saltokien % 63,4k aurreko hiruhilekoan baino 

salmenta gutxiago izan dituztela adierazi dute, eta % 12,3k, berriz, gora egin dutela. Merkataritza ez-espezializatuak 

espezializatuak baino jaitsiera handiagoa izan du salmentetan. 

 Lurralde historikoak kontuan hartuta, egoera horrek eragin negatiboagoa izan du Gipuzkoan, ondoren Araban eta 

Bizkaian. 2021eko laugarren hiruhilekoaren aldean salmentak % 67,3 jaitsi dira Gipuzkoan, % 66,7 Araban eta % 60 

Bizkaian. 

 Merkatariei salmentak aurreko urteko aldi berarekin ebaluatzeko eskatzen zaienean, salmentak gehiago jaitsi dira 

Bizkaian (% 58), ondoren Araban (% 57,5) eta azkenik Gipuzkoan (% 55,9). Horrela, euskal saltokien % 57,2k uste du 

salmenta-bolumena txarra izan dela aldi horretan ohikoa denarekin alderatuta. 

 Hornikuntzen prezioei dagokienez, nahiz eta saltokien % 18,9k egonkortasunari buruz hitz egin, joera goranzkoa da; 

izan ere, erosketa-prezioak gehiago igo dira (% 75,2), eta ez gutxiago (% 3,7). 

 Hornikuntza-prezioen goranzko joerarekin bat etorriz, salmenta-prezioekiko adierazitako joera prezioak igotzeko da (% 

52,8); prezioei eutsi dietenak % 42,5era jaitsi dira, eta prezioak jaitsi dituztenak % 4,7 dira. Merkataritza ez-

espezializatua inflazionistagoa da espezializatua baino. Era berean, Bizkaiko merkataritza da prezioak gehien igo 

dituena ( % 54,3), ondoren Arabakoa ( % 52,8) eta azkenik Gipuzkoakoa ( % 50,6). 

 Biltegiratzeei dagokienez, saltokien % 15,5ek dio gehiegizko stock-maila duela. Arazo hori ohikoagoa da merkataritza 

espezializatuan (% 16) ez-spezializatuan (% 11,9) baino. 

 Stocken egoera hori dela eta, gehiago dira hornitzaileei egindako eskaeren beherakada aurreikusten duten saltokiak (% 

27,7) eskaera horiek gehitzea aurreikusten dutenak baino (% 19,8). Eskaeren beherakada handiagoa da saltoki ez-

espezializatuetan (% 32) espezializatuan baino (% 27,1).  

■  Ondorioak ▏  Hiruhilekoaren egoera 
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 Saltokien % 95,1ek kostu-igoerak izan dituzte azken hilabeteetan, batez ere salgaien erosketan (% 85,8) eta energia-

kostuetan (% 84,2). Lurraldeka, Arabako merkataritzak izan du kostu-gehikuntzarik handiena (% 98,8), ondoren 

Gipuzkoakoak (% 97,3) eta azkenik Bizkaikoak (% 92,8). 

 Prezioak igo dituztenen artean, % 22k esan du ez duela azken prezioetara eramango. Hala ere, merkatarien % 39,4k 

adierazi du % 5 eta % 10 bitarteko igoera aplikatu duela edo aplikatuko duela laster. 

 Merkatarien % 13,5ek adierazi du bere negozioko kredituren bat birfinantzatzeko beharra. Inguruabar hori handiagoa 

da merkataritza espezializatuan (% 14,2) ez-espezializatuan baino (% 9). Araban birfinantzatzeko behar handiagoa dago 

(% 15,1), ondoren Bizkaian (% 14,6) eta Gipuzkoan (% 11,4). 

 COVID-19aren pandemian administrazio publikoek hartutako neurri guztiek balorazio baxuak lortu dituzte. 

Rankingaren buruan, honako hauek daude: kontsumorako pizgarriak bonuen bidez (5 puntutik 2,94), zuzeneko 

laguntzak (2,35), COVID19 finantzaketa Elkargik bermatutako maileguen bidez (2,21) eta zerga-desgrabazioak (1,84).  

■  Ondorioak  ▏  Etorkizunerako aukerak 

Horrekin guztiarekin, 2022ko bigarren hiruhilekorako salmenten aurreikuspenek joera apur bat positiboagoa dute: 

 Saltokien % 29,4k hurrengo hiruhilekoan salmentak handitzea espero du. 

 % 45,8k egonkortasuna aurreikusten du. 

 Eta % 24,4k salmenta gutxiago iragarri dituzte. 

 Kasu horretan, Arabako merkataritza baikorragoa da (% 30,7) Gipuzkoakoa (% 29,3) eta Bizkaikoa (% 29,2) baino. 

 Eta salmenta handiagoko egoera horretan, datorren seihilekorako saltokien % 22,9k uste du bere merkataritzaren egoera 

hobetuko dela. Merkataritza espezializatuan egoera positiboagoa da (% 23,6) ez-espezializatuan baino (% 17,6). 

 Aurreikuspen horiekin, ez da aurreikusten enpleguaren gaineko egoera negatiborik. Saltokien % 93,2k plantillari eustea 

aurreikusten dute. 

■   Ondorioak  ▏ Kostuak handitzea/Birfinantzaketa/COVID19 neurrien balorazioa 



 

EAEko Merkataritzaren egoerari buruzko txostena    37 

 


