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I. SARRERA 

1. Lehiaren Euskal Agintaritzan (LEA/AVC), Euskadin lehia askearen eta merkatuko 
gardentasunaren baldintzak hobetzeko egiten dugu lan. Beraz, txosten hau gure 
jarduketa-ildo estrategikoetako bati erantzuteko egin da: merkatuen zaintza 
proaktiboari. 

Aldi berean, LEA/AVCn gure Plan Estrategikoa 2030 Agendarekin eta Garapen 
Jasangarrirako Helburuekin (GJH) lerrokatu dugu, eta azterlan honekin bigarren eta 
hamabigarren GJHetan lagundu nahi dugu: zero gosea, eta ekoizpen eta kontsumo 
arduratsuak, hurrenez hurren. 

2. Azken urteotan, nekazaritzako eta abeltzaintzako ekoizleen eskaerak intentsitatean 
hazi dira, elikadura-katean duten egoerari dagokionez, alderantzizko presio bikoitza 1 
bizi dutelako. Kontzeptu horrek negoziazio-ahulezia adierazten du, batetik, gero eta 
garestiagoak diren intsumoak erosteko prozesuari aurre egin behar baitiote, eta, 
bestetik, beren produktuak dimentsio eta botere handiagoko konpainiei saltzeko 
prozesuaren ondoriozko eskakizunei. 

Insumoen prezioen igoerak, pandemiak eta Ukrainako gerrak areagotuta; ekoizpenaren 
eskakizunek, jasotako prezioen jaitsierak, fenomeno klimatikoek eragindako kalteak 
handitzeak, lehengaien kotizazioen hegazkortasunak eta elikadura-katean prezioak 
finkatzean orekarik ez izateak kalte zuzena dakarkie nekazaritzako eta abeltzaintzako 
ustiategiei, eta beren bideragarritasuna arriskuan jartzen dute. 

3. Gainera, eztabaidaezina da “baserria mahaiarekin” lotzen duen elikaduraren balio-
katea funtsezkoa dela gure eguneroko bilakaeran, elikatzeko erabiltzen ditugun 
elikagaiak eskura ditugula eta horiei esker gara gaitezkeela bermatzen baitigu. 

Ekarpen horretatik harago, sektore hori bere inplikazio sozial sakonengatik ere bada 
estrategikoa  –kultura, paisaia, gastronomia edo tradizioak osatzen ditu–, eta eragina du 
beste dimentsio batzuetan, hala nola garapen jasangarrian, klima-aldaketaren aurkako 
borrokan, lurralde- eta paisaia-antolamenduan, landa-ekonomiaren dibertsifikazioan 
eta biziberritzean, osasun publikoan, produktuen kalitatean eta energia eta material 
biobateragarrien ekoizpenean.  

                                                      
1 LAMO DE ESPINOSA, J., “La crisis económica global y la crisis agraria española» en Mediterráneo 
económico”, ISSN 1698-3726, 16 zk., 2009 (El futuro de la economía española/Juan Velarde Fuertes 
Zuhaitz akademikoaren koordinazioari eskainitako alea), 47-83 orr.  
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Izan ere, nekazaritzako elikagaien hornidura-katea ekosistema estrategikotzat jotzen da 
Europa berreskuratzeko eta elikadura-sistema jasangarriagoetarako trantsizioa ahalik 
eta modurik inklusiboenean egiteko; haren garrantzia Next Generation EB pizgarri-
planaren bidez ikusarazi da, adibidez. Bertan 7.500 milioi euro gehiago esleitu zitzaizkion 
FEADERi Nekazaritza Politika Bateratuaren (NPB) helburuetan, eta Europako Itun Berdea 
abian jartzean. Itun horrek eragina du nekazaritzan, “Baserritik Mahaira” eta 
Biodibertsitateari buruzko EBren Estrategia izeneko estrategien bitartez.   

4. Ondorioz, funtsezkoa da elikagaien katea osatzen duten ekoizpen-, eraldaketa- eta 
banaketa-jarduerek, industriak eta zerbitzu osagarriek eta jarduera horien arteko 
erlazioek zuzen eta leial funtzionatzea merkatuari dagokionez, lehiak prezioetan, 
kantitatean, kalitatean, hautatzeko aukeran eta berrikuntzan dituen ondorio positiboak 
heda ditzan.   

Horregatik, merkatuen eraginkortasun ekonomikoa bilatzean, LEA/AVCk, alde batetik, 
kolusiozko jokabideak, nagusitasunezko posizioaren abusuak eta jokabide desleialak 
jazarten ditu interes publikoan eragina dutenean, eta, bestetik, merkatuen baldintzen 
hobekuntza aztertzen eta sustatzen du, laguntza publikoak sustatzeko –adibidez, 
lankidetza-ekimenen bideragarritasun lehiakorrari buruzko ahokuak emanez– eta 
zaintzeko jarduketen bidez, Lehiaren Defentsari buruzko Legeak (LDL)2 arautzen duen 
bezala. 

5. Enpresa-askatasunak eta eragile ekonomikoen arteko lehia libre eta leialak eusten 
diote gure sistema ekonomikoari, nekazaritza-jardueraren egiturazko berezitasunak 
salbuespenak ezartzea ekarri arren.  

Horrela, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuak (EBFT) Nekazaritza 
Politika Bateratua (NPB) ezarri zuen, eta politika horren funtzionamenduari eta 
helburuak lortzeari babes hori eman zionez, lehiari buruzko arauak nekazaritzako 
produktuen ekoizpenari eta merkataritzari aplikatzen zaizkio, baina Europako 
Parlamentuak eta Kontseiluak zehazten duten neurrian bakarrik. Ondorioz, jokabide 
batzuk lehiaren aurkakotzat hartzetik salbuetsita daude, kartelen jardunbideen 
antzekoak izan arren.  

Era berean, egiturazko espezifikotasunak eta egoeraren araberako mendetasun 
handiagoa eta beste jarduera-adar batzuek baino desoreka handiagoak dituen sektorea 

                                                      
2 Lehiaren Defentsari buruzko uztailaren 3ko 15/2007 Legea. 

Oharra. Estatu kideen arteko merkataritzan eragina badu, EBFTren 102. artikulua aplikatuko litzateke. 
LDLren aipamenak EBFTren 101. eta 102. artikuluetara ere hedatuko dira, baldin eta eragin hori ematen 
bada. 
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izateak, beharrizan eta erronkei aurre egiteko gure araudian sektore-erregulazio 
espezifiko baten bidez jardutea ekarri du, eta horren adierazle nagusia Elikadura-
katearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko 12/2013 Legea (EKL) da3. 

6. Lehen sektorera soilik bideratutako babes berezi hori haren ezaugarrietan oinarritu 
da –atomizazioa, eskariaren zurruntasuna, urtarokotasuna, barne-ezaugarrien 
heterogeneotasuna eta asimetria–, bai eta haren katebegi desberdinen egituran –
dimentsio ekonomikoekin eta negoziazio-gaitasun desberdinekin–, horiek operadoreen 
arteko botere-asimetriaren ondoriozko desoreka ugariren sorburuan egon baitira –eta 
desbideratze horrek mendekotasun ekonomikoa eragin baitezake– eta horrek 
jardunbide komertzial desleial (JKD) kaltegarriak egotea ekarri du. 

Hala, ekoizleak bereziki zaurgarritzat4 jotzen dira MJDekiko; izan ere, askotan, ez dute 
hornidura-kateko beste operadore batzuen pareko negoziazio-ahalmenik, eta, ondorioz, 
baldintza jakin batzuk onartzera mugatzen dira –hala badagokio, beren produktuen 
izaera galkorrak ere presionatzen ditu–, beren produktuak kontsumitzaileei ezin 
helarazteko arriskuarekin.  

Operadoreen arteko desoreka horiek edo transakzioetako negoziazio-ahalmen anitza 
zenbait MJDren jatorrian egon dira, besteak beste, ordainketen atzerapenei, alde 
bakarreko kontratu-aldaketei, gehiegizko klausulak sartzeari eta prezioei buruzko 
informaziorik ezari buruzkoetan.  

7. Errealitate horren aurrean, Europako esparruan jardunbide komertzial bidezkoagoak 
sustatzea EBren elikagai-politika integralaren parte izateko apustu egin da. Horrek 
elikadura-katearen iraunkortasun handiagoa bermatuko du ekonomiaren, gizartearen 
eta ingurumenaren ikuspegitik, 2. GJHak lortzeko xedez5.  

Elikadura-kateko operadoreen arteko botere-desberdintasunean jatorria duten 
jardunbide desleialak eten nahian, nekazaritzako eta elikagaigintzako hornidura-kateko 
jardunbide komertzial desleialei buruzko 2019/633 Zuzentarauak6, erosleen eta 

                                                      
3 Elikadura-katearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko abuztuaren 2ko 12/2013 Legea. 

4 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT. IMPACT ASSESSMENT. Initiative to improve the food supply 
chain (unfair trading practices) (2018).  

5 Europako Ekonomia eta Gizarte Batzordearen irizpena, elikagaien hornidura-katean enpresen arteko 
harremanetan merkataritza-jardunbide desleialei buruz Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 
egindako zuzentarau-proposamenari buruzkoa. [COM (2018) 173 azkena] (2018/C 440/28).  

6 Nekazaritzako eta elikagaigintzako hornidura-katean enpresen arteko harremanetan merkataritza-
jardunbide desleialei buruzko EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN 2019ko apirilaren 
17ko 2019/633 (EB) Zuzentaraua.  
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hornitzaileen arteko harremanetan debekatuta dauden MJDen gutxieneko zerrenda, eta 
debeku horiek betetzen direla kontrolatzeko gutxieneko arauak ezartzen ditu. 

2019/633 Zuzentarauak elikadura-katearen7 funtzionamendua hobetzeko neurriei 
buruzko 12/2013 Legea aldatzen duen 16/2021 Legearen bidez egin du transposizioa 
Espainiako araudira, Zuzentarauan jasotako MJDetako batzuk jada EKLn aurreikusita 
zeuden arren. 

8. Euskal Autonomia Erkidegoak (EAE), bestalde, bere lurraldean Ingurumenari buruzko 
Legean xedatutakoa betetzen dela kontrolatzeaz arduratuko den agintaritza izango du, 
bere eskumenen esparruan zehatzeko ahalmena erabiliz, eta, gutxienez, lege horrek 
Estatuko Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) izenekoari esleitzen 
dizkion eginkizunak izango ditu, EKLren 26. eta 28. artikuluen arabera.  

9. Azterlan honetan, besteak beste, arau-aldaketa horien gainean jarri nahi da arreta, 
nekazaritzako elikagaien merkatuan lehia askearen eta leialaren jokoan duten eragina 
baloratu ahal izateko, hori premiaren, proportzionaltasunaren eta diskriminaziorik 
ezaren printzipioen arabera arautu behar baita.  

Horretarako, lege-berrikuspen bat egiteaz gain, txosten honetan Euskadiko 
nekazaritzako elikagaien balio-katea zehazten da, nekazaritzako eta abeltzaintzako 
jardueraren Europako esparrua analizatzen da, eta sektorean ohikoak diren harreman 
asimetrikoak aztertzen dira. Azken lege-eguneratzeak, 16/2021 Legeak, horiei aurre 
egiteko merkataritza-jardunbide desleialak bultzatu ditu.  

  

                                                      
7 Elikadura-katearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko 12/2013 Legea 
aldatzen duen abenduaren 14ko 16/2021 Legea. 
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II. EUSKADIKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN MERKATUAREN 

DIAGNOSTIKOA 

1. Euskadiko nekazaritzako elikagaien katea 

10. Nekazaritzako elikagaien sektoreak giza beharrizanak asetzeko elikagaiak ematen 
ditu, eta bere garrantzia, esate baterako, Euskadiko Espezializazio Adimenduneko 
Estrategia (RIS3 Euskadi) diseinatzen eta ezartzen duen leku nagusian islatzen da.  

1. irudian ikusten den bezala, elikadura aztertu beharreko aukera-nitxo gisa 
identifikatzen da, beste esparru batzuekin, hala nola, osasunarekin eta zahartzearekin, 
klima-aldaketarekin eta jasangarritasunarekin, duen lotura garrantzitsuarengatik. Era 
berean, sektore horrek gaitasun zientifiko-teknologikoak behar ditu teknologia 
bideratzaileetan, eta horiek kritikoak izango dira sektorea eraldatzeko eta 
lehiakortasunean irabaz dezan laguntzeko jardunean. 

 

 

 Iturria: Ekonomiaren Garapena eta Azpiegitura Saila eta beste batzuk (2018) 

Aldi berean, nekazaritzako elikagaien sektorea zuzenean baldintzatzen dute joera 
konplexuek, hala nola: teknologia eraldatzeko premia handia duen eta hori lortzeko 
baliabide mugatuak dituen sektore batean sartzeak; baliabideen baldintzetan eragina 

1. irudia. RIS3 Euskadiren lehentasun estrategikoak 
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duen ingurumen-errealitatea (lurzoruaren eta uraren baliabideen kutsadura, eta, beraz, 
baldintza meteorologikoena); eta beste eragile batzuen balio-kateko zenbait 
katebegirekiko mendekotasuna. Eragile horietako batzuk multinazionalak dira.  

11. Nekazaritzako elikagaien balio-kateak interes bereiziak dituzten hainbat eragile 
biltzen ditu. Euskadiren kasuan –BASQUE FOOD CLUSTER–, 3 talde nagusitan 
(ekoizpena, eraldaketa eta banaketa) eta bigarren mailako 2 taldetan (industria eta 
zerbitzu osagarriak; eta ezagutza- eta dinamizazio-eragileak) antolatzen dira, dagozkien 
operadore logistikoekin8 batera. Enpresa handiak eta ETEak aritzen dira bertan, 
lehiakide, hornitzaile edo bezero gisa. 

2. irudia. Euskadiko Nekazaritzako Elikagaien Katea 

 
 
Iturria: BASQUE FOOD CLUSTER (lehen, Euskadiko Nekazaritzako Elikagaien Klusterra). 2020-2023 Plan 
Estrategikoa. https://basquefoodcluster.com/eu/basque-food-cluster/ 

Azpimarratu behar da definizio hori ez datorrela bat elikadura-katea definitzen duen 
EKLn (5.a artikulua) jasotakoarekin. Bertan honela definitzen da elikadura katea: 

 “Nekazaritzako eta elikagaigintzako produktuen ekoizpenean, eraldaketan eta 
banaketan esku hartzen duten operadoreek, garraio-jarduerak eta hamar milioi 
eurotik beherako fakturazio-bolumena duten ostalaritzako eta jatetxeetako 
enpresak alde batera utzita. Ez dira sartzen, halaber, 50 milioi eurotik beherako 
fakturazio-bolumena duten ostatu-zerbitzuen jardueretan diharduten enpresak”. 

                                                      
8 Definizio hori orokorra da, elikadura-hornidurako kateen luzera eta konplexutasun-maila produktuaren 
eta merkatuaren ezaugarrien araberakoak baitira.  
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Salbuespen horrek izugarrizko eragina du, elikagaien banaketaren eta garraioan, 
ostalaritzan, sukaldaritzan eta ostatuan diharduten enpresen arteko kontratu-harreman 
ugari EKLren aplikaziotik kanpo geratzen baitira. 

12. 2020an, elikaduraren balio-katea Euskadiko BPGaren % 9,36 izan zen, eta 138.034 
enplegu zuzen metatu zituen. Ikus daitekeenez (1. Taula), ostalaritza eta elikagaien 
merkataritza dira BPGari eta enpleguari ekarpen handiena egiten dioten bi jarduerak. 

1. taula. Euskadi: Nekazaritzako Elikagaien Sektorea 

Jarduerak BPG 
Enplegua 

(kop.) 
Enplegua  

( %/Guztira) 
Lehen sektorea %0,69 11.743 1,16 
Elikagaien eta Edarien industria %1,51 15.235 1,50 
Elikagaien Merkataritza %2,60 38.571 3,81 
Ostalaritza %2,94 51.023 5,10 
Elikagaien garraioa %0,54 4.657 0,46 
Elikadurakoak ez diren adar lotuak %1,08 16.805 1,66 

 %9,36 138.034,00 - 
Iturria: HAZI (2020) 

13. Ondoren, BASQUE FOOD CLUSTERak proposatutako sailkapenetik abiatuta, balio-
katearen kate-mailak deskribatzen dira, arrantza-jarduera izan ezik, bere 
espezifikotasuna dela eta ez baita azterlan honetan aztertzen. 

Azterlan deskriptibo hori egiteko erabili diren datuak SABI9 datu-basetik datoz, bai eta, 
hala badagokio, sektoreko beste eragile garrantzitsu batzuetatik ere. 

Txostenean zehar, tauletan eta grafikoetan bereziki, EJSN-CNAE (Ekonoima Jardueren 
Sailkapen Nazionala) nomenklaturara jotzen da, jardueren hitzez hitzeko 
deskribapenera jo beharrean, testuak sinplifikatzeko eta argitzeko xedez. 

Informazio zehatza hautatzeko, iragazki hauek aplikatu dira: 

 Dagokion urtean aktibo-bolumena informatuta duten enpresa aktiboak 

 EJSN-CNAE  

 Euskadin daudenak 

 Edozein forma juridikorekin, ondoren kooperatibei arreta berezia eskaini zaien 
arren 

                                                      
9 SABI, Informa taldeko aplikazioa da. Bertan, Espainian eta Portugalen 1.800.000 enpresa baino 
gehiagoren merkataritza-erregistroan aurkeztutako balantzeei buruzko informazioa jasotzen da. 
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2. Euskadiko nekazaritzako elikagaien katearen katebegiak 

2.1. Ekoizpena 

14. Ekoizpenak, nekazaritzako eta abeltzaintzako katearen lehen katebegiak, goranzko 
joerari eutsi dio 2018ra arte, eta uzkurdura txiki bat izan du 2019tik eta 2020tik aurrera, 
ziurrenik COVID-19aren krisiaren ondorioz, besteak beste (2. Taula). 

2. Taula. Nekazaritza-ekoizpena: Makromagnitudeak produktuen eta produktu-multzoen arabera 
(mila €-tan) 

 2014ko 
balioa 

2015ko 
balioa 

2016ko 
balioa 

2017ko 
balioa 

2018ko 
balioa 

2019ko 
balioa 

2020ko 
balioa 

Nekazaritzako azken 
ekoizpena* 

510.389,2 523.502,9 535.115,3 543.531,0 555.071,9 553.545,7 493.261,9 

Bitarteko 
kontsumoak 

188.180,8 196.221,6 189.824,7 193.579,5 194.259,9 196.354,0 196.811,8 

Dirulaguntzak 59.997,7 65.696,9 65.933,5 65.293,9 66.516,7 65.303,9 64.991,4 
Balio erantsi gordina 
merkatuko 
prezioetan 

322.208,4 327.281,3 345.290,5 349.951,5 360.812,0 357.191,7 296.450,1 

Balio erantsi gordina 
faktoreen kostuan 

382.206,1 392.978,1 411.224,0 415.245,4 427.328,7 422.495,6 361.441,5 

Balio erantsi garbia: 
nekazaritzako 
errenta 

299.336,8 309.198,6 328.894,5 332.519,2 343.920,6 338.116,8 276.528,9 

* Nekazaritzako azken ekoizpenean nekazaritzako ekoizpena, abeltzaintzako ekoizpena eta basogintzako 
ekoizpena sartzen dira. 
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen  Sailaren Estatistika 
Organoa (2014-2020) 
 

Jokabide hori errepikatu egiten da balio erantsi gordinaren eta garbiaren kasuan, eta 
bereziki deigarria da faktoreen kostuari dagokion balio erantsi gordinaren beherakada, 
bai eta bitarteko kontsumoei dagokienez ikusten den goranzko joera ere. Horren 
arrazoia, besteak beste, intsumoen prezioaren igoera eta sektorearen jardueraren 
beraren izaera (ereintza- eta uzta-zikloa) izan daiteke –input-en kontsumoa urtarokoa 
da: hornikuntza handia dago jardueraren hasieran (ereintza), eta produktu 
fitosanitarioak txertatzen diren eta ekoizpena prebenitzen eta zaintzen den une jakin 
batzuetan–.   

Egoera horrek zurruntasun handia dakar merkatuaren salbuespenezko egoerei 
erantzuteko orduan, bai eskaria handitzeari, bai jaisteari dagokionez. COVID-19a 
bezalako gertaerek, eguraldi txarrak, muturrekoak edo garraiolarien grebak –sektoreak 
azken urteetan bizi izandako egoerak– zuzeneko eragina dute ondasun galkor horien 
azken ekoizpenean. Batzuetan, gainera, maniobra-marjina mugatua da, ekoizleen 
ahultasunengatik eta jardueraren izaeragatik beragatik. 
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15. Nekazaritzako azken ekoizpenaren banakapenean arreta jarriz gero, nekazaritzako 
eta abeltzaintzako produkzioan jokabide desberdinak bereizten dira (1. Grafikoa). 
Lehenengo kasuan, 2014-2020 serie historikoan nolabaiteko egonkortasuna izateko 
joera dago, hazkunderik handiena 2018an erakutsiz eta txikiena 2020an.   

Bestalde, abeltzaintza-sektorean beheranzko joera txikia ikusten da, eta 2020. Urtea 
izan da aztertutako serieko bigarren daturik txikiena. Besteak beste, pentsuaren 
prezioen igoera geldiezinak eragin du jokabide hori, horrek presio handia eragiten baitie 
produktu mota horien ekoizleei.  

1. Grafikoa. Euskadi: Nekazaritzako ekoizpena vs abeltzaintzako ekoizpena (mila €-tan) 

 
Iturria: Bertan egina, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen  Saileko 
Estatistika Organoan oinarrituta (2014-2020) 
 

2.1.1. Nekazaritzako ekoizpena  

16. Euskadiko nekazaritza-ekoizpeneko hiru labore nagusiak mahastiak, barazkiak eta 
zerealak dira.    

Ekoizpen horrek kalitate-zigiluak eta jatorri-deiturak ditu, hauek, besteak beste: 

● EUSKO LABEL:  
o Olio birjina estra                           
o Arabako zerealak                         
o Ibarrako piparrak                    
o Euskal baserriko arrautza             
o Euskal Herriko lekaleak                
o Arabako patata                              
o Gernikako piperra                        
o Euskal Herriko tomatea               
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o Euskal Herriko barazkiak 
● Euskal Baserri: 

o Letxugak, lekak, zerbak, porruak… 
o Sagarrak eta udareak                  
o Kiwiak. 

● Gorenak Sagardoa                                   
● Ekolurra (ekoizpen ekologikoa) 

Jatorri-deiturei dagokienez, hauek nabarmentzen dira: 

● Jatorrizko deitura: 
o Arabako Errioxako ardoa                          
o Euskal Sagardoa 
o Arabako Txakolina                                         
o Bizkaiko Txakolina  
o Getariako Txakolina 

● Adierazpen geografiko babestua: 
o Gernikako piperra. 

17. 2014-2020 seriean, goranzko joera ikusten da barazkietan eta zerealetan, eta 
beherapen iraunkorra mahastien laborantzan, 2019an eta 2020an batez ere. 

2. Grafikoa. Euskadi: Nekazaritza-ekoizpenaren banakapena 

 
Iturria: Bertan egina, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen  Saileko 
Estatistika Organoan oinarrituta (2014-2020) 

Frutak eta patatak nahiko labore egonkorrak izan dira, eta erremolatxak eta lekaleek 
indarra galdu dute urteen poderioz. 

Labore horien jokabideari dagokionez, zerealen kasua nabarmentzen da. 2021eko 
erdialdean, prezioen hazkunde esponentzial eta iraunkorra erregistratu zen, eta urte 
horren amaieran maila ezezagunetara iritsi zen (3. Grafikoa). Hala ere, kotizazio horiek 
ez dute hobekuntza nabarmenik ekarri ekoizleentzat, igoera ez baita nahikoa izan 
intsumoen (gasolioa, energia, ongarriak) igoera orokorra konpentsatzeko. 
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3. Grafikoa. Zerealen prezioaren jokabidea  

 
Iturria: Nekazaritzako Elikagaien Euskal Sektorearen Behatokia (2021) 

 
18. Oro har, nekazaritzako ekoizpenaren jomugari dagokionez 2020rako eskuragarri 
dauden datuek 2014-2019 aldiko joera islatzen dute (4. Grafikoa). Ohikoa da lehen 
mailako produktuen ekoizleek beren ekoizpena zentralei edo handizkariei ematea, haiek 
baitira produktu horiek azken kontsumitzaileei bideratzeaz arduratzen direnak.  

4. Grafikoa. Nekazaritza-ekoizpenaren jomuga 

Iturria: Geuk egina, HAZI oinarri hartuta (2020) 

 

2014-2020 aldian, kontsumitzaileari zuzenean saltzeko jokabidea nabarmentzen da 
(gertuko salmenta). Hasieran egonkortasuna ikusten da, eta 2016a goranzko joeraren 
hasierako puntua da (nolabaiteko ezegonkortasunarekin; igoera eta jaitsiera arinekin) 
2020ra arte, urte horretan baitu ekarpenik handiena. Egoera horrek sektorearen 
ezaugarri den errealitate bati erantzuten dio, hau da, kontsumitzailearentzako azken 
prezioaren eta nekazariak jasotako prezioen arteko alde nabarmenari. 
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Jasotako prezioaren eta azken prezioaren eta ekoizleak soberakin handiagoak 
atxikitzearen arteko alde horri dagokionez, ekimen hauek ikus daitezke: 

● Tokiko ekoizpenari eta haren produkzio-bitartekoei balioa ematea, 
kontsumitzailearentzako prezioen igoera azaltzeko (ekoizpen kontrolatua, 
produktu kutsatzaile gutxiago erabiltzea, ekoizpen ekologikoa). 

● Ustiategien errentagarritasuna hobetzea ekoizpen-baliabide berrien eta 
errendimendu hobeko barietateen bidez, sektoreko ikerketa-zentroentzako 
interes bereziko eremua. 

● Tokiko ekoizleei zuzeneko erosketa programatuak egiteko Kontsumitzaile-
elkarteak. 

● Tokiko produktuen merkatuak hiri eta herri txikietan, ekoizlearen zuzeneko 
salmentarako mekanismoa eskaintzeko. 

19. Ustiategien errentagarritasunari dagokionez, finantza-informazioaren bilakaerak (5. 
Grafikoa) erakusten du balio erantsiak hobekuntza txikia izan duela 2014-2020 aldian 
(baita erregistratuta ere, hazkunde esanguratsuak epealdiko urte jakin batzuetan), baina 
baliabide propioen gaineko errentagarritasunak (ROE) eta EBITDA10 adierazleek 
narriadura progresiboa islatzen dute, eta ROE da kontrakziorik esanguratsuena duen 
adierazlea. 

5. Grafikoa. Nekazaritza-sektorea: Finantza-ratioak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Geuk egina, SABItik ateratako datuetan oinarrituta (2014-2020) 

Oharra: Nekazaritza-sektorean diharduten enpresen lagina 

ROEren egoeraren arabera, inbertitutako kapitalaren gaineko benetako ordainketa 
ahula da; beraz, mozkinak sortzeko gaitasuna mugatua da. EBITDAren jokabideak 
errealitate hori berresten du; izan ere, 5. Grafikoan ikusten den bezala, susperraldi txiki 

                                                      
10 EBITDA (ingelesezko “Earnings Before Interests, Tax, Depreciation and Amortization’ akronimoa) bat 
dator interesen, zergen, balio-galeren eta amortizazioen aurreko emaitzekin, eta ustiapenaren emaitza 
gordinaren parekoa da. 
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bat izan du 2017an, aurreko urteekin alderatuta, baina haren mailak baxuak dira 
oraindik. 

Laburbilduz, ekoizleek epe ertain-luzera negozioa jasangarria egingo duten etekinak 
sortzeko duten gaitasun mugatua islatzen dute adierazle horiek. 

20. Jarraian, nekazaritza-ekoizpeneko hiru labore nagusiak aztertuko ditugu: mahastiak, 
barazkiak eta zerealak.   

21. Euskadiko mahastizaintza- eta ardogintza-sektorearen ezaugarri nagusiak hauek dira:  

● Ustiategiak eta ardandegi-sektorea tamaina txikikoak, erantzuteko gaitasuna 
mugatuz. 

● Ekoizpen-kostu eta eskulan behar handiak. 
● Soberako ardo-ekoizpena. 
● Aintzatetsitako kalitateko ekoizpena, baina bereiztasun txikia erakusten duena. 

Ekoizpen ekologikoa oso mugatua da. 
● Gutxi garatutako merkataritza-egiturak. HORECA kanalaren (Hotelak, Jatetxeak 

eta Kafetegiak) mendekotasun handia, eta horrek jardueraren 
beherakada/geldialdia erregistratu du pandemiaren garaian eta pandemia 
osteko hasieran. 

● Asoziazionismo maila txikia eta antolamendu-egitura mugatuak. 
● Ziurgabetasuna Brexit-aren eta AEBetako aduana-tarifen aurrean 
● Ziurgabetasuna NPBren erreformaren aurrean. 
● Tentsio sektoriala Arabako Errioxan eta Errioxako jatorri-deituren arteko 

desadostasunak. 
● “Gihar” finantzario mugatua egungo krisiari aurre egiteko. 

COVID-19ak bete-beteko eragina izan du mahastizaintza- eta ardogintza-sektorean, 
esportazioa geldituta eta tokiko kontsumoa jaitsita, pandemiak iraun duen bitartean 
ostalaritza-establezimenduak ixtearen eta, ondorioz, sektorean galera handiak eragin 
dituzten edukiera-mugen ondorioz. 

Hala ere, 2020an ardo-esportazioen fakturazioa aurreko urtekoa baino %2 handiagoa 
izan zen. Salmenten kopurua %2,7 jaitsi zen arren, salmenten prezioa inoizko handiena 
izan zen (4,28 €/ l). 

Etxe barruko salmentari dagokionez, ez du bilakaera onik izan: merkatu nazionalak 
salmenta guztien % 65 hartzen du, eta pandemiaren ondorioz salmentetan % 42raino 
jaitsi zen, HORECA kanala gelditzearen ondorioz. 

Euskadi munduan ezaguna den ardo-barietate baten sehaska da, eta, horren azpian, 
Basque Wine ekimenak Arabako Errioxako ardoak eta hiru jatorri-deituretako 
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Txakolinak (Araba, Bizkaia eta Getaria) sustatzeaz gain, Euskadin egindako sagardoa eta 
artisau-garagardoak ere sustatu nahi ditu. Horrek guztiak ahaleginak bateratzeko eta 
nazioarteko merkatuan lehiakortasun-posizioa hobetzeko apustuari erantzuten dio11.  

22. Euskadiko zerealen ekoizpenari dagokionez, hauek nabarmendu behar dira12: 

● Ustiategien batez besteko tamaina ertaina-txikia eta kostu finko handiak. Horrek 
eragin zuzena du haien errentagarritasunean. 

● Lurzoru-eskaintzaren eskasia. Lurraren eta landa-errentamenduen prezio altua, 
ekoizleen kostu-egitura zurrunagoa bilakatuz. 

● Ustiategi-kopuruaren beherakada handia. 
● Laboreen dibertsifikazio txikia. Produkzio ez bereizia. Ekoizpen ekologikoa oso 

mugatua da. 
● Asoziazionismo-maila oso handia merkaturatze-mailan eta intsumoen 

eskuratze-mailan, eta urria ekoizpen-mailan. 
● Europako laguntzen mendekotasun handia. 
● Ziurgabetasuna NPBren erreformaren aurrean, batez ere araudi zorrotzagoa 

ezartzeagatik, ingurumenari dagokionez batez ere. Esan bezala, ekoizpen 
ekologikoa mugatua da, eta horrek ziurgabetasun-egoera hori areagotu egiten 
du. 

23. Barazkien ekoizpenari dagokionez, ezaugarri hauek ditu: 

● Ustiategien tamaina txikia.  
● Profesionalizatu gabeko sektorea, oro har. 
● Lurzoru-eskaintzaren eskasia. 
● Ekoizpen-kostu eta eskulanaren behar handiak. 
● Laboreen dibertsifikazio txikia eta urte-sasoikoa. 
● Kalitate-bereizgarri aintzatetsiak izatea. 
● Gutxi garatutako merkataritza-egiturak. Merkaturatzeko kanal laburrak. 

Fidelizazio-maila garrantzitsua. Merkatuen eta merkaturatze-kanalen garapen 
mugatua. 

● Egituratze-maila garrantzitsua Bizkaian eta mugatua Gipuzkoan. 
● Ziurgabetasuna NPBren erreformaren aurrean, eta errentarako oinarrizko 

laguntzaren jasotzaile gisa sartzeko aukera. 

                                                      
11 Basque Wine, 2022 

12 Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila (E. Jaurlaritza (2021). 2021-2025 aldirako 
Euskadiko nekazaritzako elikagaien katearen Kontrolerako Plan ofiziala. 
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2.1.2. Abeltzaintza-ekoizpenak 

24. Euskadiko abeltzaintza-ekoizpenak ez du jokabide ezegonkorra erakusten (3. Taula), 
baina ez da gutxietsi behar 2020. urtea 2014-2020 aldiko bigarren urterik ahulena dela. 

Behi-okelaren ekoizpena da kategoria nagusia, eta uzkurdura nabarmena izan du 
seriearen hasieratik, ardi- eta ahuntz-haragiak izandakoaren antzekoa; txerri-
ekoizpenak, berriz, goranzko joerari eutsi dio. 

3. Taula. Euskadi: Abeltzaintzako produkzioaren banakapena 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Abeltzaintzako 
azken ekoizpena 

194.085,0 179.900,8 169.840,3 181.909,0 179.034,7 176.996,4 171.899,8 

Animaliak/behi-
haragia 

69.856,9 56.818,5 52.321,8 51.057,8 47.760,2 51.606,8 49.950,6 

Animaliak/ardi- eta 
ahuntz-haragia 

6.595,9 7.110,9 5.236,3 6.077,1 6.042,1 5.744,5 5.762,2 

Animaliak/txerri-
haragia 

3.367,8 3.514,9 3.654,5 3.779,7 3.378,8 3.977,4 4.069,4 

Behi-esnea 64.358,6 59.852,1 61.089,4 64.266,3 62.512,8 61.485,5 60.865,6 

Arrautzak 24.992,8 25.023,9 22.795,6 25.294,9 27.722,4 24.904,1 24.261,7 

Bestelakoak 24.913,0 27.580,5 24.742,7 31.433,1 31.618,5 29.278,0 26.990,4 

Iturria: Bertan egina, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko 
Estatistika Organoan oinarrituta (2014-2020) 

 
25. Produktu horiek kalitate-zigiluak dituzte, hala nola: 

 Euskal Okela  

 Baserriko Oilaskoa  

 Euskal Esne Bildotsa  
 Euskadiko esnea             

 Euskal Eztia  
 Baserriko Txerria  
 Euskal Baserriko Arraultza  

 Idiazabal gazta 

26. Animalia horietatik ateratako eratorriei dagokienez, esne-ekoizpenak, abeltzaintzako 
azken ekoizpenari ekarpenik handiena egiten dion kategoriak, nolabaiteko jokabide 
ezegonkorra izan arren, 2014ko antzeko mailei eustea lortzen du.   

27. Jokabide hori gorabehera, Euskadin sektore horretan diharduten profesionalak 
pixkanaka desagertzen ari direla ohartarazi da13, Estatu osoan gertatzen denaren 
antzeko fenomenoa. 

                                                      
13 HAZI. (2020). Norabide 2024.  
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Ustiategi kopuruaren bilakaerak joera negatiboa eta iraunkorra du denboran, eta bi 
fenomeno garrantzitsuk dute beragan eragina: merkatu globalizatuaren kanpoko 
mehatxuek eta ekoizpen-kostu altu eta gero eta handiagoek.    

Oro har, Euskadiko abeltzaintza-jardueran beherakada ikusten da, eta horrek, besteak 
beste, sektoreak duen erakargarritasun txikiari erantzuten dio, sarrerako oztopo 
handiak (inbertsio handiak, errentagarritasun mugatua) eta eskulana izateko premia 
handia direla eta. 

Beraz, baliteke etorkizunean tokiko ekoizpena nahikoa ez izatea egonkor mantentzen 
den eta animalien ongizatea eta ingurumenarekiko errespetua bermatzeko ekoizpen-
metodo berriak eskatzen dituen eskaerari erantzuteko. 

Eskariari erantzuteko ezintasun hori egiturazko defizita egotearen ondorio da, behi-
kopuru txikia eta ugalketa-produktibitate txikia (ugalketaren urtarokotasuna) direla eta. 
Gainera, zaila da sinergiak baliatzea ekoizpen-kostuetan eragiteko, ekoizleak 
sakabanatuta daudelako eta euren profesionalizazio-maila txikia delako; izan ere, 
ekoizleen batez besteko adina nahiko altua da eta ekoizteko modu tradizionalei eta ez 
oso produktiboei lotuta daude. 

2.2. Eraldaketa                          

28. Lehen mailako produktuen eraldaketan zentratutako balio-katearen katebegiak 
haragi-industria, esnekiak, ogia eta errotaritza eta edariak hartzen ditu.   

Azpisektore horien ekoizpen gordinak egonkor jarraitu du euskal industriaren 
guztizkoaren aldean: 2016an erregistratu dira ekarpen txikieneko datuak, eta 2019ak 
serieko daturik onenak izan ditu. Jokabide hori azpisektore honetako ekoizpen 
gordinaren zifra absolutuekin erlazionatuta dago. 

6. Grafikoa. EEI-IABaren ekoizpen gordina Euskadiko industria osoaren produkzioarekiko 

 
Iturria: Bertan egina, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko 
Estatistika Organoan oinarrituta (2014-2020) (2014-2019) 
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29. Azpisektore horren bilakaera ezagutzeko aldagai garrantzitsuak ekoizpen gordinari 
(datu absolutuak), balio agregatu gordinari eta bitarteko kontsumoei dagozkienak dira. 
4. Taulan ikus daitekeenez, haren jokabidea antzekoa da, eta 2015-2019 seriean 
goranzko joera erakusten du.   

Azpisektore horren bilakaera positiboa da, eta dinamismoa sortzen du lehen sektorean; 
hortik dator bere elkarrekiko mendekotasun garrantzitsua14. Gainera, elikagaien 
industriak kalitatezko produktuak ekoizteko eta produktuetan eta prozesuetan 
berritzeko teknologiak txertatzeko duen gaitasuna nabarmentzen du. 

Bilakaera positibo hori gorabehera, BASQUE FOOD CLUSTERek adierazi du datu horiek 
Estatuko eta Europako batez bestekoaren azpitik daudela. Horien balio agregatu gordina 
% 15 eta % 12 ingurukoa da, hurrenez hurren. Jokabide hori Euskadiko elikaduraz 
kanpoko industria-tradizioak azaltzen du, industria-jarduerari lotuagoa dagoen BPGa 
sortzen baitu, batez ere eskulanekoa eta elikadurari lotuta ez dagoena. 

4. Taula. EEI-IAB 2014-2019 makromagnitudeak 

Urtea Ekoizpen gordina VAB 
Bitarteko 

kontsumoak 
2015 4.220.984 897.528 3.323.756 

2016 3.949.978 891.240 3.058.738 

2017 4.275.583 923.361 3.352.222 

2018 4.665.706 948.391 3.717.315 

2019 4.700.018 965.228 3.734.790 

Iturria: Bertan egina, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Estatistika 
Organoan oinarrituta (2014-2020) (2014-2019) 
 

30. Eraldaketaren katebegian Elikaduraren eta Edarien Industria (EEI-IAB) nabarmentzen 
da. Euskadin jarduera gauzatzen duten enpresen tipologiari dagokionez dualtasuna 
erakusten du15.   

Alde batetik, tamaina erlatibo txikiagoko enpresa asko daude, eta oinarrizko instalazioak 
eta produkzio-prozesuak eta ekoizpen irregularra eta urtarokoa dituzte ezaugarri, baina 
horrek ez dakar merkatuan marka ezagunik egoterik.   

Bestalde, marka ezagunaren teknifikazio- eta posizionamendu-maila handia duten 
tamaina handiagoko enpresa gutxi batzuk daude, eta, gainera, kontrol handia dute 
merkaturatze-kanalen gainean, horien sustatzaile izan baitira. 

                                                      
14 BASQUE FOOD CLUSTER. Euskadiko Elikadura Klusterra (2019) Plan Estrategikoa.  

15 HAZI. (2019). Elikaduraren balio-katea.   
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Jarraian, azpisektore horren osagai bakoitza deskribatzen da, eta funtsezko adierazle eta 
ezaugarri nagusiak nabarmentzen dira. 

2.2.1. Haragi-industria 

31.      EEI-IABaren parte den haragi-industriaren azpisektoreak, haragiaren prozesatze 
eta kontserbazioarekin, hegazti-produktuen prozesatze eta kontserbazioarekin, eta 
haragi- eta hegazti-produktuen elaborazioarekin erlazionatutako jarduera ekonomikoa 
biltzen du. 

7. Grafikoan ikus daitekeenez, haragi-industriak (ekoizpenaren katebegian deskribatu 
zen bezala) uzkurdura izan du aztertzen ari garen seriean, eta EEI-IABaren ekoizpenak, 
berriz, bilakaera positiboa izan du.  

Haragi-industriaren barruan, haragia prozesatze eta kontserbazio jarduerak (EJSN-CNAE 
1011), hegazti-produktuen prozesatze eta kontserbazio jarduerak (1012) eta haragi- eta 
hegazti-produktuak egiteko jarduerak (1013) biltzen dira. Aztertutako datuek erakusten 
dutenez, haragi- eta hegazti-produktuen ekoizpenak dira establezimendu gehien, eta 
horien bilakaerak goranzko joerari eutsi dio. 

Emandako balio erantsi gordinari erreparatuz gero, baliorik handiena ematen duen 
jarduera haragi- eta hegazti-produktuei buruzkoa da, hau da, haragi lehor, gazi edo 
ketuaren ekoizpena; haragi-produktuen fabrikazioa: hestebeteak, salamia, odolkiak, 
saltxitxak, pateak, txitxarroiak eta urdaiazpiko egosiak. Bigarren jarduera haragiaren 
prozesatzea eta kontserbazioa da, goranzko joera erakutsiz eta 2019. urtea 
nabarmenduz, aztertzen ari garen serieko altuena baita. 
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7. Grafikoa. Haragi-industriaren ekoizpen gordina Euskadiko EEI-IAB osoaren produkzioarekiko 

 
Iturria: Bertan egina, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen  Saileko 
Estatistika Organoan oinarrituta (2014-2019) 

32. Azkenik, ustiapeneko soberakin gordinean –funts propioen eta zorraren hornitzaileei 
ematen zaien saria, zergen ordainketa eta inbertsio osoaren edo haren zati baten 
finantzaketa-ahalmena biltzen dituen errentagarritasun-neurri gisa– arreta jarriz gero, 
ondorioztatzen da hiru jardueren jokabidea gorabeheratsua dela: 2019ak serieko puntu 
batzuk baino maila baxuagoa erakutsi arren, balioa positiboa da haragiaren prozesatze 
eta elaboraziorako, bai eta haragi- eta hegazti-produktuen elaboraziorako ere; aldiz, 
agerian geratzen da hegazti-produktuen prozesatze eta kontserbazioa egoera kritikoan 
dagoela, errentagarritasun-galera areagotu egin baita. 

Beheranzko joera hori animalia bizien hiltegien eta hilketen bilakaerarekin erlazionatu 
da, baita paketatzearekin ere; izan ere, hegazti-produktuen prozesatze eta kontserbazio 
jardueraren barruan sartzen dira hiltegiak ustiatzearekin, hegaztiak prestatzearekin edo 
paketatzearekin, banakako zatietan haragi freskoa, hoztua edo izoztua ekoiztearekin eta 
hegaztien koipe jangarriak ateratzearekin erlazionatutako guztia. Instalazio horien 
lehiakortasunik ezak tokiko hiltegi batzuk ixtea ekarri du, eta horrek tokiko ekoizpenari 
eragin dio, ekoizleek abereak hiltzeko aukerak mugatuta ikusi baitituzte. 

Oro har, lehen mailako produktuaren eraldaketa-maila baxua nabarmentzen da. Bertan, 
uzkurdura apur bat erakusten duen jokabideaz gain, balio erantsi gordina nahiko baxua 
da: 3,9 eta 3,7 artekoa izan da 2015ean eta 3,7ko 2019an, EEI-IAB osoarekin alderatuta; 
eta 0,24 eta 0,22 artekoa 2015ean eta 0,22 artekoa 2019an, euskal industria osoarekin 
alderatuta16. 

                                                      
16 HAZI 
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Iturria: Bertan egina, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen  Saileko 
Estatistika Organoan oinarrituta (2014-2019) 

Ikus daitekeenez, bilakaera ez da positiboa, eta bat dator haragi-ekoizpenaren 
errealitatearekin. Sektore horien arteko elkarmendekotasuna argia da, eta ekonomiaren 
eta antolamenduaren efizientzian irabazteko beharra ikusten da, azpisektore horren 
ekoizpenaren balio erantsian eragiteko.  

Horri dagokionez, lehen esan bezala, komeni da hiltegien egoera kontuan hartzea, 
azpiegitura estrategikoak baitira euskal haragi-sektorea orekatzeko eta hari irteera 
emateko bideak aurkitzeko17. Hilketa-kostuak murriztean, merkatuan sartzeko bideak 
dibertsifikatzean eta produktuen formatuetan oinarrituko lirateke erronka nagusiak.  

2.2.2. Esne-industria 

33. Esne-industriak izozkiak (1052), gaztak (1053) eta esnea eta beste esneki batzuk 
(1054) prestatzeari buruzko jarduerak hartzen ditu barne. Ekoizpen gordinari buruzko 
datuak beheranzko joera txikia erakusten du, EEI-IABren guztizko produkzioan ez bezala. 

                                                      
17 HAZI 

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

10
11

10
12

10
13

10
11

10
12

10
13

10
11

10
12

10
13

10
11

10
12

10
13

10
11

10
12

10
13

10
11

10
12

10
13

2014 2015 2016 2017 2018 2019

VABcf

0

20

40

60

80

100

10
11

10
12

10
13

10
11

10
12

10
13

10
11

10
12

10
13

10
11

10
12

10
13

10
11

10
12

10
13

10
11

10
12

10
13

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nº establecimientos

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10
11

10
12

10
13

10
11

10
12

10
13

10
11

10
12

10
13

10
11

10
12

10
13

10
11

10
12

10
13

10
11

10
12

10
13

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Excedente Bruto Explotación (EBE)

1. grafikoa. Haragi-industria: Jardueraren adierazle nagusiak 
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9. Grafikoa. Esnekien industriaren ekoizpen gordina Euskadiko EEI-IAB osoaren produkzioarekiko 

 
Iturria: Bertan egina, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen  Saileko 
Estatistika Organoan oinarrituta (2014-2019) 

Esnearen ekoizpenak berak bilakaera ezegonkorra izan du, besteak beste, Euskadin 
sektore horretan diharduten profesionalen pixkanakako desagerpenaren eta intsumoen 
kostuaren hazkundeak izan duen inpaktu handiaren ondorioz ere.   

34. Egoera horrek katearen hasieran dituen ondorioek eragin zuzena dute eraldaketaren 
kate-mailan, eta, neurri batean, esne-industriak Euskadin duen jokabidea azaltzen dute. 

10. Grafikoan ikus daitekeenez, Euskadiko establezimendu gehienak gazta-ekoizpenean 
aritzen dira, eta gainerako jarduerak baino askoz ere gehiago dira, eta 2014-2019 aldian 
goranzko joera izan dute. Hala ere, balio-ekarpen handiena izozkiak ekoiztean eta esnea 
eta beste esneki batzuk prestatzean gertatu da, eta horrek jardueraren izaerari berari 
dagokio. 

Errentagarritasunari dagokionez, gazta ekoizleek errentagarritasun horri eusteko duten 
gaitasuna mugatua da. 
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Iturria: Bertan egina, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen  Saileko 
Estatistika Organoan oinarrituta (2014-2019) 

Lehiakortasuna irabazteko muga argi bat atomizazio-maila handia da18, eta egoera hori 
betikotu egiten da, ustiategi eta gaztandegi berriak oso txikiak direlako. Gainera, 
tamaina ertain eta handiko establezimenduen kopurua murrizten ari dela ohartarazi da, 
eta horrek are gehiago larriagotzen du egoera.  

Tamaina txikiak instalazioak modernizatzeko eta merkatuetara sartzeko inbertsioak 
egitea baldintzatzen du. Gainera, likideziarik eta profesionalizaziorik eza bezalako 
faktoreak gehitzen dira, batez ere merkataritza-eremuari dagokionez, eta ahultasun 
horren ondorioz, merkaturatzeko prozesuek eta egiturek zailtasunak dituzte 
merkatuaren benetako beharretara egokitzeko. 

Nabarmendu beharreko testuinguru-faktore gisa, kanpoko baldintzatzaileekiko 
gehiegizko mendekotasuna identifikatzen da, hala nola lehengaien prezioaren 
hegazkortasuna eta intsumoen hazkunde iraunkorra (petrolioaren eta energia 
elektrikoaren kasuan, adibidez). 

                                                      
18 Ikus Idiazabal Jatorri Deituraren Plan Estrategikoa. Eusko Jaurlaritza; Nafarroako Gobernua, Idiazabal 
Jatorri Deituraren organo arautzailea. 
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10. grafikoa. Esne-industria: Jardueraren adierazle nagusiak 
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35. Euskadik Idiazabal Gazta du jatorri-deitura, eta izen horren pean arautzen da 
egindako gazta gehiena, erosteko ahalmen ertain eta ertain-altuko bezero-
segmentuetarako balio erantsi handiko gaztak ekoiztera bideratua. Horregatik, egoera 
ekonomiko orokorrak eragin handia du produktu horretan: krisialdian, salmentak azkar 
uzkurtzen dira. 

Horrez gain, jatorrizko izendapenaren araudia errespetatzen ez duten eta 
kontsumitzaileek produktu horien etiketetan ikusi beharreko funtsezko ezaugarriei 
buruz duten ezagutza urria aprobetxatzen duten ordezko produktuek lehia handia dira. 

2.2.3. Ogia eta errotaritza 

36. Ogiaren eta errotaritzaren ekoizpenak jarduera ugari biltzen ditu, EJSN sailkapenaren 
arabera: 

● 1061 Errotaritzako produktuen fabrikazioa 
● 1062 Almidoien eta produktu amilazeoen fabrikazioa 
● 1071 Ogiaren eta okintzako eta pastelgintzako produktu freskoen fabrikazioa 
● 1072 Gaileten eta iraupen luzeko okintzako eta pastelgintzako produktuen 

fabrikazioa 
● 1073 Elikadura-oreen, kuskusaren eta antzeko produktuen fabrikazioa. 

Aurreko kasuetan bezala, interesgarria da industria horren ekoizpen gordinaren 
bilakaera EEI-IABaren bilakaera orokorrarekin alderatzea. Horri dagokionez, serie osoan 
jokabide egonkorra izan dela ikus daiteke, eta hori ez dator bat elikadura-industriaren 
bilakaerarekin. 
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11. Grafikoa. Ogi eta Errotaritza industriaren ekoizpen gordina Euskadiko EEI-IAB osoaren 
produkzioarekiko 

  
Iturria: Bertan egina, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen  Saileko 
Estatistika Organoan oinarrituta (2014-2019) 

37. Industria horren errealitatea gehien azaltzen duen jarduera ogia eta okintzako eta 
pastelgintzako produktu freskoak fabrikatzea da, establezimenduen kopuru handiena 
biltzen baitu, gainerako jarduerekiko alde nabarmenekin. Bere izaeragatik eta industria 
honetako beste batzuekin alderatuta, jarduera horrek biltzen du, baita ere, balio 
erantsiaren ekarpenik handiena, eta establezimenduen kasuan bezala, seriean zehar 
aldakuntzak urriak dira. 

Errentagarritasunari dagokionez, bai ogiaren fabrikazioak bai gaileten fabrikazioak 
(1072) jokabide positiboa eta egonkorra izan dute aztertutako aldian zehar. 
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 Iturria: Bertan egina, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen  Saileko 
Estatistika Organoan oinarrituta (2014-2019) 

38. Industria hori oso garrantzitsua da EEI-IABaren barruan, bai egiturari dagokionez, bai 
ekonomiari dagokionez19. 

EEI-IABaren gainerako azpisektoreetan ohikoa denez, oso industria atomizatua da: 
establezimenduen % 92k 20 langile baino gutxiago ditu. Horren arrazoia da tokiko 
kontsumorako establezimenduak direla, hala nola okindegiak eta tamaina txikiko 
gozotegiak, normalean familiarrak; 50 langiletik gorako establezimenduak gutxiengoa 
dira. 

39. Euskadi, Europako Erkidegoak ezarritako baldintza higieniko-sanitario guztiak bere 
gain har ditzaten sektorearen ezaugarrietara egokitutako araudi espezifikoa onartzen 

                                                      
19 Elikagaien industriaren lehiakortasun plana 2014-2016 eta Euskadiko gastronomia Elikaduraren plan 
estrategikoa 2020. 
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2. grafikoa. Ogi eta Errotaritza industria: Jardueraren Adierazle Nagusiak 
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duen lehen autonomia erkidegoa bilakatu da 2020an20. Horrela, industria horren arau-
beharrari soluzioa emateaz gain, kalitate- eta segurtasun-estandarrak hobetzeko lehen 
urratsa eman da, kontsumitzaileen aldetik erantzun positiboa izan dezan.   

2.2.4. Edarien industria 

40. Edarien industriak jarduera ugari biltzen ditu: 

● 1101 Edari alkoholdunen destilazioa, errektifikazioa eta nahasketa 
● 1102 Ardogintza 
● 1103 Sagardoa eta frutetan oinarritutako beste edari hartzitu batzuk egitea  
● 1104 Hartziduratik datozen destilatu gabeko beste edari batzuk egitea 
● 1105 Garagardoaren fabrikazioa 
● 1106 Maltaren fabrikazioa 
● 1107 Alkoholik gabeko edarien fabrikazioa; ur mineralen eta botilako beste ur 

batzuen ekoizpena  
 

41. Jarduera horrek hazkunde txikia izan du, baina lortutako balio absolutuetatik 
haratago, nekazaritzako elikagaien sektore osoan sortzen duen dinamismoari zor dio 
garrantzia. 

Duela gutxi, tokiko eta artisautzako produktuak sustatzeko hainbat ekimen gauzatu dira, 
hala nola garagardoa eta zenbait ardo. Horien artean, txakolina nabarmentzen da –
Jatorri-deitura duena (Getariako txakolina, Bizkaiko txakolina eta Arabako txakolina) eta 
euskal landa-ingurunearekin lotura handia duena–. Hori dela eta, ardo horren ekoizpena 
handitu egin da pixkanaka. 

 

                                                      
20 76/2016 Dekretua, maiatzaren 17koa, Euskadiko nekazaritzako elikagaien ekoizpeneko hainbat arlotan 
betekizun higieniko eta sanitarioak egokitzeko baldintzak ezartzeko dena. 
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13. Grafikoa. Edarien industriaren ekoizpen gordina Euskadiko EEI-IAB osoaren produkzioarekiko 

 
Iturria: Bertan egina, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen  Saileko 
Estatistika Organoan oinarrituta (2014-2019) 

42. Adierazle nagusien arabera, establezimendu kopuruari dagokionez jarduera 
garrantzitsuenak ardoaren ekoizpena (1102) eta sagardoaren ekoizpena (1103) dira. 
Hala ere, 2015etik aurrera, garagardoaren eta alkoholik gabeko edarien ekoizpenari 
lotutako jardueretan hazkundea erregistratu da.   

43. Balio erantsi gordinari dagokionez, ardoaren eta alkoholik gabeko edarien ekoizpena 
nabarmentzen da, sagardoaren ekoizpenaren gainetik (bigarren kategoria da 
establezimendu-kopuruari dagokionez). Ardoaren kasuan jokabide egonkorra ikusten 
da, nahiz eta 2020an beherakada handia gertatu pandemiaren ondorioz. Jokabide hori 
bera errepikatzen da ustiapeneko soberakin gordinerako. 
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Iturria: Bertan egina, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen  Saileko 
Estatistika Organoan oinarrituta (2014-2019) 

44. Oro har, edarien sektorea oso sentsiblea da inguruneko baldintzen aurrean; izan ere, 
ez direnez oinarrizko kontsumorako produktuak, baizik eta gizarte- eta aisialdi-
premiekin lotutakoak, merkatuan dagoen edozein ezegonkortasunek zuzenean eragiten 
du kontsumoan. Egoera hori COVID-19arekin bizi izan da. 

Nekazaritzako elikagaien sektoreko beste industria batzuen kasuan bezala, edarien 
ekoizpenaren ezaugarri nagusia atomizazio handia da. Horrek lehiakortasun-arazo 
konplexua dakar, eta lankidetza handiagoa eskatzen du dimentsioan irabazteko eta, 
horrela, egungo merkatuan hobeto lehiatzeko. 

2.3.1. Handizkako banaketa 

45. Euskadin, 2021ean, handizkako 193 eta 1.753 banatzailek jardun dute “nekazaritzako 
eta animalia bizien lehengaiak” eta “elikagai-produktuak, edariak eta tabakoa” 
jardueretan hurrenez hurren, eta bietan jaitsiera nabari da aurreko urtearekin 
alderatuta. 5. Taulan ikus daitekeenez, egoitza Euskadin ez duten enpresen presentzia 
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3. grafikoa. Edarien industria: Jardueraren Adierazle Nagusiak 
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zertxobait hazi da elikagaien, edarien eta tabakoaren kasuan, guztizkoaren % 16ra 
helduz. 

5. Taula. Handizkako merkataritza. Enpresak eta unitate aktiboak 2020-2021 

  

Egoitza Euskadin 
duten enpresa 

aktiboak 
Tokiko unitate 

aktiboak Euskadin 
Unitate/enpresa 

erlazioa 
EJSN-CNAE 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
462 Nekazaritzako eta animalia bizien 
lehengaien handizkako merkataritza  182 190 193 201 1,06 1,06 
463 Elikagai-produktuen, edarien eta 
tabakoaren handizkako merkataritza 1.465 1.555 1.753 1.828 1,20 1,18 
Iturria: INE. DIRCE 

            

46. Produktu freskoen handizkako banaketa hauen bitartez egiten da: 

● MERCABILBAOn –MERCAen Sarearen barruan daudenak– eta antzeko helburuak 
dituzten beste merkatu batzuetan (MERKABUGATI Donostian, MERCA 
OIARTZUN eta Gasteizko fruta, barazki eta barazkien handizkarien merkatua) 
jarduten duten handizkariak) 

● Jomugako handizkako beste merkatari batzuk 
● Banaketa-plataformak (supermerkatu eta hipermerkatuetara bideratzen diren 

logistika-zentroak) 

47. MERCABILBAO –MERCASA enpresa publikoak (% 40) Bilboko Udalarekin (% 60) 
batera kudeatua– kanal estrategikoa da produktu galkorren horniduran, are gehiago 
soilik etxeetako kontsumoa kontuan hartzen bada, hori baita MERCA Sarean pisu 
handieneko eskaria. Sare hori fruta eta barazkien banaketan (Espainian kontsumitutako 
guztiaren % 65) eta arrain eta itsaskien banaketan (guztizkoaren % 50)21 nabarmentzen 
da.  

MERCABILBAO Euskadiko handizkako merkatu zentral bakarra da, eta Iberiar 
Penintsulako iparraldeko eta Frantziako hegoaldeko elikagai galkorren banaketa-zentro 
nagusia. 13 Ha-ko azalera du, eta ehun handizkari inguru aritzen dira bertan; urtero 
250.000 tona elikagai merkaturatzen dituzte, eta Euskadiko eta eskualde 
mugakideetako 3 milioi pertsonarengana iristen dira22. 

Handizkako salmentak ohiko dendetara eta HORECA kanalera bideratzen dira, baina 
azalera handietara ere bana dezakete. 

                                                      
21 MERCASA – 2017. Urteko Txostena      

22 MERCABILBAO 2019ko Jasangarritasun Memoria 
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48. Jomugako beste bitartekari batzuei dagokienez, MAKRO23 liderrak euskal lurraldeko 
eskaintza osoaren % 55,1 hartzen du. 16.037 m2-ko azalera du, hiru instalaziotan 
banatuta, bat hiriburu bakoitzean. 2018ra arte UVESCO Taldeko NORCASHen lehia izan 
zuen, baina azken horrek ateak itxi zituen urte horretan. 

Gaur egun, bi lehiakide nagusiak hauek dira: general MARKET FOOD IBÉRICA S.A. 
merkatu-kuotaren % 19,5 eta 5.662 m2 dituzten bi establezimendurekin, eta CASH 
BASAURI S.L. kuotaren % 13,8 eta guztira 4.000 m2 dituzten lau establezimendurekin24. 

MAKROren lehiakortasun-estrategiari dagokionez, azken urteotan tokiko produktuaren 
aldeko apustua indartu du, hurbilekoa edo “0 kilometrokoa” (0 km)25. 2019an, “Bertako 
DNA” ekimena abiarazi zuen, tokiko ekoizle txiki eta ertainei protagonismo handiagoa 
emateko eta haien lana ikusarazteko, Jatorrizko Deitura edo EUSKO LABEL duten 
produktuen eskaintza barne. Ekimen honetan, handizkariak bertako 1.000 ekoizletatik 
datozen produktu freskoen eta sasoiko produktuen 9.000 erreferentzia eskaintzen 
dizkie bezeroei26. 

49. Supermerkatu eta hipermerkatuetara bideratzen diren banaketa-plataformak edo 
logistika-zentroak txikizkarien jabetzakoak izaten dira, eta kanal moderno gisa 
(supermerkatu eta hipermerkatuez osatutakoak) ezagutzen direnen artean egoten dira, 
tradizionala baino laburragoak. Plataforma horiek azalera handiei ematen dizkiete 
produktuak, fabrikatzailearen marka (FM) edo banatzailearen marka (BM) izan. 

Banaketa-plataformen artean, EUROMADI taldea nabarmentzen da, Europako erosketa-
zentro nagusietakoa baita, eta, aldi berean, Espainiako elikadura-enpresa 
handienetakoa. 1993an sortu zen, CENTRA COOP., SELEX IBÉRICA eta SPAR ESPAÑOLA27 
elkartu ondoren. Taldearen barruan, MARKANT filiala arduratzen da produktu freskoak 

                                                      
23 HAZI, 2020 eta Loeda, R. (2021). Euskadi eta Nafarroa. Eroskik bere indarrari eutsi dio, berregituraketak 
gorabehera 

24 Loeda, 2021. Op. cit. 

25 0 Kilometroa, 0 Km, edo “hurbileko” produktua kontsumo-puntutik gehienez 100 kilometrora 
ekoitzitakoa da. 

26 Financial Food. (2019). Makrok arrantza jasangarria bultzatzen du Euskadin. 

Food Retail. (2019). Makrok konpromisoa hartzen du hurbileko fruta eta barazkiekin. La Verdad. (2021). 
Rafael Arroyo: «Makrok tokiko produktua sustatzen du eta balio-kate osoari laguntzen dio». 

Profesional Horeca. (2019). Makrok hurbileko produktuen aldeko apustua egin du.  

27 Anceco (2022),  Kideak: Euromadi.  
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garatzeaz eta kudeatzeaz, hala nola frutak, barazkiak, 1. eta 4. gamako produktuak, 
haragiak eta arrainak. 

Euskadin, EUROMADIk bi bazkide ditu elikaduran28: NORALCO S.A. (Basauri, Bizkaia), eta 
ROMEN S.L. (Donostia, Gipuzkoa); eta sukaldaritzan, bi enpresa elkartuak hauek dira: 
COMERCIAL TXOMIN, S.A. (Hondarribia, Gipuzkoa), ardoen, likoreen eta elikagaien 
zerbitzuak, erosketak eta salmentak kudeatzen dituena, eta FRANCISCO CASADO VINOS 
Y LICORES, S.L. (Irun, Gipuzkoa), edari freskagarriei, ur mineralei eta alkoholik gabeko 
edariei dagokienez. 

Elikagaien sektorean duen lehia-estrategia NAOS estrategia  (elikadurari buruzko eta 
obesitatearen prebentziorako politika) delakotik haratago joatea eta osagai jakin batzuk 
dituzten elikagaien erosketa murriztea da, hala nola gehigarriak, gantz hidrogenatuak 
edo azukreak, eta, aldi berean, osagai osasungarrien erabilera areagotzen du, omega-3 
gantz-azidoak eta kaltzio-iturriak kasu. 

EUROMADI taldearen 2016-2020 plan estrategikoari dagokionez, digitalizazioari eta big 
datari etekina ateratzearen aldeko apustua egin du, besteak beste, kontsumitzailea 
hobeto ezagutzeko eta zerbitzu pertsonalizatuagoa sortzeko29. Premium, bio eta 
naturalagoak diren produktu-sortak garatu dituzte, baita edari begetalak eta alergenorik 
gabeko, hala nola glutena eta laktosa, beste produktu batzuk ere30, eta “Mundu freskoa” 
proiektua abiarazi du estrategia hori gauzatzeko. 

Bestalde, elikagaiak banatzeko IFA plataformak bigarren postuari eutsi dio 
EUROMADIren atzetik, Euskadiko azalerako merkatu-kuotari dagokionez. Lehiakide 
nagusiak bezala, eskualde bakoitzeko tokiko produktu freskoaren alde egiten du, bai eta 
berrikuntzaren alde ere, bezeroen eskaera berriei erantzuteko31. Euskadin talde 
horretako kide bat dago, UVESCO (Irun, Gipuzkoa). Hurrengo atalean, bazkide horri 
buruzko informazioa gehiago garatzen da, Euskadiko txikizkari nagusietakoa bat baita. 

Era berean, txikizkako banatzaile handiek logistika-plataforma propioak dituzte, 
zuzenean edo zeharka logistika-enpresen bidez kudeatuak. Euskadin, COVALCO, 
COVIRAN, EROSKI, LIDL, MERCADONA eta UVESCO entseina komertzialek 13 zentro 
logistiko dituzte, eta guztiek batera 300.000 m2-tik gorako azalera dute32.  

                                                      
28 Grupo Euromadi (2022), Kideak 
29 SweetPress (2019), Erosketa zentralak: hazten ari diren erraldoiak. 
30 Euromadi (2019),  2019ko Urteko Memoria. 
31 IFA (2022), Xedea. 
32 ALIMARKET banaketarako txosten logistikoa 2021. 
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2.3.2. Txikizkako banaketa  

2.3.2.1. Banaketa handia 

50. Euskadiko txikizkako elikagaien banaketa-sektore modernoak gainerako autonomia-
erkidegoek baino merkataritza-dentsitate txikiagoa du (Madril, Ceuta eta Melilla izan 
ezik), eta txikizkako azaleren tamaina handiagoa da: denden batez besteko tamaina 617 
m2-koa da, Estatuko batez besteko 588 m2-koa baino handiagoa. 

Txikizkako salmenta-guneei dagokienez, 2020ko datuen arabera guztira 607.279 m2 
hartzen dituzten 985 denda ditu Euskadik.  

Merkataritzako azaleraren gaineko kuotei dagokienez, operadore hauek nabarmentzen 
dira: EROSKI, UVESCO TALDEA eta MERCADONA33. EROSKI da sektoreko liderra, % 26ko 
merkataritza-kuotarekin, 264 establezimendurekin, eta, ondoren, UVESCO (BM), 
% 17rekin eta 181 establezimendurekin. Mercadonaren kasuan, 2014an sartu ondoren, 
19 establezimendu ditu, hau da, merkatuaren % 5,9a34. 

Lurraldeka eta 2020ko aretoen banaketaren arabera, Araban EROSKI taldea da liderra, 
guztizkoaren % 38,4arekin, % 35,7arekin Gipuzkoan eta % 39,8arekin Bizkaian. 

Lehiakortasun-estrategiari dagokionez, EROSKIk Euskadin eta Nafarroan zentratzearen 
aldeko apustua egin du; izan ere, hainbat establezimendu itxi ditu Espainiako hainbat 
hiritan 2020an, eta beste batzuk ireki ditu Bizkaian. UVESCO TALDEA (2020an merkatu-
kuotaren % 20), bestalde, hedapen-prozesuan dago eta inbertsio handia egin du 
Madrilen kokatzeko. MERCADONAren kasuan, azalera handiak irekitzearen aldeko 
apustuarengatik nabarmentzen da; izan ere, 2020an hiru azalera berri ireki zituen 
Euskadin (Bilbon, Galdakaon eta Hernanin), guztira 5.121m2-rekin. 

Gainera, lehiakide berri bat, ranking lehiakorrean lehen lerroetan egon ez arren, 
indartsu sartu da euskal lurraldean beste apustu batekin: PRIMAPRIX konpainia 
madrildarra. 2020an eta 2021ean 5.000m2-ko azalera ireki du Euskadin bere elikadura-
outlet eskaintzarekin, bertan lehen markako produktuak merkeago eskaintzen ditu 
hainbat arrazoirengatik: produktuen irudi aldaketa, stockaren likidazioa, etab. 

                                                      
33 Loeda, R. (2021). Op. cit. Alimarketen. 

34 Loeda, R. (2021). Op. cit. Alimarketen. 
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Frankiziak barne. (1) “Eroski Center” eta Eroski City” 
barne. (2) “BM Urban” eta “BM Complet” barne. 
(3)  “Carrefour Express” eta Carrefour Market” barne. 
(4)  Kideak.   Iturria: Alimarket Gran Consumo 

 Iturria: Loeda, (2021) 

51. Jarraian, Euskadiko txikizkako hiru eragile nagusien lehiakortasun-estrategiak 
aztertuko dira. 

52. Eroskiren kasuan, 2021-2024 plan estrategikoa abiarazi da, honetarako ikuspegi 
argiarekin: “erosketa-esperientzia gero eta azkarragoa, errazagoa eta 
pertsonalizatuagoa sortzea, produktu eta marka bereizgarri berriak garatzea, elikadura 
eta bizi-ohitura osasungarriak eta jasangarriak sustatzea ahalbidetuko duten soluzioa 
garatzea, eta bezeroei aurrezki gehiago transferitu ahal izatea, salmenta-puntuetako 
eragiketetan eta hornikuntza-katean efizientziazko ekimenei esker”35. 

Estrategia hori gauzatzeko modua tokiko produktua da. Eroskik honen aldeko apustua 
egiten du: “Euskal Herriko bertako produktuekin eta ekoizleekin dugun konpromisoak 
berretsi egiten du bezeroaren erantzuna, tokiko ekonomiaren alde egin baitu. 
Lankidetza estuaren aldeko apustua egiten dugu tokiko ekoizle txikiekin, batez ere 
ustiategi txiki eta familiarrak dituzten nekazariekin, haiekin batera lan egiten baitugu 
epe luzeko akordio egonkorrak lortzeko eta eskualdeko nekazaritzako elikagaien eta 
garapen sozioekonomikoa bultzatzeko"36. Horrela, 2020an, tokiko produktuen 150 

                                                      
35 El Economista. (2021). Bezeroa Eroskiren estrategiaren erdigunean dago. 

36 Europa Press. (2021). Eroskik 93 milioira igo ditu nekazaritzako elikagaien euskal ekoizle txikiei egindako 
erosketak ekainera arte. 

3. irudia. Entseina nagusien Euskadiko merkataritza azaleraren gaineko kuoten bilakaera 
(%) 
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erreferentzia berri sartu zituen (guztira 2000), tokiko 300 hornitzailerekin harreman 
estua eta epe luzekoa izatearen ondorioz37. Izan ere, hainbat ekimen jarri ditu abian 
Euskadin38: 

● 2019an “Tokiko barazki-plana” proiektuari ekin zion. Proiektu horretan tokiko 16 
hornitzailek hartzen dute parte, eta, hornitzaileekin harremana lantzeaz gain, 
barazkien barietatea dibertsifikatu nahi du. Eusko Jaurlaritzak eta Landa 
Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsak batera finantzatu dute proiektua.  

● Euskal Gaztak proiektuan parte hartzen du HAZI Fundazioarekin batera. 
● EROSKI Natur Euskal Okela haragia Euskal Okela IParen bidez ziurtatu du. 
● Hegaluzearen eta antxoa freskoaren kontserbako hainbat produkturi EUSKO 

LABEL ziurtagiria gehitu zaie. 
● Bizkaiko Txakolina eta Euskal Sagardoa Jatorri Deituraren Kontseilu 

Arautzailearekin lankidetzan aritzen da. Baita Arabako Errioxako Upategien 
Elkartearekin ere. 

● Udapa Kooperatiba Elkartearekin lan egiten du Arabako EUSKO LABEL patata 
merkaturatzeko. 

● Familia Nekazaritzako Eskualde Batzordean parte hartzen du. 

2021eko lehen hiruhilekoan, EROSKIk % 7,3ko igoera izan du bertako produktuen 
salmentan, pandemia aurreko zifrak gaindituz. 

53. UVESCOren aldetik, tokiko produktuaren eskaintza bezeroarekiko duen balio 
bereizgarrietakoa da. Gaur egun, 400 nekazari eta tokiko abeltzain txikirekin baino 
gehiagorekin egiten du lan39, eta horiei ere eskaintzen die tutoretza-zerbitzua, indar 
handiagoa har dezaten eta enpresa-izaera lor dezaten 40. Ekimen horren zati bat 2018an 
antolatutako ekitaldia izan zen. Bertan, euskal nekazaritzako elikagaien sektoreko balio-

                                                      
37 Naiz. (2021). Eroskik sendotu egin ditu bertako produktuen salmentak, eta pandemia aurreko mailak 
ere gainditu ditu.  

Europa Press. (2021). (Op. cit.) 

38 Europa Press, 2021; Food Retail, 2021; Naiz, 2021  

39 UVESCO. (2019). Uvesco gizartean. 

SPRI TALDEA. (2020). UVESCO: “Gauzak ahalik eta ondoen egin behar ditugu, baina beti besteek baino 
hobeto.” 

40 ADEGI. (2017). UVESCO. “Tratu txarrak jasan dituzten emakumeei eta tokiko hornitzaileei laguntzea”. 
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kate osoa gonbidatu zen. Landa, ingurumen, tokiko ekonomia eta gizarte zaintzaren 
aldeko proiektuak garatzeko lan egiten da41. 

Bertako hainbat ekoizlerekin (baserritarrekin, abeltzainekin, arrantzaleekin...) 
elkarlanean aritzea da bere apustua, bezeroei eskaini nahi dieten tokiko eta 0 km-ko 
barietatera sartzeko42.  

Gaur egun, hainbat lankidetza-hitzarmen ditu, eta horrek tokiko produktu anitzak 
eskaintzeko aukera ematen dio43: 

● Idiazabalgo Jatorri Deitura eta Erronkariko Jatorri Deitura 
● Idiazabalgo Mendiko Gazta. 
● Ondarroako Arrantzaleen Kofradia, amuko legatza merkaturatzeko. 
● Lasarbi Abeltzainen Elkartea, ardi latxaren arkumea merkaturatzeko. 
● Gorbeiako Artzainak, Arabako arkumea merkaturatzeko. 
● Euskadiko Untxi Ekoizleen Federazioa. Bertatik, BM Bertako Untxia zigilupean 

merkaturatzen du bertako untxia. 

54. MERCADONAK, Euskadin 2014an sartu bazen ere, indarrez egin du; 2021eko 
ekainean 27 establezimendu eta 2.131 pertsonako plantilla zituen hiru lurraldeetan 
banatuta. Gaur egun, hainbat erronkari egin behar die aurre, hala nola online 
salmentarekin jarraitzea eta Euskadin eta Portugalen hedatzea, bere hazkunde-
estrategiaren barruan.  

Lehiatzeko estrategiari dagokionez, kalitate onaren eta prezio baxuen alde egin du, hiri-
eremuetatik gertu dauden supermerkatuen bidez. Lehiarako abantaila hori eskuratzeko, 
erakundeak Erabateko Kalitatea Kudeatzeko Eredu bat du, bere stakeholder guztiak 
barne hartzen dituena, hornitzaileak eta bezeroak barne, 

2019ra arte, MERCADONA ezaguna izan da, besteak beste, hornitzaileekin ezarritako 
epe-luzerako harremanengatik. Hiru erlazio mota ezartzen ditu: hornitzaile/bezero 
harreman tradizionala, MERCADONArekin ez ezik, beste enpresa banatzaile batzuentzat 
ere lan egiten duen hornitzailearekin; MERCADONArentzat esklusiboki ekoizten duten 
“barne-hornitzaileekin”; eta “al coll” izenekoak, egoera ekonomiko eta finantzario 
zailean daudenak, MERCADONAk erosketa handiak egiten ditu haien biziraupenean 
lagunduz. 

                                                      
41 Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila (2018), Nekazaritzako elikagaien 
Euskadiko 150 eragiletik gora bildu dira lehen Uvesco Foroan, hemengo produktuen kontsumoa 
sustatzeko” 
42 Spri Taldea, 2020 

43 Uvesco, 2019 
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Hornitzaileen kasuan, MERCADONAk bere hornitzaileei eskatzen dien informaziorako 
sarbide-mailak (liburu irekiko akordio izenez ezagutzen dena), Erabateko Kalitatearen 
Kudeaketa aplikatzeko helburuarekin, bere jardunaren eta hobekuntza-marjinen berri 
osoa izatea dakar. Liburu irekiko akordio baten arabera, inplikatutako aldeek 
produktibitatea hobetzeko urteko helburuen akordioa finkatzen dute, eta helburu 
horiek eragina dute kontsumitzaileari heltzen zaion prezioan. 

Estrategia horri esker, MERCADONAk hornitzailearen eragiketa ekonomikoak sakon 
aztertu ahal izango ditu, eta hornitzaile horren erabakietan modu erabakigarrian 
eragiteko gaitasuna emango dio, hala nola I+G planetan edo industria- eta logistika-
inbertsioetan44.  

Estrategia horrek, eskatutako esklusibotasunarekin batera, MERCADONA posizio 
abantailatsuan jartzen du harremanaren baldintzak negoziatzeko orduan. Erosketa-
prezioei dagokienez, prezio horiek konstanteak dira, eta produkzio-kostua gehi mozkin-
marjina barne dute.  

4. Irudia. Lankidetzarako orientazioa, MERCADONA eta haren hornitzaileak 

 
Iturria: (Blanco & Gutiérrez, 2008) 

Hala ere, 2019az geroztik hornitzaileekin duen harremanak bilakaera izan du: 
hornitzaileetako batzuekin (120 inguru) kategoria osoen akordioekin lan egitetik 
hornitzaile guztiekin produktuz produktu egiten diren akordioak egitera igaro da, 
kategoria osoekin egin beharrean. Beraz, MERCADONAk produktu berri bat merkaturatu 

                                                      
44 Benaroya, J.M, (2019), Mercadonak banaketa-markan egindako “iraultza” (1. zatia). Inforetail. 
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nahi badu, askatasun handiagoa du nork egiten duen aukeratzeko, interesatzen zaion 
kalitatea eta prezioa45 kontuan hartuta, eta arintasuna irabazten du bezeroen aurrean46. 

Eskainitako produktuen kalitatea hobetzeko asmoz, MERCADONAk animalien ongizatea 
helburu duten programa instituzionalekin lan egiten du, hala nola Nekazaritzako 
Elikagaien Ikerketa eta Teknologiaren Institutuarekin eta Ikerketa eta Garapen 
Teknologikoaren Institutuarekin (NEIKER - Tecnalia). Era berean, haragi eta esne 
hornitzaileek Sendagaien Espainiako Agentziaren eta Osasun Ministerioaren 
antibiotikoen “aurkako” planetan parte hartzen dute47.  

Parte-hartze horretaz gain, MERCADONAk hornitzaileen eskura jartzen ditu Animalien 
Ongizaterako Politikak, Arrantza Jasangarrirako Politikak eta Jokabide Etikorako 
Jarraibideak. 

2.3.2.2. Banaketa tradizionala 

55. Ohiko txikizkako banaketak, banaketa modernoarekin batera, ahalmen erresilientea 
erakutsi du pandemiak eragindako aldaketen aurrean, eta etxeetan behar den hornidura 
estaltzen jarraitzeko gai izan da. 

Hala ere, salmentak % 7 igo diren arren, mozkinak ez dira berdin hazi, online salmenten 
hazkundeak eta aparteko segurtasun-bitartekoen beharrak aparteko inbertsioa eskatu 
baitute. 

Euskadiko txikizkako banaketako establezimendu kopuruari dagokionez, 2019ko datuen 
arabera, gehienak elikaduraren sektorean aritzen dira, % 32 zehazki, hau da, 7.908 
establezimendu guztira, % 52,7a Bizkaian, % 35a Gipuzkoan eta % 12,1a Araban. 

Elikagaien txikizkako sektoreko salmenten bilakaerari dagokionez, salmentek % 1,5 egin 
zuten gora 2018 eta 2019 artean (prezioen eragina kendu ondoren). Zehazki, 
merkataritza espezializatuak % 0,3 egin zuen gora, eta ez-espezializatuak, berriz, % 2. 
Aldiz, 2014-2015 aldian % 1,4ko igoeraren ondoren, aldakuntza-tasak % 1,3an jarraitu 
zuen 2015 eta 2017 artean. Eta, % 1eko jaitsiera txiki baten ondoren, aipatutako 
% 1,5eko igoera izan zuen. 

                                                      
45 Brines, J. (Expansión). (2019). Mercadonak hornitzaileekin duen estrategia irauli du.  

46 El Economista. (2019). Mercadonak bere produktuen hornitzaileekiko harreman-eredu historikoa 
aldatu du.  

47 MERCADONA, 2020. 2020ko urteko memoria 
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Hala ere, azterketa hori lurraldeka egiten bada, ikusten da hazkundea ez dela 
homogeneoa izan: 2018-2019 aldian Araban salmenten aldakuntza-indizea % 2,2koa 
izan zen, Gipuzkoan % 2,4koa, eta Bizkaian, aldiz, igoera txikiagoa izan zen: % 0,6koa. 

Elikagaien txikizkako merkataritzan okupatutako langileen indizeari dagokionez, 
bilakaera positiboa izan du 2014tik. -% 2tik abiatu zen, eta nabarmen egin zuen gora, 
2016an % 4,2ko indizera iritsi arte, eta, motelago bada ere, 2019an % 0,5erainoko 
hazkundearekin jarraitu zuen. Lurraldeka, 2014az geroztik, hazkundea hiru lurralde 
historikoetan gertatu dela ikus daiteke, baina 2019ko egoera bestelakoa izan da: % 5,3 
hazi da Araban eta % 0,8 Gipuzkoan; Bizkaian, berriz, % 1 jaitsi da. 

2.3.2.3. Zuzeneko salmenta 

56. Hurbileko edo zuzeneko salmenta, zirkuitu laburrekoa, inguru hurbilean egiten dena, 
nekazaritzako eta abeltzaintzako ekoizleak edo haren taldeek azken kontsumitzaileari bi 
modalitatetan egindako salmentari dagokio: 1) zuzenean egindakoa (ZS); eta 2) 
merkaturatzeko zirkuitu laburreko salmenta (ZLS), gertuko bitartekari bakar batek esku 
hartuta48. 

Salmenta hori, besteak beste, hauen bidez egiten da:  

 ekoizleen merkatuak, udalek eta beste erakunde batzuek antolatuak49 Euskadin 
38050 baino gehiago dira. 

 zuzeneko salmenta ustiategian. 

 hainbat produktu/kooperatiboren salmenta zuzeneko dendak, batzuetan 
bitartekari batek antolatzen dituenak. 

 online plataformak, banakakoak edo taldekoak, COVID-19aren pandemiak 
bultzatu duen kanala. 

 Tokiko elikagaien eta elikagai ekologiko edo biologikoen hornitzaile eta 
kontsumitzaileen artean harreman zuzena ezartzen duten kontsumo-taldeak eta 

                                                      
48 ELIKA eta EUSKO JAURLARITZAREN EUSKADIKO MERKATU ETA TOKI-FERIAK ANTOLATZEKO GIDA 2016.  

49 Tokiko azokak direla-eta antolatutako merkatuetako postuen esleipenari dagokionez, LEA/AVCk hainbat 
txosten egin ditu hainbat udali eta toki-erakunderi gomendioak emanez: Tokiko merkatu eta azoketako 
postuen esleipenari buruzko txostena; Tokiko merkatu eta azoketako postuen esleipenari buruzko II. 
Txostena; Tokiko merkatu eta azoketako postuen esleipenari buruzko III. Txostena (gizarte- eta 
ingurumen-irizpideak); Lea-Artibai Landa Garapenerako Alkarteak tokiko merkatu eta azoketako postuen 
esleipenari buruz egindako kontsulta; Tokiko merkatuen araudiari buruzko kontsulta. Laudioko Udalak 
kaleko salmentari buruz egindako kontsulta normatiboa.  

50 Katalogoa: Euskadiko nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza azokak 2022. 



 
 

 
40 

kontsumo-kooperatibak. 2019ko datuen arabera, 5 dira Araban, 51 Bizkaian eta 
56 Gipuzkoan. 

57. Euskadin, elikagaien hurbileko salmenta arautzen duen dekretu bat onartzea 
aurreikusten da51. 

2.3.3. HORECA 

58. Hotel, jatetxe eta kafetegien banaketari dagokionez, kanal horrek 51.000 langile 
baino gehiago ditu Euskadin, horietatik % 38,8ak jatetxeetan jarduten du eta % 34,9ak 
edari-establezimenduetan. Negozio-zifrei dagokienez, jatetxeak dira eragile nagusiak 
% 41,1arekin, eta ondoren edari-establezimenduak  % 36,9arekin52. Hotelek osatzen 
dute negozio-zifraren jardueraren % 14 inguru. Azken horietan establezimenduen 
kopurua % 20,5 hazi da 2012tik. 

Ostalaritzaren eta jatetxeen motor nagusietakoa den turismoari dagokionez, 2010ean 
BPGren %5,4 izatetik 2017an % 6,1 izatera igaro da. Izan ere, 2018an 3,3 milioi bidaiari 
baino gehiago etorri ziren. Turista gehien hartzen dituen lurraldea Bizkaia da (% 48), eta 
atzetik datoz Gipuzkoa, % 39, eta Araba, % 14. Bilakaera horrek azaltzen du, neurri handi 
batean, ostatua duten establezimenduen kopuruak izan duen hazkundea.  

2.4. Industria laguntzailea eta zerbitzuak 

59. Katebegi horretan Input-en Merkatua deritzona dago, hau da, sektorera bideratutako 
intsumoen hornidura: ongarriak eta agrokimikoak; haziak eta ereiteko materialak; 
makineria eta ekipoak. 

Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundeak, FAOk, ahulezia hauek 
identifikatzen ditu bi eremu espezifikotan: 

● Ongarriak eta agrokimikoak; jarduera horren ezaugarriak hauek dira: 

o Inportaziorako, handizkako salmentetarako eta biltegiratzerako kapital- 
eta lan-eskakizun handiak, eskariaren urtarokotasunaren ondorioz. 

o Zalantzaz betetako eskaria, klimaren aurreikuspenek eta produktuaren 
prezioak eraginda. 

o Benetako eskari txikia, nekazariek likidezia-mugak edo kreditua 
eskuratzeko mugak badituzte. 

o Produktuaren kalitateari eta erabilera egokiari buruzko informazio 
desegokia. 

                                                      
51 ELIKA. 

52 HAZI. (2020). Norabide 2024.  
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o Kanpo-eragin negatiboak izateko aukera, pestizida eta herbizidetan batez 
ere. 

● Haziak eta ereiteko materialak, hornidurarekiko konplexutasuna ezaugarri duen 
jarduera, batez ere hazi berri edo hobetuei buruzko ikerketarengatik, hazien 
hornidura fisikoarengatik, barietateak esperimentatzea eta erregulatzea eta 
hazien kalitatea kontrolatzea barne hartzen duten hainbat erregulaziorengatik. 

Ahulezia horiek mundu mailan gertatzen dira, Euskadin duten eraginetik haratago.  

Gainera, azken urteotan gero eta kontzentrazio-joera handiagoaz ohartarazi da. 
Kataluniako Lehiaren Agintaritzak53 jasotzen duen bezala, nekazaritzako intsumoen 
industriako kontzentrazioa errealitatea da, lau multinazionalek bateratzen baitute 
hazien, ongarrien eta pestiziden ekoizpena: BAYER AG-MONSANTO, DOW-DUPONT 
(Corteva Agriscience), CHEMCHINA-SYNGENTA eta BASF. 

60. Sektoreko ekoizleek aurrean duten errealitate horrek arazo hauek uzten ditu agerian: 

● Tarte txikia dago intsumo horien prezioak negoziatzeko, marjinari zuzenean 
eraginez. Izan ere, 2021ean prezio historikoak lortu ziren, % 239-307ko 
igoerarekin ongarrietan54. 

● Barietateak galtzea; izan ere, korporazio handiek eragina dute erabili beharreko 
barietateetan eta tratamenduetan (ongarriak, abonuak), eta ekoizleen 
erabateko mendekotasuna sortzen dute. 

● Genetikoki eraldatutako haziak erabiltzea, ekoizleek barietate naturalagoen alde 
egiteko interesa izan arren. 

● Haziak trukatzeko eta banatzeko kanalak murriztea. 
● Tokian-tokian egokitutako laboreak aldaera estandarizatuekin ordezkatzea. 

Egoera hori dela eta, arazo horiei aurre egiten saiatzen diren zenbait ekimen jarri dira 
martxan, hala nola, hazien ekoizpena, salmenta eta trukea murrizten duen Landareen 
Lorpenak Babesteko Nazioarteko Batasunak (UPOV) onartutako araudia. Hala ere, 
erregulazio horren eragina mugatua da, hazi garatuak ziurtatzeko, hazi horiek genetikoki 
askotarikoak, homogeneoak eta egonkorrak izan behar dutelako, eta ekoizle txikiek 
nekez bete ditzakete baldintza horiek. Barietate horiek genetikoki desberdinak dira, 
baina etengabeko bilakaeran jarraitzen dute, eta, beraz, ezin dituzte lortu aldaki horien 
jabetza intelektualaren eskubideak, ezta hazi ziurtagiria ere.  

                                                      
53 AUTORITAT CATALANA DE LA COMPETÈNCIA (ACCO) “Reflexiones sobre competencia en la cadena 
alimentaria”. Es 18/2017. 

54 Agrodigital, 2021 
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Azken batean, ezinezkoa da ziurtatu gabeko haziak merkaturatzea, eta, ondorioz, 
ekoizleek katearen maila hori menderatzen duten multinazional handiek eskainitako 
barietateak erosi behar dituzte55, mendetasun hori saihesteko eta nekazaritza-ekoizpen 
jasangarriagoa eta ingurumenarekiko errespetutsuagoa lortzeko ekimenak egon, eta 
datozen urteetan horiek sektorean eragin positiboa izatea espero izan arren56. 

61. Arreta Euskadin jarriz, sektoreko ekoizleek agerian utzi dute zailtasunak dituztela 
beren jarduera arrazoizko itzulerarekin garatzea ahalbidetuko dien gutxieneko marjinari 
eusteko. Bitarteko kontsumoetan goranzko joera ikusten da, eta horrek nekazaritzan eta 
abeltzaintzan produkzio-kostuak handitzea dakar. Pentsua da kategoria nagusia serie 
osoan (serie honetan zehar izandako bitarteko kontsumo guztien % 48,08a, batez 
beste), eta, ondoren, gastu orokorrak eta konponketak datoz. 

6. Taula. Euskadi: bitarteko kontsumoak 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Avance 2020 Avance 

Haziak 8.999.144 10.219.146 9.359.362 10.179.226 10.842.075 11.846.837 11.718.297 

Pentsuak 90.363.551 90.579.155 90.748.102 91.793.202 93.961.572 96.515.788 97.646.812 

Abonuak 16.669.210 16.296.202 14.633.764 14.103.412 14.279.469 14.404.100 14.005.363 

Gasolioa eta 
elektrizitatea 

17.274.551 15.125.522 15.741.294 17.245.473 16.797.486 17.632.700 16.190.503 

Fitosanitarioak 10.386.972 11.106.659 10.516.269 11.274.895 9.806.040 7.844.832 7.878.058 

Zoosanitarioak 5.874.602 6.950.447 7.911.523 7.680.722 7.419.889 7.426.303 7.333.738 

Konponketak 18.556.239 21.131.668 18.134.392 18.214.589 18.273.570 18.369.484 19.797.036 

Gastu orokorrak 20.056.531 24.812.833 22.780.019 23.087.986 22.879.793 22.338.637 22.241.979 

GUZTIRA 188.180.801 196.221.632 189.824.725 193.579.505 194.259.893 196.378.681 196.811.788 

Iturria: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen  Sailaren Estatistika Organoa (2014-2020) 

62. Kontsumo horiei buruzko azterketa osagarria egin daiteke, igoerarik nabarmenenak57 
izan dituzten kategorien prezioak erreferentziatzat hartuta, hala nola ongarriak, 
abonuak eta energia, kasu askotan urriak direlako. 

Hurrengo grafikoetan ikus daitekeen bezala, gaasolioaren prezioak bere maximo 
historikoa erregistratu du seriean, baita pentsuarenak ere. Gainera, intsumo horietako 
batzuk inportatu egiten dira (ongarriak eta produktu fitosanitarioak, adibidez), eta, 

                                                      
55 Hazien monopolioa: nork kontrolatzen du munduko elikagaien hornidura? Bayerrek Monsanto erosi du 
eta transgenikoen erraldoi bihurtu da; Europako Batzordeak munduko hazien monopolioa finkatu du; Hiru 
enpresa handi munduko nekazaritza-hornidura gehienak kontrolatzear daude. 

56 Elikagaiak ongarririk erabili gabe hazteko metodo iraultzaileak; Nekazaritzako “berriztagarriek” 
produktibitatearen haziak landatzen dituzte; ASPren EKO Ozonoaren soluzioak ura aurrezten du, zabor 
plastikoak saihesten ditu, kutsadura murrizten du eta ez du hondakin kimikorik uzten ez instalazioetan ez 
produktuetan 

57 Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saileko Estatistika Organoa. 
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horren ondorioz, ekoizleak, merkantzia horien garraioarekin eta nazionalizazio-
gastuekin erlazionatutako kostu gehigarria hartu behar du bere gain. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
16. Grafikoa.  Pentsuaren prezioen bilakaera 

 
Iturria: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Estatistika Organoa (2014-2020) 

 
63. Fitosanitarioen eta hazien kontsumoari dagokionez, Eusko Jaurlaritza arduratzen da 
kalitateari eta segurtasunari dagokienez indarrean dauden araudiak betetzearen 
kontrolaz eta trazabilitateaz58. Izan ere, hauek dira gehien erregulatzen diren 
esparruetako batzuk: uraren kudeaketa, fitosanitarioen erabilera, erosten direnetik 

                                                      
58 Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena. Eusko Jaurlaritza. Nekazaritza Elikagaien 
Katearen Kontrol Ofizialerako Plana 2021-2025. 

4. grafikoa. Gasolioaren prezioaren bilakaera 
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hondakineraino, higienea eta manipulazioa operazio nagusietan (laborantza, uzta, 
garraioa, biltegiratzea eta ontziratzea), bai eta ongarrien erabilera ere. 

Fitosanitarioen kasuan, Eusko Jaurlaritzak hurbilketa esklusibo bat egin du “Nekazaritza 
ustiategietan higienea eta fitosanitarioen erabilera kontrolatzeko programa ofiziala” 
izenekoaren bidez. 

Gainera, produktu fitosanitarioen horniketan edo/eta erabileran parte hartzen duten 
erakunde guztiak Produktu Fitosanitarioen Operadoreen Erregistroan (ROPO) 
erregistratu behar dira: hornitzaileak, produktu fitosanitarioak erabiltzen eta aplikatzen 
dituztenak, aholkulariak eta erabiltzaile profesionalak (azken horiek, aldi berean, ekoizle 
fitosanitarioen erabilera-txartela izan behar dute). 

 

ROPOn59 fitosanitarioen hornitzaile gisa inskribatutako erabiltzaileak edo erakundeak 
hauek dira:  

● 39 enpresa Gipuzkoan                 
● 30 enpresa Bizkaian                     
● 21 enpresa Araban                       

64. Nekazaritza sektoreko beste funtsezko hornidura bat haziak dira. Hornitzaile horiek, 
fitosanitarioen hornitzaileen kasuan bezala, “Hazien eta Mintegiko Landareen Ekoizleen 
Erregistro Nazionala”60 izenekoan erregistratuta egon behar dute. Euskadin 154 enpresa 
daude erregistratuta hazien hornitzaile gisa: 

● 50 enpresa Gipuzkoan                 
● 74 enpresa Bizkaian                     
● 30 enpresa Araban                       

Tokiko hornitzaile horiek, aldi berean, aipatutako lau multinazional handien produktuak 
erosten dituzte, merkatua bereganatzen duen oligopolioa.  

65. Kooperatibek presentzia nabarmena dute intsumoen sektorean. Euskadiko 
Nekazaritzako Elikagaien Kooperatiben Federazioaren datuen arabera, maila horretan 
presentzia duten kooperatiben kopuruak nolabaiteko egonkortasuna izan du. 2016tik 
aurrera gorakadak izan dira, eta 2018an beherakada txikia.  

                                                      
59 Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioa. ROPO. 2022ko otsailaren 13an. 

60 Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioa. “Hazien eta Mintegiko Landareen ekoizleen erregistro 
nazionala”. 2022ko otsailaren 13an. 
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5. Irudia. Euskadi 2014-2018: Horniduretan eta zerbitzuetan aritzen diren kooperatiben kopurua 

  Nekazaritzako hornidurak Pentsu-fabrikak Zerbitzu teknikoak Makineria-KUMAK  

2014 

Araba - 1 2 5  

Bizkaia 7 2 1 -  

Gipuzkoa 3 2 5 -  

GUZTIRA 10 5 8 5 28 

2015 

Araba 1 - 2 5  

Bizkaia 7 2 1 -  

Gipuzkoa 2 2 5 -  

GUZTIRA 10 4 8 5 27 

2016 

Araba 8 0 2 5  

Bizkaia 7 2 1 0  

Gipuzkoa 2 2 5 0  

GUZTIRA 17 4 8 5 34 

2017 

Araba 8 0 2 2  

Bizkaia 7 2 1 2  

Gipuzkoa 2 2 5 5  

GUZTIRA 17 4 8 9 38 

2018 

Araba 8 0 2 4  

Bizkaia 7 2 1 0  

Gipuzkoa 1 2 5 0  

GUZTIRA 16 4 8 4 32 
Iturria: Geuk egina, Euskadiko Nekazaritzako Elikagaien Kooperatiben Federazioan oinarrituta (2014-
2018) 

Federazioak adierazi du enpresa horien jarduera nahiko egonkorra izan dela denboran, 
eta mugarri aipagarriak hauek izan direla: 

● 2014: joera-aldaketa 2008an krisia hasi zenetik, jarduerak suspertze-zantzuak 
erakutsi baitzituen. Pentsua egiten duten kooperatiben berankortasuna handitu 
egin da. 

● 2015:  jarduera nahiko egonkorra da, baina gertakari hauek nabarmentzen dira:   
o KAIKU gasolio, arto, plastiko eta ongarrien merkaturatzaile eta 

bideratzaile gisa sartu izana. Kooperatibek oso lehiakide garrantzitsutzat 
hartzen dute jarduera-eremu horretan. 

o Pentsu-fabrikak fusionatzeko prozesua; Araban horietako bat itxi izana 
(ANOGA). 

o Ekoizle txikiek zerga-aholkularitzako zerbitzuen eskaria handitu izana, 
enpresa-kudeaketan profesionalizazio-maila txikia dutelako ezaugarri. 

● 2016: egonkortasunak jarraitu du. Azpimarratzekoa da pentsuak fabrikatzeko 
lehengaien prezioen beherakada, jardueraren egonkortasunari lagunduz. 
Fusioak egiten jarraitu da, lehiakortasunean irabazteko. 
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● 2017: salmenten beherakada txikia hazien hornikuntzari dagokionez, eta 
atzerriko enpresak pentsuen ekoizpenean sartu izana. 

● 2018: joerak jarraitu du eta bazkideei pentsua hornitzeko KAIKU eta PIENSOS 
SAIOA kooperatiben arteko aliantza, bere tamaina dela eta, lehiakide indartsu 
bihurtu da tamaina txikiagoko kooperatiba horientzat. 

2.5. Eragile dinamizatzaileak 

66. EAEko nekazaritzako elikagaien sektoreko ekosistemak hainbat eragile eta ekimen 
ditu. Horiek laguntza handia ematen diote, estrategikoa baita. 

Ekosistema hori ikaragarri zabaltzen ari da, eta bere adierazlerik handiena The Food 
Global Ecosystem (FGE) ekimenean aurkitzen du. The FGE proiektu publiko-pribatua da, 
eta 60 enpresa baino gehiagok parte hartzen dute bertan, Euskadira berrikuntza-
proiektuak, talentu ekintzailea eta startupak erakartzeko, nekazaritzako elikagaien 
arloko alderdi teknologikoetan (agritech, foodtech eta gastronomytech). 

Ekosistema hori dinamizatzeaz HAZI arduratuko da, ekimenaren koordinazio- eta 
katalizatzaile-rolean; NEIKER, nekazaritzaren arloko proiektuen ikerketa-zentro gisa 
arituko da; AZTIk, elikagaien teknologia ikertzeko eta sortzeko proiektu handien eragile 
gisa jardungo du; eta BASQUE CULINARY CENTER, talentua, elikagaien arloko 
ekintzaileak erakartzeko eta ekosistema nazioartekotzeko eragile nagusia izango da. 

Ekimen horren bidez, epe ertaineko helburuan aurrera egin nahi da, Euskadi munduko 
erreferente nagusietakoa izan dadin elikaduraren arloko berrikuntza teknologikoaren 
eta ezagutzaren arloan. 
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6. Irudia. Nekazaritzako elikagaien sektorearen ekosistema Euskadin 

 

Iturria: HAZI (2019) 

 

67. Eusko Jaurlaritzak zenbait programa jarri ditu abian, hala nola “Euskadiren eraldaketa 
digitalerako estrategia 2025 (ETDE2025 )” edo “Euskadiko gastronomia eta elikaduraren 
plan estrategikoa 2024 (PEGA 2021-2024 )”. Horietan zuzeneko deia egiten zaio 
sektoreari. Faktore hori funtsezkoa da; izan ere, gutxi digitalizatutako sektorea da, eta 
eragin handia du planetaren jasangarritasunean, eta garrantzi handiko inbertsioak 
behar ditu (batez ere balio-kateko lehen katebegiko eragileak, nekazariak eta 
abeltzainak). Gainera, sektore horretan mozkin-marjina urriekin egiten da lan. 
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III. NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN KATEA: ERREGULAZIOAREN 

ETA LEHIAREN ARTEKO SEKTOREA  

1. Nekazaritza-politika eta lehia-politika  

68. EBFTk Nekazaritza Politika Bateratua (NPB) ezarri zuen. Politika horren 
funtzionamendurako eta helburuak lortzeko eman zion babesaren ondorioz, Lehia 
Zuzenbidea aplikatzetik kanpo geratu ziren nekazaritzako produktuak ekoizteko eta 
merkaturatzeko jardunbide jakin batzuk. Jardunbide horiek, NPB ez den beste 
testuinguru batean gertatuko balira, lehiaren kontrakoak izango lirateke, kartelen 
jardunbideen antzekoak baitira. 

Hala, legegileak salbuespen espezifiko batzuk ezarri ditu nekazarientzat, nekazari 
elkarteentzat, ekoizle elkarteentzat eta lanbide arteko erakundeentzat, nekazaritzako 
produktuak ekoizten edo merkaturatzen dituzten neurrian. Salbuespen horien bidez, 
besteak beste, nekazaritzako oinarrizko operadoreei dimentsio handiagoa eman nahi 
zaie eta, horrekin batera, negoziatzeko gaitasun handiagoa, baita jasangarritasun-
helburuak lortzen lagundu ere. 

Hala ere, nekazaritzako salbuespena esplizituki jaso behar da Europako Kontseiluaren 
eta Parlamentuaren Erregelamenduan61, eta NPBren helburuak lortzen laguntzen badu 
soilik justifikatuko da. 

Jarraian, NPB azaltzen da, eta lankidetzarekin eta jasangarritasunarekin lotutako 
lehiaren aurkako jokabide bateratu salbuetsiak aztertzen dira, baita lehiaren politikatik 
ezartzen diren mugak ere. 

1.1. Nekazaritza Politika Bateratua 

69. 1962an NPB sortu zen, Europako lurraldean nekazaritza-sektorea garatzeko 
jarraibideak ezartzen dituena, helburu hauekin: 

1. nekazariei laguntzea eta nekazaritzako produktibitatea hobetzea, elikagai 
eskuragarrien hornidura egonkorra ziurtatuz 

                                                      
61  

 1307/2013 (EB) Erregelamendua, nekazariei zuzenean egiten zaizkien ordainketei aplikatu 
beharreko arauei buruzkoa; 

 1308/2013 (EB) Erregelamendua, nekazaritza-produktuen merkatuen antolakuntza erkidea 
sortzen duena; 

 1305/2013 (EB) Erregelamendua, landa-garapenari laguntzeari buruzkoa; 
 1306/2013 (EB) Erregelamendua, NPBren finantzaketari, kudeaketari eta jarraipenari buruzkoa. 
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2. Europar Batasuneko nekazariei arrazoizko bizi-maila bermatzea 
3. klima-aldaketaren aurkako borrokan eta baliabide naturalen kudeaketa 

jasangarrian laguntzea 
4. EB osoko paisaiak eta landa-eremuak kontserbatzea 
5. landa-ekonomia bizirik eustea, nekazaritzan, nekazaritzako elikagaien 

industrietan eta sektore elkartuetan enplegua bultzatuz. 

NPBk neurri hauekin jarduten du: 

1. Errentarako laguntzak, diru-sarreren egonkortasuna bermatzen duten zuzeneko 
ordainketen bidez eta nekazariei ordainsaria emanez ingurumena errespetatzen 
duen nekazaritza egiteagatik eta merkatuek saritzen ez dituzten zerbitzu 
publikoak emateagatik, landa ingurua zaintzea, besteak beste.  
Laguntza horiek oinarrizko arau batzuk edo “Baldintzazkotasuna” bete behar 
dituzte, eta, horien artean, kudeaketarako lege-eskakizun batzuk (KLE) eta 
nekazaritza- eta ingurumen-baldintza egokiak daude. 

2. Merkatu-neurriak, merkatuetan egoera zailei aurre egiteko, hala nola, osasun-
alarmen ondoriozko eskariaren bat-bateko erorketak edo merkatuan gehiegizko 
eskaintzaren ondoriozko prezioen beherakadak. 

3. Landa-garapeneko neurriak, landa-eremuen beharrizan eta erronka espezifikoei 
erantzuteko nazio eta eskualde mailako programak. 

70. 2021eko ekainean, Europako Parlamentuak, EBko Kontseiluak eta Europako 
Batzordeak akordioa lortu zuten. Akordio horren bidez NPB berria (2023-2027) 2023ko 
urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean, dagozkion erregelamenduekin 62. 2023ra arte, 
trantsizio-neurriak aplikatuko dira, 2021 eta 2022 NPBren Trantsizio-Erregelamenduan 
xedatutakoaren arabera.  

NPB berriarekin, aldaketak egingo dira egungo baldintzazkotasun- eta ekologizazio-
sistemetan, asmo handiagoko ingurumen-helburuekin, Garapen Jasangarrirako Nazio 
Batuen 2030 Agendarekin lerrokatutako Europako Itun Berdearen helburuak lortzen 
laguntzeko. Itun hori Basque Green Dealen gauzatu da Euskadin. 

                                                      
62  
 2021/2116 (EB) Erregelamendua, NPBren finantzaketari, kudeaketari eta jarraipenari buruzkoa, 

1306/2013 (EB) Erregelamendua indargabetzen duena; 
 2021/2115 (EB) Erregelamendua, NPBren plan estrategiko nazionaletarako laguntzei buruzko arauak 

ezartzen dituena eta 1305/2013 (EB) eta 1307/2013 (EB) Erregelamenduak indargabetzen dituena; 
 2021/2117 (EB) Erregelamendua, erregelamendu hauek aldatzen dituena: nekazaritzako merkatuen 

antolaketa erkideari buruzko 1308/2013 (EB) Erregelamendua; nekazaritzako produktuen kalitate-
araubideei buruzko 1151/2012 (EB) Erregelamendua; mahastizaintzako eta ardogintzako produktu 
aromatizatuen adierazpen geografikoei buruzko 251/2014 (EB) Erregelamendua; eta nekazaritza-
sektorean EBko eskualde ultraperiferikoen aldeko neurriak ezartzen dituena (EB) 228/2013 zk.-koa. 
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2023-2027 NPBk esparru politikoetan sartutako erreformen helburua EBn nekazaritza 
eta basogintza bidezkoak, jasangarriak eta lehiakorrak bermatzea da, eta gizarte-, 
ingurumen- eta ekonomia-jasangarritasuna azpimarratzen ditu. 

7.Irudia. NPBren jarduera-arlo nagusiak 

 
      Gizarte jasangarritasuna                   Ingurumen jasargarritasuna           Ekonomia jasargarritasuna 

Iturria: Europako Batzordea 

Hauek dira NPB berriaren 10 helburuak 2023-2027 aldirako:  

1. nekazariei bidezko errenta bermatzea           
2. lehiakortasuna handitzea               
3. elikadura katean boterea berrorekatzea  
4. klima-aldaketaren aurka jardutea           
5. ingurumena babestea                                  
6. paisaiak eta biodibertsitatea zaintzea       
7. belaunaldi-erreleboa babestea                
8. landa-eremu dinamikoak mantentzea      
9. elikagaien eta osasunaren kalitatea babestea. 
10. Ezagutza eta berrikuntza sustatzea 
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 Iturria: Europako Batzordea 

10 helburu horietatik abiatuta, helburu horiek betetzen diren neurtzeko eta horien 
jarraipena egiteko adierazleak zehaztu dira63. 

71. Etorkizuneko NPB errealitate guztietara egokitzea, Espainiaren kasuan, NPBren Plan 
Estrategikoan (PEPAC 2023-2027) jasoko da, Europako Batzordeak berretsi ondoren. 

72. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak, hiru Aldundiekin lankidetzan, Euskadiko nekazaritzako 
elikagaien katearen Kontrolerako 2021-2025 Plan Ofiziala egin du, NPBri dagokion 
sektoreko araudia betetzen laguntzeko.  

73. Adierazi den bezala, nekazaritzako elikagaien sektorearen egiturazko ezaugarriak 
direla eta, EBFTk babes berezia ematen dio NPBri, lankidetzarekin eta 
jasangarritasunarekin lotutako zenbait jokabide lehiaren aurkakotzat hartzetik 
salbuetsita baitaude.  

1.2. Lankidetza eta jasangarritasuna 

1.2.1. Lankidetza eta lehia 

74. NPB –merkatu-neurriak biltzen dituen Merkatuen Antolakunde Bateratua (MAB) 
esparruaren bidez64– Ekoizleen Erakundeak (EE) –batez ere kooperatibak– eta Ekoizleen 

                                                      
63 NPBren helburu espezifikoak, herrialdeka. Informazio-fitxa analitikoak herrialdeka izenekoan 2005-
2019 aldiko bilakaera kontsulta daiteke. 

64 1308/2013 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2013ko abenduaren 
17koa, nekazaritza-produktuen merkatuen antolakuntza erkidea sortzen duena eta 922/72 (EEE), 234/79 
(EEE), 1037/2001 (EE) eta 1234/2007 (EE) Erregelamenduak indargabetzen dituena. (152-163 artikuluek 
erakundeak eta erakundeen elkarteak aitortzeko arau-esparrua ezartzen dute. Era berean, 149. artikuluak 

2. irudia. NPB berriaren 10 helburuak 2023-2027 aldirako 
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Erakundeen Elkarteak (EEE) sortzeko aukera ematen saiatu da, Batasuneko Zuzenbideak 
esleitzen dizkien helburuak lortzeko beharrezkoak diren jardunbideak gauzatu ahal 
izateko, eta haien akordioak, erabakiak eta hitzartutako jardunbideak kolusio-
jardunbideen debekutik kanpo egon daitezke.  

Ildo berean sakonduko du NPB berriak (2023-2027), nekazariek balio-katean duten 
posizioa hobetu nahi baitu, elkarren arteko lankidetza indartuz, merkatuaren 
gardentasuna areagotuz eta MJDen aurkako mekanismo eraginkorrak bermatuz65. 

75. Testuinguru horretan, nekazaritza-ekoizleen berariazko salbuespenak daude, eta 
horien bidez multzoka ditzakete beren eskaintzak, taldeka negozia ditzakete eta haien 
pisua balia dezakete66.  

Zehazki, nekazaritza-sektoreari emandako babes bereziak aukera ematen du EEek eta 
EEEek prezioak adosteko, informazio sentsiblea trukatzeko eta merkatutik produktua 
modu koordinatuan erretiratzeko, prezioen beherakada saihesteko. Lehiaren 
Zuzenbideak jokabide horiek zehatuko lituzke salbuetsita egon ezean.  

Bazkideen ekoizpena merkaturatzen duten EEek, beren eginkizunen artean, eskaintza 
eskarira egokitu dezakete kantitatean eta kalitatean, eta beren eginkizunak EEE baten 
esku utz ditzakete. Jardunbide babestuak nekazaritzako produktuak ekoizteari edo 
saltzeari edo nekazaritzako produktuak biltegiratzeko, tratatzeko edo eraldatzeko 
instalazio komunak erabiltzeari buruzkoak dira. Zehazki, EEek “ekoizpena planifikatu, 
ekoizpen-kostuak optimizatu, merkaturatu eta nekazaritzako produktuak hornitzeko 
kontratuak negoziatu ahal izango dituzte, kideen izenean, produkzioaren zati bati edo 
osoari dagokionez”.  

Euskadiren kasuan, autonomia mailako bi EE daude: Barrenetxe eta Garaia, fruta eta 
barazkien sektorean, eta esne-sektorean ez da horrelakorik eratu67.  

                                                      
elkarrekin negoziatzeko gaitasuna aitortzen dio esnearen eta esnekien sektoreari, eta haren mugak 
ezartzen ditu.) 

65 EUROPAR BATASUNA. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-
agricultural-policy/new-cap-2023-27/key-policy-objectives-new-cap_es 

66 1308/2013 (EB) Erregelamenduaren 209. eta 210. artikuluetan (Op. cit.) NPBren helburuei, nekazariei 
eta nekazari-elkarteei eta aitortutako lanbide arteko erakundeei buruzko salbuespenak jasotzen dira. 

67 NEKAZARITZA, ARRANTZA ETA ELIKADURA MINISTERIOA.  

Espainian aitortutako Ekoizleen Erakundeen zerrenda, 2021eko abendua.  

Esnearen sektoreko ekoizleen erakundeak. 2021eko txostena. 
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76. Era berean, Europako araudiak lanbide arteko elkarteak eratzeko aukera ematen du. 
Elkarte horien bidez, nekazaritzako elikagaien kateko operadoreek operadore guztietara 
zabal daitezkeen hainbat xedapen adostu ditzakete, hala nola produktuen kalitateari 
buruzko arauak. 

77. Hala ere, salbuespen horiek ematen dituzten jokabide-aukerek ez dute esan nahi 
eskumenik gabeko esparrua direnik, baizik eta Erregelamendutik kanpo geratzen den 
guztia edo/eta NPBen helburuak betetzeko neurriz kanpokoa den edo beharrezkoa ez 
den guztia salbuespenetik kanpo geratuko dela68.  

78. Azken batean, nekazaritza-sektoreko lankidetzak ez dio kalterik egin behar Europako 
merkatuetan lehia eraginkorra eusteari, behar-beharrezkoa denetik haratago, eta lortu 
nahi den helburura mugatu behar du, nekazarien arteko lankidetza handiagoak emaitza 
bidezkoagoak eta eraginkorragoak ekar ditzan, bai ekoizleentzat, bai 
kontsumitzaileentzat.  

Oro har, lankidetzaren bidez 69, lehiak beren posizioa indartu nahi duten nekazaritzako 
ekoizleei laguntzen die, baina, hala ere, ez zaio nekazaritzako salbuespenak aplikatzeari 
arreta jartzeari utzi. Are gehiago, jarraipen aktiboa egin da, eta azpimarratu da, adibidez, 
EEE eta EE komertzialetara zabaltzen direla, eta ez negoziaziokoetara, esne-sektorean70 
planteatu zen bezala, edo merkatuetako lehia efektiboaren eta erregulazio ekonomiko 
eraginkorraren ikuspegitik hain kaltegarriak ez diren alternatibak daudela defendatuz71.  

Gainera, merkatuko operadoreei beren burua ebaluatzeko eskatu zaie, NPBren 
helburuak gauzatzearen eta nekazaritzako merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko 
beharraren arteko oreka aurkitzeko.  

                                                      
68 EUROPAR BATASUNEKO JUSTIZIA AUZITEGIA. C-671/15 auziko epaia. Président de l 'Autorité de la 
concurrence/Association des producteurs vendeurs d' endives (APVE) eta beste batzuk.  

69 Ikus, adibidez, MLBN “LEHIARI ETA 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1185937_7.pdfNEKAZARITZA-ELIKAGAIEN SEKTOREARI 
BURUZKO TXOSTENA” (2012)  

MLBN.” IPN 082/13: INTEGRAZIO KOOPERATIBOA ETA NAGROALIMENT IZAERAKO BESTE ELKARTE 
BATZUEN INTEGRAZIOA SUSTATZEKO LEGEAREN AURREPROIEKTUA”.  

70 García Azcárate, T. “Elikadura-katea eta lehiaren eskubidea” Banaketa eta Kontsumoa 2021-1. liburukia. 

71 Ikus, adibidez, MLBN. “IPN/MLBN/007/18 ERREGE DEKRETUAREN PROIEKTUA, ESNEAREN SEKTOREKO 
KONTRATAZIO-BALDINTZAK EZARTZEN DITUENA ETA BEHI-, ARDI- ETA AHUNTZ-ESNE ETA -ESNEKIEN 
LEHEN EROSLEEK ETA EKOIZLEEK NAHITAEZ EGIN BEHARREKO AITORPENEI BURUZKO APIRILAREN 24KO 
319/2015 ERREGE DEKRETUA ALDATZEN DUENA”  

CNC. “LEHIARI ETA NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEKTOREARI BURUZKO TXOSTENA”. 2012.  
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1.2.2. Jasangarritasuna eta lehia 

79. Jasangarritasuna bilatzearen ondorioz, jokabide jakin batzuk lehiakortasunaren 
kontrakoak izatetik salbuetsi dira, baldin eta lehen sektoretik jasangarritasun-helburuak 
lortzen laguntzen badute. 

Zehazki, salbuetsi egiten dira jasangarritasun-helburuak dituzten elikadura-balio kateko 
operadoreen ekimen bertikalak eta horizontalak, hala nola ingurumenekoak, pestiziden 
erabilera murriztea, eta animalien osasuna eta ongizatea. Ekimen horien helburua 
Batasuneko edo estatuko Zuzenbideak eskatzen duena baino jasangarritasun 
handiagoko araua aplikatzea izango da, betiere itundutako akordio, erabaki eta 
jardunbide horiek arau hori lortzeko lehiari nahitaez ezarri beharreko murrizketak baino 
ezartzen ez badizkiote72.  

Ondorioz, baldintza jakin batzuetan, jasangarritasun-ekimenak salbuetsita egon 
daitezke lehiari buruzko legeria aplikatzetik, akordio horiek aurreikusitako legezko 
estandarrak gainditu eta horiek lortu behar dituzten arren; nolanahi ere, kontuan hartu 
behar da inguruneko benetako lehia nahikoa izatea, eskatutako berrikuntzaren 
garapena bultzatuko dela bermatzeko.  

80. Salbuespen horren harira, Europako Batzordeak kontsulta73 bat egin du, eta 
nekazaritzako elikagaien hornidura-kateetan jasangarritasun-helburuak lortzera 
bideratutako akordioekin dituzten esperientzia partekatzera gonbidatu ditu lehen 
mailako ekoizleak, eraldatzaileak, fabrikatzaileak, handizkariak, txikizkariak eta intsumo-
hornitzaileak. Garatutako edo garatu beharreko jasangarritasun-akordio motak ezagutu 
nahi dira, baita akordio horietatik etor litezkeen edo etor daitezkeen lehia arloko 

                                                      
72 Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/2117 (EB) Erregelamenduaren 210 bis artikulua, 
2021eko abenduaren 2koa, hauek aldatzen dituena: (EB) 1308/2013 zk. Nekazaritzako produktuen 
merkatuen antolakunde erkidea sortzen duena, (EB) 1151/2012 zk. nekazaritzako eta elikagaigintzako 
produktuen kalitate-erregimenei buruzkoa, (EB). 251/2014zk. mahastizaintzako eta ardogintzako 
produktu aromatizatuen adierazpen geografikoen definizioari, deskribapenari, aurkezpenari, etiketatzeari 
eta babesari buruzkoa, eta (EB) 228/2013 zk. Batasuneko eskualde ultraperiferikoen aldeko berariazko 
neurriak ezartzen dituena nekazaritza-sektorean.  

73 Aldi berean, 2022ko martxoaren 1ean, Europako Batzordeak, kontsultarako, Europar Batasunaren 
Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 101. artikulua lankidetza horizontaleko akordioei aplikatzeari 
buruzko jarraibideak (eranskina) C (2022) (Jarraibide horizontalak) argitaratu zituen. Jarraibide 
Horizontalen proiektu horrek 9. Kapituluan, jasangarritasun-helburuak lortu nahi dituzten lehiakideen 
arteko akordioetarako orientabide gehigarriak jasotzen ditu. Horiek sektore guztietan dute eragina, 
nekazaritzako salbuespeneko edukiez haratago. 
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murrizketak ere, bai eta lankidetza horrek eskaintzan, prezioetan eta berrikuntzan izan 
dezakeen eragina ere.  

Kontsulta horren emaitzekin, Batzordeak, Kontseiluak eta Parlamentuak eskatuta, 
2023ko abenduaren 8a baino lehen zehaztuko ditu salbuespen hori aplikatzeko 
baldintzei buruzko jarraibideak. 

81. Bien bitartean, Lehiaren Zuzenbidearen pean, jasangarritasun hori lortu nahi duten 
eta oinarrizko lehia-parametroetan, hala nola prezioan, kantitatean, kalitatean eta 
abarretan, eragina izan dezaketen lehiakideen arteko enpresa-lankidetzarako akordioak 
ebaluatu dira. 

Zuzenbide horrek erakutsi du nahikoa malgua dela –Alemaniako BUNDESKARTELLAMT 
agintaritzak erakutsi duen bezala– jasangarritasuna benetan hobetzea helburu duten 
lankidetza-ekimenak bultzatzeko, hala nola bananaren sektorean soldata duinak 
sartzeari buruzkoak, eta Animalien ongizaterako ekimen bat zabaltzeko planak, abereak 
gizentzea74 barne hartzeko, bai eta hazkuntza eta ingurumenaren babesa hobetzeko 
protokolo jakin batzuk modu librean aplikatzen dituzten esne-ekoizleekin egindako 
akordioak ere. Haiek, trukean, prezio handiagoa jasoko dute sortutako kostu gehigarriak 
estaltzeko75. Hala ere, esnearen prezioan ez da kontraprestazio jasangarririk gabeko 
errekargurik onartu76. 

82. Nolanahi ere, lehia eraginkorra konponbidearen parte dela hartu behar da 
abiapuntu77, jasangarritasunak berrikuntza eskatzen baitu, eta berrikuntza hori, aldi 
berean, ingurune lehiakorrean baino ez da sortzen. Esparru horretan, lehia-politikaren 
ikuspegitik, lankidetzaren oinarria baldintza zuzen eta gardenak izan behar dira, eta 
jasangarritasunaren eta interes publikoaren helburuak lortzen eta kontsumitzaileek 
lehiaren eskakizunekin bat datozen aukerak izaten lagundu behar du, eta hori sine qua 
non baldintza da. 

                                                      
74 BUNDESKARTELLAMT 1: 2022.01.18ko Prentsa-oharra 

75 BUNDESKARTELLAMT 2: 2022.03.29ko Prentsa-oharra  

76 BUNDESKARTELLAMT 3: 2022.01.25eko Prentsa-oharra  

77 Ikus, adibidez, European Commission, Directorate-General for Competition, Competition policy brief. 
2021-01 œ September 2021, European Commission, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2763/962262. 
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2. Nekazaritzako elikagaien katea eta egiturazko arazoak 

2.1. Botere-asimetriak 

83. Nekazaritzako elikagaien balio-kateak ezaugarri desberdineko operadore asko biltzen 
ditu, eta horiek beste operadore batzuekin merkataritza-harremanak sortzen dituzte, 
eta horien bidez nekazaritzako elikagaiak edo horiek ekoizteko behar diren intsumoak 
eta zerbitzuak erosten edo saltzen dira.  

Produkzioaren, eraldaketaren eta banaketaren arteko erlazioak hiru arlotan biltzen 
dira78:  

1. komertziala: prezioa, ordaintzeko baldintzak eta epeak edo ezohiko 
kontribuzioak. 

2. banaketa fisikoa eta logistikoa: eskaerak egitea, sorten tamaina, merkantziak 
entregatzeko epeak eta moduak, garraiatzeko modua, biltegien edo itzulketen 
kontrola. 

3. merkataritza-estrategia: comarketing-a, enpresa parte-hartzaileen arteko 
akordioa, produktuei edo zerbitzuei balio erantsia emango dieten aliantzen bidez 
abantailak lortzeko. 

84. Harreman horietan, erosketa-ahalmena –erosleak saltzailearekiko duen negoziazio-
indarra– eta salmenta-ahalmena –saltzaileak eroslearekiko duen indar-posizioa– 
adieraz daitezke. 

Botere nagusiak ez du zertan absolutua izan merkatu bati dagokionez; aitzitik, erlatiboa 
izan daiteke –negoziazio-botere gisa ere ezagutzen da–, aldebiko harreman baten 
esparruan erabiltzen delako79.  

85. MLBNk elikagaien sektoreko banaketari dagokionez azaltzen duen bezala80, epe 
laburrean, banatzaile handien negoziazio-ahalmen handiagoak eragin positiboa izan 
dezake ongizatean, betiere banatzaileen artean nahikoa lehia-maila badago eta 
banatzaileek kontsumitzaileei botere horren bidez lortutako hornitzaileekiko truke-
terminoen hobekuntzak guztiz edo era partzialean helarazten badizkiete. Hala ere, epe 

                                                      
78 Marin, S eta Martín, V.J. “La cadena alimentaria en el entorno competitivo y cambiante del siglo XXI”. 
Banaketa eta Kontsumoa 2021-1. Libk. 

79 Philippe Chauve, Antonia Parera, An Renckens, Agriculture, Food and Competition Law: Moving the 
Borders, Journal of European Competition Law & Practice, Volume 5, Issue 5, May 2014, Pages 304–313, 
https://doi.org/10.1093/jeclap/lpu020 

80 MLBN “Informe sobre las relaciones entre fabricantes y distribuidores en el sector alimentario”.  
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luzean, ongizatearen gaineko ondorioak anbiguoak dira; izan ere, hasierako eragin 
positibo hori gainditu ere egin dezake botere handiago horrek marken arteko lehian 
(ekoizleen artekoa), bai barne-lehian (banatzaileen artekoa), bai pizgarrietan eta 
inbertitzeko eta berritzeko gaitasunean eragin negatiboa izateko arriskuak.  

Banatzaileen negoziazio-ahalmen handiagoak epe ertain eta luzera izango duen eragina, 
neurri handi batean, banatzaileek negoziatzeko duten moduaren eta banaketa-
merkatuan dagoen lehia efektiboaren araberakoa izango da. Banaketa handiak 
merkataritza-jardunbide jakin batzuk erabiltzea zenbat eta orokorragoa eta hedatuagoa 
eta banaketa-merkatuan lehia eraginkorra zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta 
handiagoa izango da lehiarako eta kontsumitutako pertsonen ongizaterako ondorio 
kaltegarriak izateko aukera.  

86. Sektorearen heterogeneotasunak eragileen funtzionamendua eta harremanak 
baldintzatu ditu, eta, ondorioz, negoziatzeko ahalmenaren asimetria edo desoreka 
bereziki zorrotz agertu da elikadura-balioaren katean; izan ere, ekoizpenaren zatiketak 
beste kate-maila batzuen negoziazio-ahalmena indartzen du, are gehiago produktu 
galkorrak direnean eta ekoizpena kokatzeko alternatibarik ez dagoenean.  

Asimetria horiek gardentasunik eza eragin dezakete merkatua desitxuratzen duten eta 
eragin negatiboa duten eta desleialak eta lehiaren aurkakoak izan daitezkeen 
merkataritzako prezioen eta jardunbideen eraketan.  

87. Azken urteotan, ekoizpenak behin eta berriro erakutsi du txikizkako banaketaren 
kate-mailarekiko mendekotasuna –eraldaketarekikoa barne–, eta kate-maila horren 
mende dago, hain zuzen ere, “price taker” edo prezio onargarri gisa, –edo beste 
kontzeptu batzuk gisa, hala nola ordainketa-baldintzak, kopuruak, deskontuak, 
sustapen-jardueren finantzaketa…– negoziaziorako ia marjinarik gabe. 

Bestalde, “ibaian gorako”, ekoizpena hornikuntzaren mende dago –horri erosten dizkio 
bere intsumoak–, eta horien prezioek igoera handiak erakusten dituzte, nekazaritzako 
eta abeltzaintzako produktuen igoerek xurgatu gabeak.  

Balio-katearen negoziatzeko ahultasun bikoitz hori, “ibaian gora” eta “ibaian behera”, 
alderantzizko presio bikoitza deritzonean elkartzen da. 

88. NPBPEP81 planean jasotzen den bezala, negoziazio-boterearen asimetriek prezioak 
eta EKPak eratzeko gardentasunik ez izaten, edo eraginkortasunik ezak sortzen 

                                                      
81 NPBren Plan Estrategikoaren proposamena (2023-2027) (NPBPE). Europako Batzordeari aurkeztutako 
dokumentuan, "Nekazariek balio-katean duten posizioa hobetzea" izeneko 3. HEan hautemandako 
Ahultasunei dagokienez.  
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laguntzen dute, merkatua desitxuratzen duten eta nekazaritzako elikagaien sektore 
osoaren lehiakortasunean eta, bereziki, ekoizpen-sektorean eragin negatiboa duten 
jardunbideak dira, zaildu egiten baitute katearen balio-banaketa egokia, eta horrek 
ekoizleen jasangarritasun ekonomikoa eta soziala eragotzi dezake. 

Ildo beretik, Europako Ekonomia eta Gizarte Komiteak (EEGK), botere ekonomikoko eta 
negoziazioko desorekek Europako elikadura-sistemetan (baita mundukoetan ere) zer 
eragin duten jasotzen du, presioa eragiten baitute nekazaritza-sektorearen 
errentagarritasunean eta soldatetan, elikagaien ETEen inbertsio-potentzialaren 
murrizketan eta tokiko eskalako familia-merkataritza uztean82.   

89. Ohikoa da negoziazio-boterearen erabilera operadore batek beste batekiko duen 
mendekotasun ekonomikoko egoerekin bat etortzea. Egoera horiei esker, goragoko 
negoziazio-ahalmena duen operadoreak gehiegikeriaz jokatu edo baldintza batzuk 
ezarri ahal izango ditu. Alternatiba egingarriak edo lehia handiagoa izanez gero, beste 
operadoreak ez lituzke horiek onartuko, bere harremanak hausteko arriskua egon arren. 
Mendetasun ekonomikoaren abusu-egoera hori –nagusitasun erlatiboko posizioaren 
abusua edo goragoko negoziazio-boterearen abusua ere esaten zaio– EKLn83 eta Lehia 
Desleialaren Legean (LDesL)84 jaso da. 

16/2021 Legeak ezabatu egin du mendekotasun ekonomikoari buruzko aldez aurreko 
definizio espezifikoa, eta LDesLren 16. artikuluan85 jasotakoarekin lotu du. LDesLak, 
bestalde, desleialtzat jotzen du enpresa batek bere enpresa bezero edo hornitzaileek 
beren jarduera gauzatzeko izan dezaketen mendekotasun ekonomikoaren egoera 
baliatzea. Egoera hori ulertuko da hornitzaile batek, ohiko deskontu edo baldintzez gain, 
bezeroari modu erregularrean antzeko erosleei ematen ez zaizkien beste abantaila 
gehigarri batzuk eman behar dizkionean. 

Hauek ere desleialtzat joko dira: 

                                                      
82 Europako Ekonomia eta Gizarte Komitearen irizpena. “Bidezko elikadura-hornidurako katerantz”. 
(Esplorazio-irizpena) (2021/C  517/05). 

83 16/2021 Legeak egindako aldaketaren aurretik, EKLk uste zuen mendekotasun ekonomikoa zegoela 
operadore baten produktuaren fakturazioa, gutxienez, lehenengoaren aurreko urteko produktuaren 
fakturazioaren % 30a izanez gero. 

84 Lehia Desleialari buruzko urtarrilaren 10eko3/1991 Legea (LDesL). 16. art. 

85 «14. artikulua. Marken kudeaketa. 1. Kategoriak kudeatzeko irizpideak aurrez zehaztu beharko dira eta 
tratamendu desleialak saihestuko dira, hala nola enpresa batek bere enpresa bezero edo hornitzaileak 
egon daitezkeen mendekotasun ekonomikoko egoera baliatzea, Lehia Desleialari buruzko urtarrilaren 
10eko 3/1991 Legearen 16. artikuluan xedatutakoaren arabera… 
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“a) Merkataritza-harreman bat zati batean bada ere, gutxienez sei hilabete lehenago idatziz eta 
behar bezala jakinarazi gabe etetea, salbu eta itundutako baldintzak larriki ez betetzeagatik edo 
ezinbesteko kasuetan. 

b) Merkataritza-harremanak hausteko mehatxupean, hitzartutako hornidura-kontratuan jasota 
ez dauden prezioak, ordainketa-baldintzak, salmenta-modalitateak, kargu gehigarrien 
ordainketa eta merkataritza-lankidetzako beste baldintza batzuk lortzea.” 

90. Azken batean, botere-asimetriek MJDak sor ditzakete, eta horiek, aldi berean, 
negoziazio-boterea gauzatzen den aldebiko harremanaren esparrua igaro dezakete eta 
merkatuaren funtzionamendua arautu behar duen beharrezko lehiari eragin 
diezaiokete; kasu horretan, lehia babesteko araudia aplikatuko da. 
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2.2. Elikadura-katearen Legea  

2.2.1. Erregulazio sektorial espezifikoa 

91. Gure araudian, eta beste sektore batzuetan ez bezala, elikadura-katearen erregulazio 
sektorial espezifikoaren alde egin da, eta horren adierazgarririk handiena EKLan dago.  

Lege horrek, jatorrian, kontratuak formalizatzeko betebeharra ezarri zuen, gutxieneko 
edukia finkatu zuen, enkante elektronikoen baldintzak arautu zituen eta dokumentuak 
bi urtez gordetzera behartu zuen. 

Ondoren, 8/202086 Legeak, besteak beste, hauek jaso zituen: elikadura-katean balioa 
suntsitzea debekatzea, hitzartutako prezioak ekoizpen-kostu eraginkorrak estaltzen 
dituela kontratuetan berariaz adieraztea, eta nekazaritzako elikagaiak hutsaltzen 
dituzten sustapen-jarduerak mugatzea. 

2021ean, 16/2021 Legearen bidez, 2019/633 Zuzentarauaren transposizioa gauzatu zen 
EKLan –funtsezko elementuei eta sistematikari eutsiz–. Hori eskatutako 
gutxienekoetatik haratago joan da, eta EKLa eguneratzeko baliatu zen. Zehazki, 
aplikazio-eremua zabaldu da, kontratuak eskritura bidez orokortu dira87, debekatutako 
jardunbide desleialen zerrenda osatu da eta arau-hausteak eta zehapenak eguneratu 
dira. Beraz, hauek izan daitezke arau-hausteak88: 

 Elikagai-kontratuak idatziz ez formalizatzea. 

 Elikagai-kontratuek gutxienez jaso behar dituzten alderdiak ez sartzea. 

 Elikagai-kontratuan prezioa ez sartzea. 

 Aldeek berariaz itundu gabeko kontratu-baldintzak aldatzea. 

 Kontratuan itundutako prezioaren gaineko ordainketa gehigarriak eskatzea. 

 Elikagai-kontratu bat negoziatzeko edo betearazteko prozesuan lortutako beste 
operadore batzuen informazio komertzial sentsiblea eskatzea edo jakinaraztea. 

 Ordaintzeko epeak ez betetzea. 

                                                      
86 8/2020 Legea, abenduaren 16koa, nekazaritza eta elikaduraren arloan premiazko neurri jakin batzuk 
hartzen dituena.  

87 Nekazaritzako elikagaien kooperatiben kasuan izan ezik, horiek bere ordez preskripzio jakin bat ezar 
baitezakete, organo kudeatzaileak onartutako ordainketa-epeetan, eta behar besteko publizitatea 
emanez. 

88 ELIKAGAIEN KONTROLERAKO ETA INFORMAZIORAKO AGENTZIA  
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 Elikadura-katean balioa suntsitzea; beraz, balio-kateko operadore bakoitzak 
aurreko operadoreari ordaindu beharko dio operadore horrek egin edo bere gain 
hartu duen produktu horren produkzio-kostuaren prezio bera edo handiagoa. 

 Produktuen prezioan eta irudian akatsak eragiten dituzten sustapen-jarduerak 
egitea. 

92. 16/2021 Legeak legearen aplikazio-eremua katearen kontratu-harreman guztietara 
zabaltzen du, eta, esate baterako, lehen baztertu diren handizkarien arteko 
harremanetara89 sartzen da, eta, horrela, lehia-organoek egindako gomendioak kontuan 
hartzen ditu, hau da, araudiaren aplikazio-eremua merkataritza-harreman guztietara 
proiektatuko da, eta ez bakarrik merkataritza-harremanean desoreka dutenetara90.  

Beraz, merkataritza-harremanen kontraktualizazioa sektore osora91 zabaltzen da, baldin 
eta 7/2012 Legean92 aurrez zehaztutako muga batetik gorako prezioa aurreikusten 
badu, salbu eta ondasuna entregatzeko unean ordainketa eskura egiten bada, edo, 
kooperatiben eta antzeko erakundeen kasuan, kontratuaren baliokidetzat jo daitezkeen 
aldez aurreko akordioak badaude. 

“Gardentasun-, argitasun-, zehaztapen- eta sinpletasun-printzipioei”93 lotuko zaizkien 
elikagai-kontratuak idatziz sinatzeko betebeharra zehazten da. Eta kontratu-baldintzei 
dagokienez (9. artikulua), honako gai hauetan sakontzen da: 

                                                      
89 Ez da aplikatzen elikagaien banaketaren eta garraioan, ostalaritzan, jatetxeetan eta ostatuan aritzen 
diren enpresen arteko kontratu-harremanen kasuan. 

90 MLBN. “IPN/MLBN/015/20 Informe sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2013, 
de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria”.  

91 Aldez aurretik, EKLk II. izenburuko I. kapituluaren aplikazio-eremua 2.500 eurotik gorako transakzio 
komertzialak, jarraituak edo aldizkakoak, egiten dituzten operadoreen merkataritza-harremanetara 
mugatzen zuen, baldin eta operadoreok desoreka-egoera hauetakoren batean badaude: a) 
Operadoreetako bat ETE izatea eta bestea ez. b) Eraldatu gabeko nekazaritza-produktuak, galkorrak eta 
elikagaiVCintsumoak merkaturatzen direnean, operadoreetako bat nekazaritzako, abeltzaintzako, 
arrantzako edo basogintzako lehen mailako ekoizlea izatea, edo horien elkarte bat, eta bestea ez. c) 
Operadoreetako batek beste operadorearekiko mendekotasun ekonomikoa izatea, hau da, 
operadorearen produktuaren fakturazioa, gutxienez, lehenengoaren aurreko urteko produktuaren 
fakturazioaren % 30 izatea”. 

92 7/2012 Legea, urriaren 29koa, zerga- eta aurrekontu-araudia aldatzekoa eta iruzurraren aurkako 
prebentzioko eta borrokako jarduerak areagotzeko finantza-araudia egokitzekoa.  

2022ko martxoan muga 1.000 eurokoa da. 

93 Bazkide batek kooperatiba bati edo beste elkarte erakunde bati egiten dion entregaren, idatziz 
formalizatuko dira, elikagai-kontratu indibidualizatu baten bidez, baldin eta estatutuetan edo 
antzekoetan ez bada aurreikusten emandako produktuaren balioa eta likidazio-egutegia zehazteko 
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 Xedea, kontratatutako kategoriak eta erreferentziak adierazita, hala badagokio. 

 Prezioa94, betiere ekoizleak bere gain hartutako kostu guztiak edo ekoizpen-
kostu efektiboa baino handiagoa izango dena, eta bere jarduera gauzatzeko bere 
gain hartutako kostu guztiak barne hartuko dituena. 

Hori betetzen ez duten klausulak eta estipulazioak deusezak direla deklaratzen 
da, eta, administrazio-zehapenei kalterik egin gabe, lehen mailako ekoizleak 
kalte-galeren ordaina eskatu ahal izango du egoitza judizialean. 

 Ordainketa-baldintzak; ordainketa-epeak 15/2010 Legera95 egokitzen badira 
(galkorrak, 30 egun, ez-galkorrak, 60 egun), 7/1996 Legeak96 (MLO) txikizkako 
merkataritzarako ezarritakoari kalterik egin gabe (30 egun eta elikagai-produktu 
fresko eta galkorren geroratzea, 30 egun). 

 Kontratuaren iraupena, berariaz adierazita noiz jarriko den indarrean, bai eta 
kontratua berritzeko eta aldatzeko baldintzak ere. 

Urteko merkataritza-negoziazioak hiru hilabete baino gutxiagoko epeetan itxi eta 
sinatuko dira, hasten direnetik zenbatzen hasita, eta alde bati egotz dakiokeen 
bidegabeko atzerapena ezin izango da bestearen posizioa ahultzeko erabili (9 b artikulu 
berria). 

93. Era berean, abusuzkotzat jotzen diren jardunbideen (klausula beltzak eta grisak) 
beste errepertorio bat gehitzen da –horietan aurrerago sakonduko da–, eta zehapenak 
birkonfiguratuko dira, sartutako jokabide berrietara egokitzeko, Administrazioaren 
jarduketetan oposizio-ekintzak sartzeko edo enpresa-sekretuak jakinarazteko, bai eta 
kontratazioari buruzko ez-betetzeak larriagotzea eta prezioa ez kontsignatzea jasotzeko 
ere. 

                                                      
prozedurarik, eta bazkideek ezagutzen badituzte, interesdunei egindako komunikazio fede-emaile baten 
bidez. 

94 Elikagai-kontratuaren prezioak jarduera gauzatzeko bere gain hartutako kostu guztiak barne hartuko 
ditu, besteak beste, mintegiko hazien eta landareen, ongarrien, fitosanitarioen, pestiziden, erregaien eta 
energiaren, makinen, konponketen, ureztatze-kostuen, animalientzako elikagaien, albaitaritza-gastuen, 
amortizazioen, maileguen eta finantza-produktuen interesen, kontratatutako lanen eta ekoizleak berak 
edo haren familia-unitateko kideek emandako soldatapeko eskulanaren kostua. 

Horrek ez du esan nahi, MLOren 14. artikuluaren arabera, kontsumitzaileei galerara saldu ezin zaienik, 
betiere desleiala ez bada. 

95 15/2010 Legea, uztailaren 5ekoa, merkataritza-eragiketetan berankortasunari aurre egiteko neurriak 
ezartzen dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldatzen duena. 

96 7/1996 Legea, urtarrilaren 15ekoa, Txikizkako Merkataritza Antolatzekoa. 
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94. Elikadura-katearen Behatokiari esleitu zaio elikagaien prezioen eraketari eta prezioen 
indizeei eta ekoizpen-kostuei buruzko txostenak egitea, erregelamendu bidez zehazten 
diren irizpideak erabiliz. 

EAEn, BEHATOKI-EUSKADIKO ELIKAGAIEN ETA EGURRAREN KATEKO BEHATOKIAk 
nekazaritza eta abeltzaintzako produktuen ekoizpen-kostuak kuantifikatuko ditu, eta 
elikadura-kateko ekoizpen-kostuak bermatzen direla zainduko du. 

95. EKLren aurretik ere baziren babes-mekanismoak, baina sakabanatuta zeuden lehia 
babesteko legerian, Lehia Desleialari buruzko Legean, Patenteen eta Marken Legean, 
txikizkako merkataritza antolatzeko eta berankortasunaren aurka borrokatzeko 
legerian, sekretu profesionalen babesari buruzko araudian…. 

16/2021 Legeak, behar den kasuetan, legeria espezifiko horietara jotzen du 
kontzeptuak, zenbatekoak eta abar argitzeko. 

Modu positiboan baloratzen da aldi berean segurtasun juridikoa indartzen duen 
sinplifikazio eta uniformizazio hori. Hala ere, araubide juridiko desberdinak daudenez 
eta horietako bakoitzean desleialtzat jotzen diren jokabideen artean dagoen analogia 
kontuan hartuta, komeniko litzateke adieraztea zein den ordenamenduaren adar 
bakoitzaren lehentasunezko edo/eta ordezko aplikazioa –lehiaren defentsari 
dagokionez zehaztu den bezala–, ziurgabetasuna eta administrazio-jarduketen 
aniztasuna eragin baititzake. 

2.2.2. Merkataritza-jardunbide desleialak 

96. Merkataritza-jardunbide desleialak (MJD) jokabide komertzial egokitik nabarmen 
aldentzen diren jardunbideak dira, fede onaren eta bidezko merkataritzaren 
printzipioen aurkakoak, eta bazkide komertzial batek alde bakarretik besteari ezartzen 
dizkionak97.   

Nolanahi ere, MJDek justifikazio objektiborik gabeko abantailen eta bidezko negoziazio 
gogorretik haratago doazen jardunbideen errekerimendua ekarri behar dute berekin. 
Zentzu horretan, justifikaziorik ez dagoela uste da, baldin eta eskatutako abantailaren 
truke era objektiboan bereiz daitekeen saririk ez badago, edo saria argi eta garbi neurriz 
kanpokoa bada98.  

                                                      
97 Europako Ekonomia eta Gizarte Komitearen irizpena. «Bidezko elikadura-hornidurako katerantz» 
(Esplorazio-irizpena) (2021/C 517/05.  

98 AUTORITAT CATALANA DE LA COMPETÈNCIA (ACCO) “Reflexiones sobre competencia en la cadena 
alimentaria”. Es 18/2017.  
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97. Adibide gisa, adierazi behar da EAEn, 2014-2017 aldian, AICAk batez ere 3 ordainketa-
epeak99 ez betetzea zigortu zuela. Zehapen horiek 300.000 eurokoak izan ziren, eta 
horietatik % 78a banaketari zegozkion, handizkakoari zein txikizkakoari, eta % 22a 
industriari.  

Era berean, AICAk –Espainian EKLren aplikazioa gainbegiratzeaz arduratzen denak–, 
2020ko ekainera arte, arau-hauste hauetan jardun du nagusiki100: ordaintzeko epeak ez 
betetzea, kontraturik ez egotea, kontratuetan alderdi guztiak ez sartzea, eskatutako 
informazioa ez ematea, merkataritzako informazio sentsiblea jakinaraztea, ordainketa 
gehigarriak eskatzea, adostu gabeko aldebakarreko aldaketak egitea eta dokumentuak 
ez gordetzea.  

98. Adierazi den bezala, elikadura-katean dauden indarren desorekek bereziki kaltebera 
bilakatzen dute MJDekiko, eta kate-mailetako edozeinetan eman daitezke; beraz, kate-
tarte batean sortzen direnek beste batzuei eragin diezaiekete –zuzenean edo 
zeharka101–, operadore horiek merkatuan/negoziazioan duten boterearen arabera. 
Bestalde, tamaina ez da nahitaez botere horren adierazle bat, eta MJDek hainbat 
dimentsiotako enpresa-operadoreei eragin diezaiekete; hala onartzen du bere babesa 
operadore guztietara hedatzen duen EKLk.  

99. MJDek lehia, efizientzia eta berrikuntza murrizten dituzte, eta eragin negatiboa dute 
kontsumitzaileen ongizatean; hala ere, desleialtzat har litezkeen merkataritza-
jardunbide guztiek ez dute berez eragin negatiborik eraginkortasunean eta lehian, baizik 
eta soilik negoziazio-boterearen desoreka-egoera jakin batzuk daudenean; halako 
egoerarik ezean, merkataritza-jardunbideek efizientziak sorrarazi ohi dituzte, eta 
lehiaren aldeko dinamikaren ondorio izan behar dute, eta, ondorioz, gehiegizko esku-
hartzea saihestu behar da.  

Horregatik, MJDari buruzko erregulazioa kontu handiz aplikatu behar da, operadoreek 
merkataritza-eraginkortasuna edo -baldintzak hobetuko dituzten akordioak egitea ez 

                                                      
Epaia, 2018ko urtarrilaren 23koa, Alemaniako Justizia Auzitegi Federalarena (KVR 3/17 gaia), Alemaniako 
lehia-agintaritzaren (Bundeskartellamt) ebazpena berretsi zuena. Ebazpen horren arabera, EDEKA kateak 
gehiegikeriaz erabili zuen ardo apardunaren bere hornitzaileen mendekotasun ekonomikoa (gaia: B2-
58/09). 

99 Finanzas.com  

100 AICA.  

101 2019/633 Zuzentarauak adierazten duen bezala, inpaktua zuzena izan daiteke nekazaritza-ekoizleei eta 
haien erakundeei dagokienez, hornitzaile gisa, edo zeharkakoa, nekazaritzako eta elikagaigintzako 
hornidura-katean desleialak diren eta lehen mailako ekoizleei modu negatiboan eragiten dieten 
merkataritza-jardunbideek sortutako mailakako ondorioen bidez. 
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eragozteko. Akordio horiek ez dira inolaz ere nahastu behar negoziazio gogorrago edo 
ez hain gogor baten baldintzekin.  

Eta hori bereziki aipagarria da; izan ere, EKL nekazaritzako elikagaien balio-katean 
ezartzen diren harreman guztiak102 hartzen ditu barne, eta ez negoziazio-boterean 
desorekak erakusten dituzten erlazioak soilik. 

100. Tratatuaren 81. eta 82. artikuluetan lehiari buruz aurreikusitako arauak aplikatzeari 
buruzkoak Kontseiluaren 1/2003 Erregelamenduak (gaur egun EBFTren 101. eta 102. 
artikuluak), bere 9. kontuan hartzean, Lehiaren Zuzenbidearen eta MJDari buruzko 
legediaren arteko banaketa-lerro bat marrazten du esplizituki, hau ezarriz: 81. eta 82. 
artikuluen xedea merkatuko lehia babestea bada ere, hori ez da oztopo Estatu kideek 
legedi hori aplika dezaten, beren lurraldeetan gainerako legedi eta interes orokorrekin 
bateragarria izan dadin, baldin eta legeria hori Europako zuzenbideko printzipio 
orokorrekin eta gainerako xedapenekin bateragarria bada.   

Osagarri gisa, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren elikagaien hornidura-katean 
enpresen arteko harremanetan merkataritza-jardunbide desleialei buruzko Zuzentarau 
Proposamenak, hau adierazten zuen:  

“Lehiaren Zuzenbideak ez du MJDari buruzko arauez besteko irismenik. MJDak aldebakarreko 
jardunbideak dira, eta, gehienetan, ez dituzte lehia-arauak urratzen; izan ere, hori horrela izan 
dadin, beharrezkoa da merkatu jakin batean nagusitasunezko posizioa egotea, bai eta merkatu 
osoari eragiten dion posizio horren abusua ere. Konparazioan, MJDei buruzko arauak negoziazio-
boterean dagoen desberdintasun-egoera orori aplikatzen zaizkio (kasu gehienetan merkatuan 
nagusitasunezko jarrerarik egon gabe), eta enpresei debekatu egiten diete bazkide komertzialak 
inposatzea edo horietatik justifikaziorik gabekotzat, neurriz kanpokotzat edo kontrapartidarik ez 
dakarten baldintzak (merkatu osoan nahitaez eraginik izan gabe) lortzea edo lortzen saiatzea. 
Horrenbestez, MJDei buruzko arauak bateragarriak izango dira EBren lehia-arauekin, eta osatu 
egingo dituzte”. 

101. Beraz, erkidego mailan, lehiari eta merkataritza-jardunbide desleialei buruzko 
araudien irismena desberdina da, arau bateragarriak eta osagarriak izan arren103, baina, 
hala badagokio, lehentasun eta koordinazio egokia behar dute.  

                                                      
102 Bazkideek kooperatibei eta bestelako elkarte-erakundeei produktuak entregatzea izan ezik, betiere, 
beren estatutuen arabera, horiek egitera behartuta badaude. 

103 ACCO “Reflexiones…alimentaria” (Op.cit.). 

SANTAOLALLA MONTOYA, C., «La Ley 12/2013 de la cadena alimentaria, ¿réplica o complemento de la 
Ley de defensa de la competencia?» 



 
 

 
66 

Nolanahi ere, EKLan araututako harremanen edukia –haren 7. artikuluaren arabera–, bai 
eta harreman horiek gauzatzeko eta interpretatzeko printzipio gidarien 
aplikagarritasuna ere, lehiaren defentsari buruzko araudiaren mende egongo dira, 
Erkidegoko araudian xedatutakoari kalterik egin gabe. 

2.2.3. Abusuzko jardunbide komertzialak 

102. EKLaren II. kapituluan, abusuzko merkataritza-jardunbide hauek zerrendatzen dira: 

1. Alde bakarreko aldaketak eta aurreikusi gabeko merkataritza-ordainketak; 
egoera jakin batzuetan izan ezik (12. artikulua) debekatuta daude. 

2. Aldeen arteko akordio esplizitua izan beharko duten eta itundutako sustapena 
definitzen duten alderdiak jasoko dituzten sustapen-jarduerei buruzko itunak. 
Nolanahi ere, ez da kontsumitzailea nahas dezakeen sustapen-jarduerarik egitea 
itunduko elikagaien eta elikagai-produktuen benetako prezioari eta irudiari 
buruz, baldin eta haien kalitateari edo balioari buruz kontsumitzailearen 
pertzepzioa kaltetzen badute (12 bis artikulua). 

3. Katean balioa suntsitzea; kateko operadore bakoitzak aurreko operadoreari 
operadore horrek egin edo bere gain hartutako produktuaren ekoizpen-
kostuaren prezio bera edo handiagoa ordaindu beharko dio (12 ter artikulua). 

4. Enpresa-sekretuak; alderdiek eman beharreko informazioa proportzionatua izan 
beharko da, eta kontratuaren xedearekin zerikusia duten arrazoi objektiboetan 
justifikatuta egon beharko da (13. artikulua). 

5. Marken kudeaketa. Aplikatu beharreko irizpideak aurrez zehaztu beharko dira, 
eta tratamendu desleialak saihestuko dituzte, hala nola enpresa batek bere 
bezero edo hornitzaileak egon daitezkeen mendekotasun ekonomikoaren 
egoeraz baliatzea. Debekatuta dago operadore batek besteren enpresa-ekimena 
bere mesedetan behar ez bezala aprobetxatzea, bai eta legez kontrako 
publizitatea ere, beste operadore batenekin edo beste operadore baten marka 
edo izen komertzialekin elkartzeko edo nahasteko arriskua eragiten duten 
elementu bereizgarriak erabiliz, horiek desleialtzat hartzen direlako (14. 
artikulua). 

6. Beste merkataritza-jardunbide desleial batzuk, “Klausula beltzak eta grisak” 
atalean (14 bis artikulua) arreta handiagoz aztertzen direnak. 

                                                      
Nolanahi ere, tentsioak izan dira bi legedien bateragarritasunean, horren funtzionamendua, prozedura 
eta zehapen-araubidea babestu ez duten 12/2013 Legeari buruzko MLBNren txostenetan egiaztatzen den 
bezala. 
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2.2.4. Klausula beltzak eta grisak 

103. 16/2021 Legearen 14 bis artikuluak 2019/633 Zuzentarauan zerrendatutako MJDen 
transposizioa egiten du, eta, ondorioz, debekatutako MJDen zerrenda zabaldu egiten 
da.  

Jardunbide desleialak modulatzen dira, eta bi mota bereizten dira –dagozkien ondorio 
juridikoekin–: beltzak edo, edozein kasutan, debekatuta daudenak, eta grisak edo, argi 
eta anbiguotasunik gabe alderdien arteko aldez aurreko akordio baten mende badaude 
legitimoak diren jokabideak. 

104. Zerrenda beltzean edo per se edo baldintzarik gabeko debekuetan, kasu hauek 
nabarmentzen dira: elikagaien kontratuko aldeetako batek besteari produktuen 
salmentarekin zerikusirik ez duten ordainketak eskatzea; elikagaien kontratuko 
aldeetako batek produktu galkorren eskaera bat bertan behera uztea aipatutako unea 
baino 30 egun lehenago; produktu galkorren ordainketen atzerapenak; kontratuen 
aldebakarreko edo atzerako aldaketak; hornitzaileari gastuak bere gain hartzera 
behartzen dizkiotenak…  

105. Zerrenda grisa osatzen duten baldintzapeko debekuen artean, aldeetako bati 
produktuen publizitateagatik ordaintzea eskatzea edo erosleak lokaletako 
egokitzapeneko langileengatik hornitzaileari kobratzea jasotzen dira.  

106. Modulazio beltz/gris horrek aldeen arteko ekitatezko eta efizientzia-eragileko 
akordioen erabilera mugatzeko arriskua murrizteko aukera ematen du.  

Horrela, aldea ezartzen da ex ante/ex post jardunbideen –edo hornidura-kontratuetan 
argi eta garbi eta zalantzarik gabe aurreikusitako jardunbideen edo aldeen arteko 
geroagoko akordioen eta transakzioa hasi ondoren egiten direnen artean, baldin eta 
aldez aurretik adostu ez badira–. Horrela, zalantzarik gabe debekatzen dira hornidura-
kontratuaren termino argi eta zalantzarik gabeko horien aldebakarreko eta 
atzeraeraginezko aldaketak. Hala ere, merkataritza-jardunbide batzuk desleialtzat 
jotzen dira berez, eta ez dute aldeen kontratu-askatasunaren mende egon behar. 

107. Ondorioz, modu positiboan balioesten da jardunbide beltzen eta grisen arteko 
bereizketa; izan ere, oro har, eta proportzionaltasuna kontuan hartuta, zuzeneko 
debekua ex-post merkataritza-jardunbide desleialetan oinarritzen da, eta, aitzitik, 
baimendu egiten dira, baldin eta elikadura-kontratuan argi eta anbiguotasunik gabe 
adostu badira, publizitateagatiko ordainketak, merkaturatzea, egokitzapena edo 
deskontu jakin batzuk, sustatzaile baten esparruan, kontsumitzaileentzako hornidura 
egokiagoa osatzen laguntzen badute eta katearen funtzionamendua hobetzeko 
pizgarriak sartzen badituzte. 
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3. Lehiaren ikuspegitik ateratako ondorioak 

3.1. Lehentasuna 

108. LDLk lehentasuna du EKLren aldean, baldin eta merkatuetako lehiak eraginik jasotzen 
badu; horrelakoetan eten egin behar da EKLren babespean egitate berberengatik 
hasitako zehapen-espediente administratiboaren izapidetzea (23.5 artikulua). 

Gainera, EKLk araututako harremanen edukia berariaz dago lehiaren defentsari buruzko 
araudiaren mende, bai eta harreman horiek gauzatzeko eta interpretatzeko printzipio 
gidarien aplikagarritasunaren mende ere (7. artikulua). 

Era berean, EKLk berariaz aipatzen ditu lehiaren araudia, enpresa-sekretuei, marken 
kudeaketari, Elikagaien Kontratazioko Merkataritzako Jardunbide Egokien Kodearen 
edukiari edo beste kode batzuei dagokienez, bai eta nekazaritzako elikagaien lanbide 
arteko erakundeen akordioei dagokienez ere. 

109. LDLren lehentasunezko izaera behar bezala aplikatzeko, koordinazio arina eta 
eraginkorra egin behar da EAEn eskumena duen organoaren eta, hala badagokio, 
Estatukoaren artean, administrazio-eskumena zehazteko, eta, areago, lurralde-
eskumen administratiboen esleipeneko lotura-puntuak desberdinak direnean 
eskumena defendatzeko legeria104 eta nekazaritzako elikagaien kateari buruzkoa 
aplikatzeko: lehenengoa efektuen lurralde-mugapeak arautzen du, eta bigarrenak, 
berriz, alde kontratugileen egoitza sozial nagusia, edo aldeetako batek egoitza soziala 
Espainian ez izatea jasotzen du. 

110. Hala ere, aldebiko harreman baten esparruan mendekotasun ekonomikoko egoera 
baten abusuzko ustiapena bada –negoziazio-ahalmenaren desberdintasun-egoera 
baten ondorioz–, justifikaziorik gabeko baldintzak ezartzen badira, neurrigabeak badira 
edo nekazaritzako elikagaien katean eragina duten MJDrik eragiten duen 
kontrapartidarik ez badakarte, LDL aplikatuko da, bide jurisdikzionalean105 –sektore 
ekonomiko guztietan gertatzen den bezala–, edo EKL administrazio bidean –
nekazaritzako elikagaien sektorerako espezifikoa, eta berezko organismoei eta egiturei 
esleitzen zaiena, lehiaren defentsarako arauekin batera, justizia-auzitegiek egiten duten 
kontrolari kalterik egin gabe–.  

                                                      
104 Estatuak eta Autonomia Erkidegoek Lehiaren Defentsaren Arloan dituzten Eskumenak Koordinatzeari 
buruzko otsailaren 21eko1/2002 Legea.  

105 Nolanahi ere, kontratu-zuzenbidera edo autoerregulazio-ekimenetara jo badaiteke ere, salatzailearen 
aurkako merkataritza-errepresalien beldurrak eta jardunbide horiei aurre egiteak dakartzan finantza-
arriskuek errekurtso-bide horien balio praktikoa mugatzen dute. 
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111. Azken batean, enpresa baten jokabide problematikoak merkatuan eragin globala 
duenean eta kontsumitzaileen ongizateari kalte egiten zaionean aplikatzen da Lehiaren 
Zuzenbidea.  

Beste modu batera esanda, Lehiaren Zuzenbideak merkatuko lehia zaintzen du, eta ez 
banakako lehiakideak, eta, printzipioz, merkatu-boterearen egoerez arduratzen da, dela 
erosteko dela saltzeko, eta ez negoziazio-ahalmenaz, interes publikoan eraginik ez badu. 
Jokabide desleialek, bestalde, alde biko kontratu-baldintzetan dute eragina, merkatuko 
lehia-maila edozein dela ere. 

3.2. Nekazaritza-arloko lehiaren arau-hausteak 

112. LDL aplikatuko da kasuan kasuko merkatuaren lehian eragin kaltegarririk badago, bai 
operadoreen arteko akordioen ondorioz, bai nagusitasunezko posizioaren abusuen 
ondorioz, bai interes publikoari eragiten dioten jardunbide desleialen ondorioz.  

Nagusitasunezko posizioaren eta lehia desleialeko egintzen abusuaren kasuan, botere-
asimetriek abusuzko jardunbide komertzialak sor ditzakete, eta horiek, aldi berean, alde 
biko harremanaren esparrutik harago joan daitezke eta merkatuaren funtzionamendua 
gidatu behar duen beharrezko lehian eragina izan. Kasu horietan, LDLa aplikatuko da, 
baldin eta, lehiari lotzeaz gain, operadoreak merkatu-boterea badu edo interes 
publikoari eragiten badio. 

Zehatzago, LDLk lehiaren aurkako jokabide hauek ezartzen ditu: 

1. Kolusiozko jokabide bat edo taldeko akordio, erabaki edo gomendio bat, edo 
hitzartuta edo nahita paraleloa den jardunbidea, merkatu osoan edo zati batean lehia 
eragoztea, murriztea edo faltsutzea helburu duena, hori eragiten duena edo eragin 
dezakeena, eta, bereziki, hauek: 

a) Prezioak edo merkataritzako edo zerbitzuko beste baldintza batzuk finkatzea, 
zuzenean edo zeharka. 

b) Ekoizpena, banaketa, garapen teknikoa edo inbertsioak mugatzea edo 
kontrolatzea. 

c) Merkatua edo hornikuntza-iturriak banatzea. 

d) Merkataritza- edo zerbitzu-harremanetan, baldintza desberdinak aplikatzea 
prestazio baliokideetarako, desabantaila-egoeran dauden lehiakide batzuk beste 
batzuen aurrean jartzeko. 

e) Kontratuak egiteko, beren izaerarengatik edo merkataritzako erabilerengatik 
kontratu horien xedearekin loturarik ez duten prestazio osagarriak onartu 
beharra. 
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LDLren 1. artikulu hau akordio edo erabaki pluralei buruzkoa da, eta horietan, betiere, 
berariazko edo ustezko borondateen ituna islatzen da. Jardunbide horien artean sartzen 
dira merkatuko operadoreen kontratu-baldintzak bateratzera eta haien askatasuna 
murriztera bideratutakoak, haien autonomia eta lehia askeko sistema batek gidatu 
behar duen jokabide-independentzia urratzen baitituzte. 

Jokabide horien artean, eta eratu daitezkeen Behatokiei bete-betean eragiten dienean, 
lehiakideen artean informazio sentsiblea trukatzea dago. Jokabide horrek lehiaren 
aurkako beste jardunbide batzuk egitea erraztu dezake, hala nola, prezioak edo beste 
baldintza komertzial batzuk hitzartzea, kostuak kostu handiagoarekin lerrokatuz, edo 
gutxieneko prezioak, zeharkakoak edo zuzenekoak, finkatzea. 

Zehatutako jokabideen artean hauek daude: 

 10 esne-enpresaren artean merkataritza-informazio sentsiblea trukatzea. 
prezioak finkatzeko, merkatua banatzeko eta soberakinak kontrolatzeko 
akordioetan gauzatu zen106. 

 elikagaiak txikizka ontziratzeko sektorean karteletan parte hartzea, 
poliestirenozko apar edo polipropilenozko erretilu zurrunen prezioak finkatzeko 
eta bezeroak esleitzeko107. 

 merkatua edo hornikuntza-iturriak banatzea, espezie jakin batzuetan arrantza-
kuotak eta prezioak zehaztuz108. 

 Jerezko ardoa merkaturatzeko kartel bat sortzen laguntzea. Kartel horretan 8 
enpresak, federazio batek eta Jatorri Deituren Kontseilu Arautzaile batek hartu 
zuten parte109. 

2. Enpresa batek edo batzuek merkatuan duten nagusitasun-posizioa gehiegikeriaz 
ustiatzea, honela: 

a) Zuzenean edo zeharka, ekitatezkoak ez diren prezioak edo merkataritza- edo 
zerbitzu-baldintzak ezartzea. 

b) Ekoizpena, banaketa edo garapen teknikoa justifikaziorik gabe mugatzea, 
enpresen edo kontsumitzaileen kalterako. 

                                                      
106 MLBN S/0425/12 Espte. ESNE-INDUSTRIAK 2 

107 Europako Batzordea. 39563 Retail Food Packaging 

108 LEHIAREN DEFENTSARAKO ANDALUZIAKO AGENTZIA, ADCA. EBAZPENA, 2021/04/04KOA, 
ARRANTZALEEN KOFRADIEI BURUZKOA 

109 MLBN. EBAZPENA (ESP.: S/0091/08 JEREZKO ARDO FINAK 
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c) Produktuak erosteko edo zerbitzuak emateko eskariak betetzeari justifikaziorik 
gabe uko egitea. 

d) Merkataritza- edo zerbitzu-harremanetan, baldintza desberdinak aplikatzea 
prestazio baliokideetarako, eta lehiakide batzuk beste batzuen aurrean 
desabantaila-egoeran jartzea. 

e) Kontratuen gauzatzea prestazio osagarriak onartzearen mende jartzea, 
prestazio horiek, duten izaerarengatik edo merkataritzako usadioen arabera, 
kontratu horien xedearekin zerikusirik ez dutenean. 

Lehiaren Zuzenbideari dagokionez, botere ekonomikoko egoeran dagoen enpresa batek 
bere lehiakideekiko, hornitzaileekiko, bezeroekiko eta, azken batean, 
kontsumitzaileekiko independentzia-maila nabarmenarekin joka dezakeela onartzen da, 
eta botere horretaz abusatzen badu, erreferentziako merkatuan lehia eraginkorra 
mantentzea oztopa dezakeela. 

Eta enpresa bat nagusitzat hartzeko, ez da beharrezkoa enpresak monopoliotik gertu 
dauden merkatu-kuotak izatea; aitzitik, % 40tik gorako kuotak kontuan hartu beharreko 
faktore bat izan daitezke, beste elementu batzuekin batera, hala nola sartzeko eta 
hedatzeko aukerak edo eskaera negoziatzeko duen boterea110 . 

Abusuzko jokabideak hauetan gauza daitezke, besteak beste: 

 Beste bezero batzuei saltzea eragoztea, erosketa esklusiboko obligazioen bidez 
edo baldintzapeko deskontuen bidez. 

 Produktu bat (lotutako produktua) erosteko betebeharra, enpresa nagusiaren 
beste produktu bat (produktu loteslea) ere erosi nahi bada. 

 jokabide predatzailea aplikatzea, galerak nahita eginez edo epe laburreko 
mozkinei uko eginez, lehiakide erreal edo potentzial bat edo batzuk baztertzeko 
edo edo horretarako aukera izateko, bere merkatu-boterea indartzeko edo 
mantentzeko. 

 marjinak estutzea ekarriko duten prezioak ezartzea. 

 eskatutako prestazioetan beste operadore batzuekiko diskriminazioa. 

                                                      
110 Batzordearen jakinarazpena – Batzordearen kontroleko lehentasunei buruzko orientabideak, enpresa 
nagusien gehiegizko jokabide baztertzaileari EE Tratatuaren 82. artikulua aplikatzeari dagokionez (2009/C 
45/02). 
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 bidegabeko atzerapenetan datzaten ezezko “konstruktiboak”111 (EKLren 9. bis 
artikulua). 

3. Lehia askea faltsutzen duten lehia desleialeko egintzak, interes publikoan eragina 
dutenak. 

Jokabide horren adibide paradigmatiko bat MLBNren 560/03: GRUPO FREIXENET 
espedientean ikus daiteke. Bertan 19.932.669 botila cava gisa kalifikatuz saldu izana 
zehazten da, Cava Jatorri Deituraren Erregelamenduaren arabera, 9 hilabete pasatxoko 
hartzidura-prozesuaren ondorioz, bisadun ardo deitu behar zirenean. Kasu horretan, 
botila-kopuru handiak interes publikoari eragin ziola iritzi, eta zehapena ezarri zitzaion, 
LDLk debekatutako jokabidetzat hartu baitzen. 

3.3. Laguntza-jarduketak 

113. Esan bezala, Euskadiko BEHATOKI-ELIKAGAIEN ETA EGURRAREN KATEKO 
BEHATOKIAK nekazaritza eta abeltzaintzako produktuen ekoizpen-kostuak 
kuantifikatuko ditu, eta elikadura-kateko ekoizpen-kostuak bermatzen direla zainduko 
du. 

Lehia askearen ikuspegitik, Behatokia ekoizpenaren benetako kostuaren frogabide gisa 
ezartzea baliozkotzat jotzen da, betiere produktu bakoitzaren azken kostua zehazteko 
irizpideak argi eta garbi zehazten badira, kontuan hartuta ekoizle bakoitzaren kostuak 
oso desberdinak izango direla eta ez dela zilegi merkaturatzaileei eramatea ekoizleek 
orain arte bizi izan duten egoera bidegabea. 

Era berean, prezioen behatoki horrek erabat eragotzi behar du lehiakideen artean 
informazio sentsiblea trukatzea, eta egiten dituen eragiketa aritmetikoetatik ateratzen 
den elikagai bakoitzaren produkzio-kostua baino ez du publiko egin behar, baina inoiz 
ez ekoizle indibidual bakoitzak emandako datuak. 

Behatoki horri dagokionez, LEA/AVCk hitzarmena sinatu du HAZI FUNDAZIOArekin, 
prezioak finkatzean kostu objektibo, garden eta egiaztagarri eta manipulaezinen 
adierazleak kontuan har daitezen, lehiaren araudia kontuan hartuta, sektoreko 
merkataritza-harremanei zorroztasuna eta segurtasun juridikoa emanez. Ildo horretan, 
prezioen behatokiaren funtzionamendua Lehiaren Defentsari buruzko Legearekin bat 
datorrela zainduko du LEA/AVCk. 

  

                                                      
111 Menderatzailearen jokabidearen ondorio diren jarduketak, hau da, baliabidea eskuratzea oztopatzea, 
lehiakideak baliabide hori lortzetik baztertuz. 
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IV. LABURPENA 

114. Azken urteotan, nekazaritza- eta abeltzaintza-ekoizleek elikagaien balio-katean 
duten egoerari dagozkion gero eta eskari handiagoak egin dituzte. Izan ere, kate 
horretan, sektorearen ezaugarrien ondoriozko mugei aurre egiteaz gain, nabarmenago 
egin da negoziatzeko duten ahultasun bikoitza. Hori, alde batetik, gero eta intsumo 
garestiagoak erosteko prozesuan gauzatzen da, eta, bestetik, marjinak estutu dituzten 
dimentsio eta botere handiagoko operadoreei produktuak saltzeko prozesuan. 

115. Nekazaritzako elikagaien balio-katea estrategikoa da gure eguneroko jardunean, eta 
ekoizpen-, eraldaketa-, banaketa- eta industria-jarduerak eta zerbitzu osagarriak 
hartzen ditu barne. Jarduera horien arteko harremanak funtzionamendu zuzen eta 
leialak arautu behar ditu merkatu-terminoetan, prezioetan, kantitatean, kalitatean, 
aukeratzeko aukeran eta berrikuntzan lehiak bere ondorio positiboak zabal ditzan.  

116. Lehen sektorearen berezitasunen ondorioz, EBFAk Nekazaritza Politika Bateratua 
(NPB) ezarri zuen. Politika horren funtzionamenduari eta helburuak lortzeari babes hori 
eman zion, eta, beraz, ez zen Lehiaren Zuzenbidea aplikatu nekazaritzako produktuak 
produzitzeko eta merkaturatzeko jardunbide jakin batzuetan; izan ere, Nekazaritza 
Politika Bateratua ez den beste testuinguru batean gertatuko balira, lehiaren aurkakoak 
izango lirateke, karteletako jardunbideen antzekoak direlako. 

Zehazki, 2023ko urtarrilaren 1ean bere erreforma indarrean sartuko den NPBk 
merkaturatze bateratuko jokabideak salbuetsi ditu, nekazaritza-ekoizleak indartu eta 
dimentsio handiagoz hornitzeko (lankidetza), bai eta jasangarritasunari laguntzen 
dioten jokabideak ere. Berrikuntza hori 2021ean sartu zen.  

Nolanahi ere, salbuespen horiek ematen dituzten jokabide-aukerek ez dute esan nahi 
lehiaren araudia aplikatzetik erabat salbuetsita dauden eremuak direnik, baizik eta 
Erregelamendutik kanpo geratzen den guztia edo/eta NPBren helburuak betetzeari 
dagokionez neurriz kanpokoa edo beharrezkoa ez den oro ez dela salbuespenaren 
onuradun. Nekazaritza-sektoreko jasangarritasunak eta lankidetzak ez diote kalterik 
egin behar lehia eraginkorrari, behar-beharrezkoa denetik harago, eta merkatuko lehia 
areagotzen lagundu behar du, ekoizleentzat zein kontsumitzaileentzat emaitza 
bidezkoagoak eta eraginkorragoak lortzeko.  

117. Era berean, eta beste sektore batzuetan gertatzen ez den bezala, elikadura-kateak 
araudi espezifiko bat du, eta horren adierazle nagusia elikadura-katearen 
funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko 12/2013 Legea da. Lege hori16/2021 
Legearen bidez eguneratu da 2021ean, eta, era berean, ordenamenduan txertatu du 
nekazaritzako eta elikagaigintzako hornidura-kateko merkataritza jardunbide desleialei 
(MJD) buruzko 2019/633 Zuzentaraua. 
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Lege horrek, besteak beste, debekatu egiten du elikadura-katean balioa suntsitzea, eta 
hitzartutako prezioak produkzioaren kostu eraginkorrak estali behar ditu. Halaber, 
kontratu batean sektore osoko 1.000 eurotik gorako merkataritza-harremanak 
jasotzeko betebeharra ezartzen du, nekazaritzako elikagaiak hutsaltzen dituzten 
sustapen-jarduerak mugatzen ditu eta abusuzko jokabideak eguneratzen ditu, 
merkataritza jardunbide desleial berriak txertatuz. 

118. Horrekin guztiarekin, merkatuko boterean edo negoziazio-boterean –kasu honetan, 
aldebiko harremanetara mugatuta– asimetriek eragindako merkataritza jardunbide 
desleialak minimizatu nahi dira. Eta afektazio-eremua izango da aplikatzeko eskubidea 
zein den zehaztuko duena; lehia-eskubidea izango da, baldin eta merkatuan eta lehiaren 
aurkako akordioetan eragina badu, nagusitasunezko posizioaren abusuak eragiten 
baditu edo lehia faltsutzen duen jardunbide desleiala eragiten badu, interes publikoan 
eragina izanda. 

Nolanahi ere, merkatuen lehian eragina dutenean, Lehiaren Defensarako Legea 
lehentasunez aplikatuko zaie EKLn jasotako arau-hausteei. Inguruabar horrek 
koordinazio arina eta eraginkorra gomendatzen du LEA/AVC honen eta EAEko organo 
eskudunaren eta, hala badagokio, Estatukoaren, artean administrazio-eskumena 
zehazte aldera, eta, areago, lurralde-eskumen administratiboen esleipeneko lotuneak 
desberdinak direnean lehiaren defentsari buruzko legeria eta nekazaritzako elikagaien 
kateari buruzkoa aplikatzeko. 

119. Azken batean, lehia-politikak elikadura-katean egiturazko desorekak gainditzen lagun 
dezake, bai zehapen-eskumenak erabiliz eta lehiaren aurkako jokabideak bilatuz, bai 
nekazaritza-arloko lankidetza- eta jasangarritasun-ekimenen bideragarritasunaren berri 
emateko sustapen-funtzioak aplikatuz, eta elikagaien prezioen prestakuntzari buruzko 
txostenak egiten lagunduz.  
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V. LABURDURAK  

LABURDURA DEFINIZIOA 

AICA Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A. 
EEE Ekoizleen Erakundeen Elkarteak 
EAE Euskal Autonomia Erkidegoa 
JESN Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionala 
MLBN Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionala 
HORECA Hotelak, jatetxeak eta kafeak 
EEA Elikagaien eta edarien industria 

0Km  0 kilometroa 

EKL Elikadura katearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzko 
12/2013 Legea 

LDesL Lehia Desleialari buruzko urtarrilaren 10eko3/1991 Legea 
LDL Lehiaren Defentsari buruzko uztailaren 3ko 15/2007 Legea 
LEA/AVC Lehiaren Euskal Agintaritza 
GJH       Garapen Jasangarriko Helburuak 
EE Ekoizleen Erakundeak 
NPB Nekazaritza Politika Bateratua 
MJD Merkataritzako Jardunbide Desleialak 
ROE Baliabide propioen gaineko errentagarritasuna 
EBFT     Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatua 

 

 

 

 


