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1. LABURPENA: 

Europar Batasuneko esne sektoreak gaur egun pairatzen ari duen egoera 

jasangaitzak aldaketa baten beharrezkotasuna dakar denon aburura. Era ezberdineko 

neurriak hartu dira, egoera hau ekiditeko, hobekuntza edo luzera begira iguripen gutxiko 

neurriak izanik. Honek denak, sektorearen errealitatea ezagutarazteko beharrezkoak 

diren sistemek duten garrantzia erakusten dute. Hauek baitira neurri zehatz eta 

eragingarriak hartzeko bide egoki eta zuzenena. 

Egun, badira sistema ugari, tartean RICAV, gauza hauetarako erabiltzen den 

europar kontabilitate sistema da. Sistema honek duen metodologia zorrotz eta zehatz 

baten faltak eta errealitatea irudikatzeko dituen abaguneak direla eta, hartutako neurriak 

ez dira behar bezain eraginkorrak izan. Prozedura honetaz gain, badira beste hainbat, 

guk goraipatu nahi duguna besteak beste gestio tekniko ekonomikoaren sistema da, 

gestio sistema honek, abantaila ugari ditu ahal nola metodologi konkretu baten falta ere.  

Lan honetan eskainiko diren bi ikuspunturen analisia burutuko da, halaber esne 

sektorearen errealitatera gehiago hurbiltzen lagunduko digun kalkulu eta analisiekin 

batera. 

Hasiera batean, Euskadi mailan IKT enpresak eta Nafarroaren kasuan ITG-ren 

metodologia eta ekimenak azaltzea da xedea. Bien arteko ezberdintasunak azaldu eta 

aztertuz, horrela gure aukeraketa propio arrazoitua aukeratu dezakegu ikerketa hau 

burutzeko. 

Bigarren zatian ordea, egun esne ekoizpen sektorearen errealitatea eta ahalik eta 

zentzuzko balorazio bat egitea da asmoa, honek, etorkizunean hartu beharreko neurri eta 

politikak baldintzatuko baititu. 
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2. SARRERA: 

Produkzio kostuen kalkuluan parte hartzen duten faktore guziak kalkulatzeko 

erabiltzen diren metodologia ezberdinen planteamendu eta analisia egitea da helburua.  

Gaur egun esnearen sektoreak jasaten ari duen krisiak eta jasangaitzak diren 

esnearen prezioaren beherapenak, sektorearen bilakaera eta bideragarritasuna kolokan 

jartzen dute. Hortaz, beharrezkoa da eskulan familiarra, lurra eta kapitala bezalako 

faktoreen aukera kostuak kalkulatuko dituen metodologia bat aurkitzea. Kostu hauek 

kontutan hartuz, erreferentzia balore bat ezarri daiteke errentagarritasun atalase 

adierazle bezala erabili ahal izateko. 

Horretarako, IKT eta ITG egun estatu mailan gestioaren inguruko datu bilketa 

eta ustiapenean dauden erakunde aurreratu eta garrantzitsuenetakoek eskainiriko datuak 

erabiliko dira. Honekin batera estatu mailan burutu diren ikerketa ezberdinen analisiak 

(INLAC, Kataluniako esne behatokia), hala nola Europa mailakoak ere (INRA, Agrese 

(Frantziar Ministerioa) Green Dairy), hartuko dira kontutan Euskadi eta Nafarroa 

mailan azterketa hau burutzeko metodologi komun eta bateratu bat lortzeko laguntzan. 

  Europar batasunean egindako azterketa gehienak Europako RICA-ko 

(Nekazaritza-Abeltzaintza Kontabilitate Informazio Sarea) datuak dituzte oinarri. 
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3. SEKTOREA ETA HONEN ESPARRUA 

3.1. Sektorea gaur egun 

Esne sektoreak azken urteotan daraman dinamikak ustiategi kopuru handi baten 

desagertzea eragin du, jardueran dirautenen tamainaren handipenarekin batera. 

Sektorearen kontzentrazioaren prozesu honen ildo beretik, produkzioaren 

intentsifikazioaren areagotzea gauzatuz doa, behiko produkzio handiagoarekin, abere 

zama handiagoarekin islatzen dena, eta beraz, ustiategitik kanpo erositako elikagaiekiko 

lotura handituz. Produkzio sistema aldaketa honek produkzio unitate kostuen egituran 

aldaketak dakartza, oraintsuko ikerketek erakutsi bezala (Álvarez y Pérez, 2003). 

Bestalde, esne sektoreak gaur egun bere jarduerari datozen urteetan ze 

baldintzatan gauzatuko direneko ezjakintasun egoera bati egin behar dio aurre. Esnearen 

prezioan  dira iluntasun gehienak. 

Egungo egoera mundu, Europar Batasun eta estatu mailan 2008. urtea 

merkatuek esparru globalizatuan izandako bilakaeragatik  nabarmendu da. aldi berean, 

NPB-ren (PAC erdaraz) birmoldaketa eta aurreikuspenek esparru komunitarioa mugatu 

dute. NPB-ren azterketa izan da NPB-ren arloko eztabaidaren ardatza 2008. urtean 

zehar. 

Ekoizpen sektorearen ezjakintasun eta kezka nagusiei men eginez, goraipatu 

beharra da ekoizpen kostuen igoera nabarmena. Elikadurara bideraturiko lehengaien eta 

beste oinarrizko gaien kostuen igoera, erregai fosilen kostuaren igoera paraleloarekin 

batera gauzatu da. Ildo berean, esnearen jatorrizko prezioak beherakada garrantzitsua 

pairatu du 2008. urtean zehar, bi premisak loturik, sektorea errentagarritasun eta egungo 

ekoizpen kostuei aurre egiteko egoera larrian jarri ditu. (Anuario Agrario 2009, COAG). 

Sektoreak pairatzen duen egoeraren honen aurrean eta esnearen sektorearen 

zalantzazko etorkizun ekonomiko egoera honetan, bai abeltzainak bai jarduera honetan 

parte hartzen duten gainontzeko eragileek (kooperatibak, teknikoak,...) galdera ugari 

dituzte. Hona hemen hauetako batzuk: 

- Esne ekoizpenaren kostua jaitsi al daiteke? Zein produkzio aldagaietan 

dago eragingabekortasun gehien? 

- Zein izango da abeltzainek jasoko duten esnearen prezioaren joera? 
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- Zein da ekoizpen estrategiarik onena? Hain zuzen ere, ona al da ustiategi 

intentsiboagoetara jotzea? 

- Ustiategi handiak txikiak baino eraginkorragoak al dira? Nola eragiten 

du ustiategiaren tamainaren hazkuntzak emaitza ekonomikoetan? 

3.1.1. Gaur egungo ustiategien egitura Nafarroan eta Euskadin 

2008. urtean Nafarroan eta Euskal autonomi erkidegoan XXX eta 1262 ustiategi 

zeuden urrenez urren. 

2008ko esne behien azpisektorea osatzen duten baserri  kopurua, eta hauen datu 

tekniko aipagarrienak, ondorengo taulan azaltzen dira. Datu hauek, ohikoa denez, 

baserriek maneiatzen dituzten abelburu kopuruaren arabera sailkatu dira. 2008ko lagina, 

sei multzotan banatu da.  

Taula 1: Abelburuz sailkaturik Euskadiren datu aipagarrenak: 

36 17,5% 54 26,2% 57 27,7% 16 7,8% 29 14,1% 14 6,8% 206 100,0%

HAk Berezko Hak 19,07 17,54 23,03 16,35 34,88 17,80 45,39 15,37 46,06 19,18 89,73 13,46 35,13 17,09

731.001,19 1.051.349,24 2.150.588,64 591.908,40

EUSKADI

135.654,72 284.816,17 515.370,18ESNE LITRO KOPURUA
3,19 5,25 2,36

BASERRI KOPURUA
BEHI KOPURUA

UTAk 1,60 1,70 2,19 2,82

100-149 >150 TOTALA

21,65 40,08 62,91 90,70 122,53 233,09 71,83

0-30 30-49 50-79 80-99

 

Taula 2: Abelburuz sailkaturik Nafarroako datu aipagarrenak 

3 4,3% 17 24,6% 25 36,2% 11 15,9% 7 10,1% 6 8,7% 69 100,0%

HAk Berezko Hak 16,47 4,33 23,70 12,94 27,79 13,22 23,08 8,08 36,26 15,22 96,75 12,18 32,40 12,06

ESNE LITRO KOPURUA

NAFARROA
BASERRI KOPURUA

BEHI KOPURUA

UTAk 2,85 5,17 1,89
181.630,00 336.627,00 544.953,32 741.055,55 1.138.512,71 1.979.870,83 694.084,16

0,87 1,10 1,61 1,64

100-149 >150 TOTALA

25,67 42,53 67,06 87,00 125,93 218,46 81,53

0-30 30-49 50-79 80-99
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Grafikoa 1: Sektorearen gorabeherak urtetan zehar Euskadin: 
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Grafikoa honek garbi adierazten du Euskal Autonomi Erkidegoan azken urteotan 

izandako joera, nabarmenagoa izanik 2000. urtetik atzera. Ustiategi kopuruaren 

beherakada ez da behi kopuruaren beherakada proportzio berean gauzatu, honek 

ustiategien intensifikazio maila igo dela adierazten du, 2001. urtean bataz beste 40,5 

behi zeuden ustiategiko, 2008. urtean berriz ia 79. Honetaz gain, behiko esne 

errendimendua gehitu behar zaio, hau horrela, 2001.urtean behi arrunt batek bataz beste 

5860 litro esne ematen zituen urteko, 2008. urtean berriz 7069. 

Grafikoa 2: Euskadin gehien handitu diren adierazleen garapena 2001- 2008: 
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Euskal herrian, Europako beste herrialde gehienetan bezalaxe errentagarritasun 

bila diharduten esne behien ustiategiek behi kopurua handitzeko joera izan dute eta dute 
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gaur egun. Egoera honen arrazoia ustiategiaren gastu aldakorren eta batez ere gastu 

finkoen eraginkortasuna handitzea eta ahalik eta errentagarritasun handiena ateratzea da. 

Grafikoa 3: Euskadiko esne behi ustiategiaren egituraren bilakaera: 

EAE-ko ESNE BEHI USTIATEGIEN EGITURAREN BILAKAERA 
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Arestian sarreran aipatu bezala, esne sektorearen azken urteotako bilakaerak bi 

ezaugarri nagusi aurkezten ditu: 

1. Ustiategi kopuruaren beherapena. 

Goraipatu beharra da, Grafikoa honetan adierazten dena ustiategi kopuru 

totalaren geruzazko banaketa dela, baina ustiategi kopuru totala ez dela berbera izan, 

baizik eta ale handi batek utzi egin du jarduna. Abeltzainen uztea zio ezberdinei deritzo, 

hauen tarteko batzuk egiturazkoak direlarik, titularren zahartzea ustiategian jarraituko 

duen jarraipen eza adibidez; beste batzuk merkatukoak, esnearen prezio errealaren 

beherakada; eta gobernuaren interbentzioa, uzte planekin. Emaitza, abeltzainen %78.5 

beherapena 1995 eta 2008 urte bitartean. Honen eragina, jardueran jarraitu duten 

ustiategien tamaina handiagotzea da. Hurrengo taula kontzentrazio honen erakusle da: 

Taula 3: Ustiategi eta behi kopurua urteka: 

1995 1999 2002 2005 2008

USTIATEGI KOPURUA 5.876 3.067 2.675 1.862 1.262

BEHI KOOPURUA 187.957 179.166 181.251 168.124 154.912  
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Grafikoak adierazten duenez, tarteko geruzako ustiategi kopurua murriztu da, 

ustiategi txikien eta handienen faborean. Geruza handiko ustiategi kopuru mailaren 

igoeraren arrazoiak garbiak dira, halaber txikienak ere badute bere zentzua; jakina da 

ustiategiko titularren bataz besteko adin maila altua dela, honek esan nahi du asko direla 

erretiroa hurbil dutenak, hau horrela eta erretiroa hurbildu ahala eta erretiroa eta gero 

lan honegatik duten debozioa dela eta, maneiatu eta gobernatu ditzaketen animali gutxi 

batzuen mantentzea da arrazoi nagusiena. Ahala ere ikus daiteke nola ustiategi hauen 

kopurua 2000. urteaz geroztik murriztuz doala gutxinaka gutxinaka, ez ordea geruza 

handienekin, gero eta garrantzi gehiago hartuz ustiategi kopuruari dagokionean, jakina 

baita behi kopuruan, esne ekoizpenean eta beste hainbat sailkapenetan badutela jada 

euren garrantzia totalarekiko. 

Tarteko eta geruza berrien estrategia baldintzatzen duen aldagai garrantzitsuena 

esnearen prezioa da. Esnearen prezioak, baxu eta ezegonkorrak diren aldetik, esne 

litroko errentagarritasuna hobetzea zailtzen dute, beraz joera nagusi eta orokortzat hartu 

da ustiategiko behi kopurua handitzea, kasu batzuetan gestio programak aholkatuta eta 

bestetan norberaren usteei jarraiki. Honekin, ustiategiek euren gaitasunekin eta 

baliabideekin bat datozen behi kopuru, esne ekoizpen eta estrategia hoberenak 

aukeratzearren. 

3.2. Nekazaritza Politika Bateratua (NPB) 

Europa mailan nekazaritza eta abeltzaintza merkatuen antolatzearen ideia 1951-

1954 epealdian hasi zen, behin ikatza eta altzairuaren erakunde komunitarioa egina 

zegoela. Nekazaritza Politika Bateratuak Europar Batasunaren barnean nekazal 

produktuen zirkulazio librea ezarri zuen. Hasiera batean politika biziki babesle 

batengatik egin zen apustu, hirugarren estatuen lehia ekidituz eta nekazal eta abeltzain 

prezioen subentzioekin, honenbestez nekazari eta abeltzain europarren sarrera maila 

nahikoa bermatuz. 

Azpimarratu beharra da nekazariak edo abeltzainak jasotako diru laguntzak, 

helburu dutela euren ekoizpen prozesua hobetu edo aldaraztea: nekazaria edo abeltzaina 

ekonomiaren onura orokorraren noranzkoan bideratzeko bitarteko eraginkorra da. (LA 

EMPRESA AGRARIA Y SU GESTION, Georges Desclaude – Jean Tondut, 1979). 

Arestian esan bezala, lehendabiziko epealdian, prezioen laguntza zuen euskarri 

batez ere. Honek, arazo mordo bat sortarazi zuen (produkzioaren areagotzea, 
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soberakinak, aurrekontuen kontrol eza, etab.), 1992. urteko erreformarekin zuzentzen 

saiatu zirena. Eraldaketa honekin, produkzioarekiko laguntzak lokabetu ziren, 

interbentzio prezioak jaitsiz eta hektareako edo hazienda buruko laguntzak aurkeztuz, 

prezioei eskainiriko laguntzen beherapenaren ordez. Hau horrela, Merkatu Antolakunde 

Bateratuak (MAB, “OMC”), beste neurri batzuen artean, laborantza hektareako, haragi 

behi, ardi edo ahuntz bakoitzeko urteko hobariak ematen zituen. 

Gestio bidez lorturiko analisiei erreparatuz, eta marjinak (gordinak zein garbiak) 

kalkulatzerako orduan, ustiategiarentzako subentzio hauek produkzioaren sarrera 

areagotzen zuena bezala kontsideratu da, produktuen (garia, txekorrak,...) prezioen 

geraldiak eragindako errentagarritasun galerak ordezkatzen dituena delako. Bestalde, 

produkzioarekin zerikusirik ez duten ustiategiari emandako beste subentzioak (mendiko 

konpentsazio-ordaina MKO, desfaboragarriak diren leku zehatz batzuetan nekazaritzan 

edo abeltzaintzan jarduteagatik emana), ez zaizkio ekoizpen jarduera bati egozten, 

enpresaren subentzio orokorrak bezala kontsideratuz. Era berean, inbertsio subentzioen 

urteko aldizkakoketa, enpresaren sarrera orokor bat bezala kontsideratu da, aktibitate 

emankor bati zuzendu gabe. Honen harira garrantzitsua da batzordeak harturiko 

erabakia 85/377/CEE produktu gordinaren barruan sartuz, marjina gordin estandarraren 

kalkuluari begira, produktuaren balioa areagotzen duten produktuei, azalerari eta 

haziendari loturiko emaniko subentzioez gain. 

Bestalde, abeltzaintzaren kasuan, aurrekontuen kontrola mantentzeko, Europar 

Batasunak hobariak jaso ditzaketen animali kopuru maximo bat ezarri du, hobari hauek 

jaso ahal izateko beraz, hobari hauen “eskubideak” izatea ezinbestekoa da; hastapenean 

izandako animali buruen arabera dohainik emana, azienda handitzen doan heinean 

hauek eskuratzea ezinbestekoa da. Kasu berezi batzuetan (esne behiak), “eskubide” 

hauek “produkzio eskubide” gisa izanik, eta ez “hobari eskubide” bezala. Hau da, 

eskubideak behar dira, baina ez subentzioa kobratu ahal izateko, zigorrik gabe ekoiztu 

eta saldu ahal izateko baizik. 

Honek, azken urteetan hobari eskubide edo produkzio kuota merkatu bat 

sortarazi du. Gestioaren kontabilitate ikuspuntutik ordea, aktibo immaterial hauek, ez 

dira ez aktiboaren balantzean (eskuraketa preziorik ez duelako) ezta amortizazioen 

kontabilitatean (balio galera erreal ezagatik) kontutan hartu. 
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NPB-ren etorkizun hurbilari begirada bat botaaz, esne sektoreak gaur egun 

darabilen sistemaren mantentzea aurreikusten da 2015eko apirilaren 1a arte. Politika 

berriak, nekazaritza eta abeltzaintza lehiakorragoak eta kalitatezko produktuak ekoitziko 

dituzten  eta era berean ingurugiroarekin bateragarriak diren sistemak suspertuko ditu. 

(Navarra Agraria, Urtarrila-Otsaila 2005) 

Baliabide produktiboen gestio arrazionala eta produkzio kostuen murriztea dira 

abeltzainek dituzten aukerak eraginkorrak izateko epe motz eta ertainera esne 

ekoizpenean. Testuinguru honetan, esne ekoizleen ustiategiek aztertu beharrekoak 

izanen dira, nola hobetu euren adierazle tekniko ekonomikoak, ze produkzio sistema 

aukeratu, lehiakorrak izateko xedearekin, (Navarra Agraria, Urtarila-Otsaila 2005).  

Hona hemen hortaz gestioaren garrantzia eta baliagarritasuna. 

3.3.  RICA eta GESTIOA 

Izatez, izan badira (nahiz eta ezin daitekeen orokortu) abeltzain eta nekazari 

asko euren datu tekniko ekonomikoak zuzendu, ordenatu eta erraztearen  uzkur dira. Zio 

ezberdinengatik, batzuk lana eta probetxuko gauza gutxi ikusten dute gestioan, beste 

batzuk ez dituzte lorturiko emaitzak ulertzen, eta badira euren informazioa eman nahi ez 

dutenak babespena galtzen dutelako. (La gestion en la explotacion ganadera, Carlos 

Buxadé, 2002). 

RICA Europar batasuneko nekazaritza ustiategien errentagarritasun eta 

ekonomia  kontabilitate informazio sarea da. Sistema honen sorrera nekazaritza politika 

bateratua gauzatzeko helburuarekin sortu zen. Euskadi mailan, RICAV litzateke 

eragiketa estatistikoa, Nafarroan berriz, RICAN. RICA gestio bidez lorturiko datuez 

baliatzen da bere kalkuluak eta marjinak kalkulatzeko.  

RICA-k dimentsio ekonomiko, lurralde eta orientazio tekniko ekonomikoz 

sailkaturiko nekazaritza ustiategi adierazgarrienen lagina hartzen du bere senean. 

Europar metodologia emaitza analitiko kontuaren eredura moldatzen da, zeinak diru 

sarrera, gastu eta marjinen edo balio erantsiaren kontzeptuak zehazten dituen. 

Ustiategiaren balio erantsi gordina (V.A.B.) merkatu prezioetan kalkulatua 

ustiategiaren diru sarrerak (subentzioak kenduta) eta lan-esku, kapital edota zeharkako 

zergetatik datozen gastuen arteko diferentziaz kalkulatzen da. Honek, enpresaren 

emaitza suposatzen du administrazioaren esku sartzea kontutan hartu gabe, diru 
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publikoa (subentzioak) eta enpresako ondasunak murriztea (zeharkako zergak) 

dakarrena.  

Gestioa, izaera ekoizle eta ekonomikoko ezagupen eta tekniken multzoa da. Epe 

motz eta luzera erabilgarri dauden baliabideen, ustiategiarekiko endogeno nahiz 

exogenoak izan, erabilera eta aplikazio hobezina ahalbidetzen duena. (PARTE I. 

GESTION DE LA EMPRESA GANADERA). 

Gestio ekonomikoa, ustiategi baten errentagarritasuna neurtzea ahalbidetzen 

duen lanabesa da, hau horrela ustiategian beharrezkoak diren aldaketak antzematea eta 

datuen azterketa egiten laguntzen duen tresna da. Datu hauen azterketak ustiategiaren 

egoera eta bilakaera era errazean aurkezten ditu. 

Gestio tekniko ekonomikoa izaeraz ez da jomuga bat, tresna bat baizik, 

teknikoentzako eta abeltzain edo nekazarientzako emaitzak hobetzeko tresna bat, 

berezko garrantzia eta erabilgarritasuna duena ustiategiko jabearentzat. (La gestion en la 

explotacion ganadera, Carlos Buxadé, 2002). 

Abere-enpresetan jarduniko gestio prozesua, etapa sorta batez deskriba daiteke. 

Ikuskatze eta datu bilketa batez abiatzen da (fitxak, inkestak, etab.). Informazioaren 

analisia burutzen da, honek diagnostiko bat ezartzea ahalbidetzen du, hurrengo ekoizpen 

epealdirako helburu eta dagokion programazioa ezartzeko erabiliko dena. 

Behin planifikazio hori buruturik, praktika jartzeko garaia da, erabakiak hartuz. 

Erabakien hartzea, etengabeko kontrol eta zuzenketei loturiko prozesua da, ala nola 

inputen erabilera adibidez. Proposaturiko planifikazioan oinarrituriko erabakiak hartu 

ostean, emaitza tekniko, ekonomiko eta enpresariaren erdiespena  dator, berriz hurrengo 

ekoizpen epealdiko zikloa hasiz. 
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Taula 4: Gestio prozesua: 

Plangintza - Informazio bilketa
- Analisia
- Diagnostikoa
- Helburuen ezarpena
- Baliabideen aprobetxamendu hobezinaren
programazioa

Burutu - Zalantza egoeretan erabakien hartzea

Kontrola - Emaitza partzialen jarraipena
- Helburu eta aldaketen egiaztapena

Emaitzak - Emaitza fisikoen zehaztapena
- Emaitza ekonomikoen zehaztapena
- Emaitza enpresarialen zehaztapena

PROZESUA JARDUERA

 

Izaera ziklikoko prozesua da, iragandako jazoerengandik, abere enpresaren 

diagnostikoa burutu daitekeen informazio erabilgarria da. Gestioaren helburuekin bat 

datozen erabakiak hartuko dituen ustiategiko buruarentzat. 

Gestio ekonomiko baten adierazle garrantzitsuenak hurrengoak dira: Produktu 

gordina, gastu aldakorrak, marjina gordina, gastu finkoak eta marjina garbia. IKT-n 

beste adierazle bat ere erabiltzen dute: “Disponibilidad del empresario” deritzona, 

bertan, abeltzainari eskulanaren eta kapital propioaren ordainketarako geldituko zaion 

diru kopurua zehaztu nahi da, besteak beste eskulanaren kostuaren ustiategiko kontu 

orokorretiko kitapena atal honen ondoren burutzen da. 

Marjina garbia lorturik, hau izango da ustiategiaren emaitza eta beraz eskulana 

eta inbertitutako kapitala ordaintzeko balioko duena. Gestio tekniko ekonomiko lanabes 

honek finkaturiko helburuen markak eta esperotako emaitza ekonomikoak lortu diren 

aztertzeko eta balioesteko balio du, halaber marka berriak eta hobetu beharreko 

parametroak ere. 

Ustiategi baten  adierazle ekonomikoak inguruko ustiategiekin edo emaitza 

hoberenak lortu dituzten ustiategiekin konparatzeko ahalmena ematen digu. 

Analisi tekniko ekonomikoa urtean zehar jasotzen diren lau hilabeteko txostenen 

bidez burutzen da. Txosten hauek informazio tekniko ekonomikoa jasotzen dute eta 

horrela ustiategiaren azterketa eta hauen arteko konparazioak era grafiko eta ikuskatze 

labur batekin egin daitezke.  
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Urte osoko txostenak hurrengo atalak biltzen ditu: 

- Emaitza orokorrak 

- emaitza tekniko, ratio eta adierazle teknikoak, elikadura, produkzio eta batez 

besteko salerosketa prezioak. (IRURETAGOYENA, 1992; MAYO, 1989) 

- emaitza ekonomikoak, produktu gordinaren, gastu aldakorren, gastu finkoen, 

marjina garbiaren eta enpresa errentaren banaketak ageri dira. 

- emaitzen kontuak, bertan jardueraren emaitza ekonomikoak ageri dira, aurreko 

bi urteetako datuekin, talde bereko ustiategiekin eta ratio desberdinekin konparatzen 

dira. (BANCO VICAYA, 1983; LANA, 1997) 

3.3.1. RICAV eta RICAN 

RICAV eta RICAN estatu mailan burutzen den RECAN operazio 

estatistikoaren barnean kokatzen dira. 

Esan beharra da sortu zirenetik gaur egun arte, sareak ustiategi kopuruan 

zabaltze ala nola informazio bilketa eta emaitzen ustiapen metodoetan prozesu 

ebolutibo bat jazo duela. 

Euskadiko Nekazaritza eta abeltzaintza Kontabilitate Sarea (RICAV) 

1985eko irailaren 25ean eratu zen, 1985eko urriaren 3ko EAEAO (Euskal 

Autonomi Erkidegoko Aldizkari Ofiziala). 

Kontabilitate sare honen helburua, unean uneko orientazio ezberdineko 

ustiategi desberdinen funtzionamendu ekonomiko eta mozkinen informazio 

gaurkotu eta egiatia edukitzea da, horrela Nekazaritza eta Abeltzaintza Politika 

gauzatu eta jarraipena egin dadin bai Euskal Autonomi Erkidegoan bai Nafarroan. 

Helburu zehatzagoetan, urtero, nekazal eta abeltzain ustiategien errentak 

zehaztea mikroekonomia mailan. Nekazal eta abeltzain ustiategien 

funtzionamendu ekonomiko, egoera ekonomiko eta produktuen norakoaren 

analisirako informazioa eskaintzea. 
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3.3.2. GESTIOA IKT 

Ustiategiak alde tekniko eta ekonomiko hoberenetik bideratu ahal izateko 

aholkularitza sistema orokorra da. Bi helburu nagusirekin: 

1. Erabakientzat euskarri izan. 

• Ustiategiaren informazio zehatza eskaini. 

• Konparazioen ahalbidetzea. 

2. Ikerketa eta beste programa batzuendako informazio bilketa. 

Gestioaren jardunetik, bai nekazariak, bai teknikoak ala nola ekoizle 

sektoreak lortzen ditu etekinak. Abeltzainaren kasuan, emaitza kontable eta 

fiskalak, efizientzia indizeak, informazio konparatiboa, aholkularitza zehatz eta 

pertsonala datu errealen arabera, erabakiak hartzeko laguntza teknikoa...litezke 

adibide batzuk. 

Teknikariek aztertu eta lorturiko datu ugari lituzkete euren ikerketak 

burutzeko eta horrela abeltzaina edo nekazaria aholkatu eta euren erabakietan 

lagundu ahal izateko. Ezagupen maila sakon eta espezifikoak ikerketak eta 

analisiak bultzatzeko. Sektorearen kasuan berriz datu fidagarriak izateaz aparte, 

sektorearen egoerari buruzko ezagupen sakona lortzen du burutu beharreko gestio 

eta eskakizun, estatistika, ikerketa eta beste hainbat beharretarako. 

IKT-ren kasuan, gestioak programa informatiko espezifikoa du, datuen 

eskurapen eta maneiatze errazagoa izatearren. Azkenik, urtero bezala 

informazioaren analisi, emaitzen aurkezpenean eta diseinu grafikorako ACCESS, 

EXCEL eta WORD erabiltzen dira. 

3.3.3. GESTIOA ITG 

Ustiategiaren ezagupen tekniko eta ekonomikoa da, ala nola pairatzen duen  

testuinguruarena, erabaki EMPRESARIALAK hartzeko helburuarekin. 

Gestioak hiru helburu nagusi ditu: 

1. Eraginkortasuna eta errentagarritasun ekonomikoa. 

2. Ingurumenarekiko mingabeko ustiategiak (ustiategi iraunkorrak) 

3. abeltzainaren bizi kalitatea. 
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ITG-k, 1980. urteaz geroztik zerbitzu eta aholkularitza eskaintzen ditu 

abeltzain eta nekazari nafarrei. Eskaintzen dituen zerbitzu esanguratsuenak, 

hurrengoak dira: 

1. Laguntza teknikoaren zerbitzua. 

a. Lurralde, ongarri eta laborantza gestioaren aholkularitza. 

b. Ustiategiko emaitza tekniko ekonomikoen lorpen eta 

analisia, ustiategiaren diagnostikoa. Egoeraren balantzea eta 

ustiategiaren emaitzen kontua. 

c. Proiektuen gestioa: ustiategiaren hobekuntzarako 

proiektuen garapena, bideragarritasun plana, inbertsioen 

finantziazioa. 

d. Administrazio tramiteak: esne kuota, etab. 

2. Kontabilitate – fiskalitate zerbitzua. 

3. Elikadura zerbitzua. 

a. Ustiategien emaitza tekniko ekonomikoetan oinarrituriko 

elikadura sistemen aplikazioa. 

b. Elikagai hobezinen lorpenerako hazi beharreko landare 

egokien gaineko laguntza. 

c. Elikagai erosketan aukera ezberdinen gaineko aholkularitza. 

d. Ustiategiko elikadura maneiuan laguntza. 

e. Anoen elaborazio informatizatuak eta hauen jarraipena. 

4. Albaitaritza zerbitzua. 

a. Jaio berri diren behien eta hauen arazoen jarraipena, 

estaltzeko dauden behien gaitasuna. 

b. Ernaldien diagnosi goiztiarrak. 

c. Emankortasun informazioaren erregistroa. 

5. Esnearen kalitatearen hobekuntza zerbitzua. 
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a. Banan banakako behien edo haziendaren mamitis mailaren 

hileroko informazioa. 

b. Jezte makinaren azterketa. 

c. Tankeko esnearen maila bakteriologikoaren jarraipena. 

d. Antibiogramen analisia eta mamitis arazodun kasu larrien 

jarraipena. 

6. Informazio zerbitzua. 

a. Ikastaroak, mintegiak, bidaiak, esne behi sektorearekin 

loturiko hitzaldiak. (La Gestion en la Explotacion 

Ganadera, Carlos Buxadé 1991) 

Gestioa datu tekniko ekonomikoen bilketarekin hasten da, emaitzak lortu 

eta hauen analisi eta egoeraren diagnostikoa ateraaz. Emaitzak ikusirik 

abeltzainarekin batera erdietsi nahi diren helburuentzako eragin plana gauzatu, 

lorpen garbi eta neurgarriak izanik. Azkenik lortuz doazen aurrerapenen jarraipena 

burutzen da. 

Oro har, informazioaren bilketa kontu-sail bakarreko kontabilitatean 

oinarritzen da. gestioko parteak ere erabili ohi dira informazio tekniko eta 

ekonomikoa eskuratzeko. Azkenik partida biko kontabilitate bidez bildutako 

informazioak laginaren portzentaje txikia suposatzen du. 

Emaitzak analizatu eta prozesatzeko, ITG-k gainontzeko gestio etxeek 

bezala datuen analisirako informatika programa bat erabili ohi du, kasu honetan, 

G.E.A. (“Gestion de Explotaciones Agrarias”) MAPA-ren programa hain zuzen 

ere (Elikadura, Arrantza eta Nekazaritza Ministeritza). G.E.A., nekazal eta 

abeltzain ustiategien gestio eta mantenamendurako sortu zen. Programa 

informatiko honek erabilerak konparazio eta serieak gauzatu ditzake 

(amortizazioen kasuaz gain). (Gestion Tecnico-Economica Rumiantes, 2004). 

Arazoa Euskadiko gainontzeko gestioaren emaitzekin konparatu ahal ezina da, 

ahala gainontzeko estatuko datuekin, bakoitzak metodologia propio bat 

darabilelako. 
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4.  GESTIO ZENTROAK: 

Gestio zentroak, nekazaritza eta abeltzaintza ustiategien beharren zioz jaio ziren 

diru irabazi gabeko elkarteak dira, lehen mailako irabazi gabeko elkarteak, bere 

barnean, erakunde juridikoak baita nekazal eta abeltzain ekoizleen elkarteak, 

Nekazarien Kooperatibak eta erakunde laguntzaileez osatzen dira. 

• Baserritarren bizi kalitatea hobetu eta beste sektoretakoekin parekatzea.  

• Lurrari lotutako nekazaritza bultzatu.  

• Baserritarrekin elkarlanean arituz, nekazaritza sektorea egituratzen lan egitea.  

• Sozialki eta kulturalki baserritarraren lanaren errekonozimendua lortzea.  

• Baserritar, nekazal kooperatibei, elkarteei, administrazio eta instituzio ezberdinei 

zerbitzuak ematea (tekniko-ekonomikoak, fiskalak, juridikoak, langileriari dagokienak, 

etab.). 

4.1. Zerbitzu ezberdinak: 

Baserritarrei Nekazal enpresei Administrazioari 

 Gestoria   Koordinazioa eta zuzendaritza  

 Zerbitzu teknikoak   Administrazioa  

 Eusko Jaurlaritzari egindako 

zerbitzuak  

 Zerbitzu ekonomikoak   Kontularitza eta zerga arloa  

 Zerga arloa   Datuen prozesaketa  

 Langileriari buruzko 

aholkularitza eta kudeaketa  

 Langileriari buruzko 

aholkularitza eta kudeaketa  

 Gipuzkoako Foru Aldundiko 

Nekazaritza Departamenduari 

egindako zerbitzuak 

 Aholkularitza juridikoa  

 Aholkularitza tekniko 

ekonomikoa    

 Ordezkatze zerbitzua   Aholkularitza juridikoa    

 Prestakuntza   Enpresa berrien eraketa    

 Enpresa proiektu berrien 

monitoretzat      

     

4.2. Gestio zentro ezberdinak EAEn eta Nafarroan: 

Gestio zentroak, elkarte profesional, nekazari eta abeltzainei zerbitzuak 

eskaintzeko sorturiko erakundeak dira. 

Gestio zentro baten funtzio orokorra, sektorean parte hartzen duten eragile 

desberdinei antolaketa, planifikazio, zerbitzu tekniko eta ekonomikoak sortzea eta 

eskaintzean datza, ahala nola  informazio sektorialen koordinazioa. 
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Lehen sektoreko egitura EAEn desberdina da Nafarroan dagoenarekin, hau, 

elkarte profesionaletan (Nekazaritza eta abeltzaintza) eta kooperatibetan oinarriturik 

dago, lurralde historiko bakoitzean eta dagokion esparruaren barruan (landare ekoizpen, 

abere ekoizpena) eta hauek berau dagokion gestio etxeen barruan,. Azkenik gestio etxe 

nagusien egitura bakarrean parte hartzeko: IKT nekazaritza eta abeltzaintzaren garapen 

teknologiko eta informatikoa du jardueratzat. 

4.2.1. LORRA 

Bizkaiko lurralde historikoaren nekazaritza-elikadura sektoreari zerbitzu tekniko 

eta ekonomikoen prestaketa eramateko sortu zen 1986. urtean gestio zentro bezala. 

LORRA Soz. Koop. MISIOA egituraketan, planifikazioa, Bizkaiko lurralde 

historikoaren nekazaritza-elikadura sektoreari zerbitzu tekniko eta ekonomikoen sorrera 

eta aurkezpenean zuzendua dago, baita Koordinatzaileek eskaintzen duten sektorezko 

informazio sistemetan ere. Honi buruz, LORRA Soz. Koop. betekizunak erakunde 

juridikoen elkarteetako ekintzak garatu eta euskarri bezala jokatzean datza, baita gure 

elkarteetako bazkideen erakundeak nahiz eta beste edozein nekazal profesioa daukanari 

eskaintzen zaien zerbitzu tekniko eta ekonomiko desberdinak. 

4.2.2. LURGINTZA 

Lurgintza ofizialki, lehen mailako Nekazaritza Kooperatibaren egiturarekin, 

1971ko apirilean sortu zen, irabazi asmorik gabeko Nekazaritza eta Abeltzaintzako 

Garapen Zentro gisa. Nekazaritza eta abere hazkuntzako garapen zentro bezala lan 

egiteko asmoarekin sortu zen Lurgintza. Lurgintzaren  sorrerako helburua,  Gipuzkoako  

baserritarrek  behar  zituzten hainbat zerbitzu  tekniko-ekonomikoak eta aholkularitza  

jasotzeko bulego bat edukitzea ahalbideratzea zen. Lurgintza, lehen mailako  

kooperatiba da. Lurgintza kooperatibaren bazkideak, honako hauek dira; baserritarrak,  

abeltzain elkarteak, nekazal zerbitzu kooperatibak eta bestelako nekazal enpresak.  

Kooperatibaren gizarte eginkizuna baserritar, nekazaritza kooperatiba, elkarte eta 

enpresei gestio tekniko-ekonomiko zerbitzua eman eta aholkularitza tekniko ekonomiko 

juridikoa egitea da, kontabilitate-fiskalitate zerbitzu osoa eman, lan arriskuen  

prebentzio planak egiten lagundu, lan kontratuak eta nominak egin, gizarte aseguruen  

aholkularitza teknikoarekin batera. 
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4.2.3. ABELUR 

Abelur, 2003-2004 urteen bitartean sorturiko nekazal sektorearen aholkularitzan 

espezializatua den enpresa da. 19 bazkidek osaturiko kooperatiba da, I.K.T. duela 

bazkide laguntzaile gisa. Helburuak gainontzeko gestio etxeen antzekoak dira, hona 

hemen haiek finkaturikoak: 

• Nekazaritzako eta abeltzaintzako enpresak edo banakako ustiategiak eskatu 

dezaketen zerbitzu ezberdinak eskaintzea (tekniko-ekonomikoak, fiskalak, 

juridikoak, langilegoari dagokienak, etab.)  

• Gipuzkoako nekazaritza sektorearen egituraketa eta garapenean 

kolaboratu, nekazaritza eta abeltzaintzan diharduten enpresa ugari elkartuz.  

• Nekazaritza eta abeltzaintza sektoreari zerbitzu espezializatuak 

eskaintzeko gai diren pertsonak prestatu. Aldi berean, giza baliabideak eta 

baliabide teknikoak optimizatu.  

• Gipuzkoako nekazaritza sektorearekin zerikusia duten Administrazioaren 

plan eta proiektuen garapenean kolaboratu, bai Eusko Jaurlaritzako 

Nekazaritza Departamentuarekin, bai Gipuzkoako Foru Aldundiarekin ere. 

4.2.4. SERGAL 

Sergal, S. Coop. Arabako Abeltzaintza kudeaketarako zentroa da. Probintziako 

Abeltzaintza Elkarte Profesional guztiak biltzeko helburuarekin eta aipatutako Elkarteek 

denbora batetik hona Arabako Foru Aldundiaren esparruaren barruan planteatzen diren 

behar teknikoei erantzuna emateko sortu zen. 

4.2.5. AGA 

Arabako Nekazari eta Abeltzainen Elkartea  irabazi-asmorik gabeko Nekazaritza 

Erakunde Profesionala da, eta bere helburu nagusia Araba eta Trebiñoko nekazari eta 

abeltzainen interesak defenditzea da. Afiliazio politikoetatik kanpo eta interes 

politikoetatik at dagoen erakunde independentea da. 

4.3. IKT eta ITG 

Eskaintzen dituzten zerbitzuen bitartez, ustiategietako datu tekniko ekonomikoak 

bildu eta hauekin landutako indize tekniko-ekonomikoekin, baserritarrarekin batera, 

urteko emaitzak aztertzeko aukera ematen du. Indize hauek aurreko ekitaldiko datuekin 
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konparatzen dira urteko bilakaera aztertu ahal izateko eta mota berdineko ekitaldiko 

beste ustiategien emaitzekin ere bere egoera batez bestekoarekin konparatu ahal izateko. 

Era honetan datu hauek baserritarrarekin batera lantzen direnez, horrela ustiategi 

batek izan ditzaken ahulgune eta indar-guneak azpimarratzen eta etorkizunean egin 

beharreko aldaketak proposatu daitezke, beti ere, teknikoa baserri bakoitzeko aukeren 

jabe izanda. Prozesu honetan zehar bai teknikoak zein baserritarrak elkarrengandik dute, 

esperientzi hau beste baserrietan aplikatu ahal izateko. Gestio tekniko ekonomikoan 

dauden ustiategi guztiei, urtero 3-4 bisita egiten zaizkie datuak bildu eta emaitzen 

txostena emateko. Honekin batera eta urteko edozein momentuan, animalien elikadura, 

ustiategiko kostu, egin beharreko inbertsio, ongarri, larreen kudeaketa, diru laguntza, 

kalte ordainen balorazioa, kontratatu behar duen langilea eta baserritarrak izan 

ditzakeen beste edozein galderari erantzuten “saiatzen” dira, beti ere, baserritarrak 

azkeneko erabakia ahalik eta informazio gehienarekin hartu dezan. Batzuetan 

ezinbestekoa da azterketa tekniko sakonago bat egitea, momentu honetan aurreko 

urteetan hartutako datuak ezinbestekoak suertatzen direlarik. 

4.3.1. IKT 

IKT, ingeniaritza eta Aholkularitza enpresa da. IKT 1989an jaio zen, eta 

sustatzaile izan zituen Eusko Jaurlaritzako zein Foru Diputazioetako Nekazaritza Sailak, 

eta Lorra, Lurgintza eta Aga Sozietate Kooperatiboak.  

IKT, SAren egitekoa da haren bazkide eta bezeroak gogobetetzea, era honetan: 

- Kudeaketa modu eraginkorrago eta profesionalizatuagoan burutuz 

- Aldaketa teknologikoei etengabe moldatuz 

- Baliabideak hobeto erabiliz 

Hiru sailetan banatzen da: 

1. Informazio Sistemak eta teknologia Saila 

Kudeaketa informatika alorreko beharrei erantzuteko zuzenduta dagoen saila 

da. 

2. Nekazaritza eta Arrantza Analisi eta Ikerketa Saila 



Sarrera  

22 

Sail honen lana da nekazaritza eta arrantza sektoreen eta haiekin zerikusia 

duten sektoreen bilakaera eta egoera aztertzea, ikuspegi sektorial eta 

sozioekonomikotik.  

3. Natur ingurune eta informazio Geografiko sistemen Saila 

Natur baliabideak inbentariatu eta aztertzen dira sail honetan, baliabide horiek 

garapen jasangarriaren markoan antolatu eta integratzeko, lurraldeko 

gainontzeko eskaerekin batera. 

4.3.2. ITG 

Irabazteko asmorik gabeko erakunde bat, Nafarroako ustiategiak eta abeltzaintza 

hobetu nahi dituena jendea prestatuz, zerbitzuak emanez eta gizartearen itxaropenekin 

bateragarriak diren produkzio teknika eta sistemak hedatuz.  

Bezeroen eskakizun eta desirei erantzuna emateko abeltzaintza eta nekazaritza 

arloarekin loturiko erakunde eta jendearekin egiten dute lan. Hurrengo zerbitzuak 

eskainiz: 

• Laguntza teknikoa  

• Esperimentazioa eta azterlanak  

• Prestakuntza  

• Hazi-jartzeko zentroa  

• Saneamendu kanpainak 
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MATERIAL ETA PROZEDURAK.- 
 

5. EUSKADI ETA NAFARROAKO LAGINA 

5.1. LAGINA   

Entitateek ustiategi askoren informazioa daramate, eta beraz ustiategi hauen 

sailkapena eta aukeraketa egitea beharrezkoa zaigu haien arteko heterogeneotasuna eta 

kopuru altu hau saihesteko. Horrela, lagin homogeneo eta datuak dituzten ustiategiak 

izango ditugu kontutan. Honetaz gain, RICA programaren barnean dauden ustiategiak 

izan behar dute. 

Era berean, konparazioak egin ahal izateko erabili eta manipulaturiko datu 

ekonomiko guziak BEZ-ik gabekoak dira. 

Aukeraketa hau egiteko erabili diren irizpideak hurrengoak dira: 

• EAE-ren kasuan: 

1. Esne behi orientazio ekonomikoan espezializaturik izatea. Hain zuzen 

ere, diru sarreren  %85 gutxienez esnegintza jardueratik datorkiena (esne salmenta + 

txekor eta behitzar salmenta). 

2. 2002-2008 urte bitartean esne behi ustiategi gisa mantendu izana. 

3. Behiak izatea. 

4. Gutxienez UTA bat izatea. 

5. Lurrak izatea. 

6. Elikadura gastuak edukitzea. 

• Nafarroan 

1. Gestioan biltzen diren esne behiak dituzten 69 ustiategi. 

2. 14 ustiategi mixtoak dira, baina bataz besteko 71,04 behi eta 8.336,18 

litroko errendimendua duten ezkero, kontutan hartu ditugu. Esne behien 

jarduerari dagozkien datuak hartuz. 

3. Denek behiak, elikadura gastuak eta lurrak dituzte. 
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Ikerketa honen laginari dagokionez, 206 eta 69 ustiategi hartu dira ikergaitzat 

Euskadin eta Nafarroan urrenez urren. 

Euskadiren kasuan ustiategi totalaren %16,32 suposatzen du, nahiz eta ustiategi 

kopuruan portzentaje baxua iruditu, behien %49,5 eta komertzializaturiko esearen 

%60,25 izatera ailegatzen da. Ustiategi hauen hautaketak abantaila nagusi bat dakarkigu 

ausazko lagin baten aurrean, zoriz egindako laginketak ez liguke datu fidagarririk 

eskainiko kasu askotan (datu falta dela, aurreko premisaren bat betetzen ez duela...), 

hortaz gain ustiategi portzentaje altu baten adierazgarri da, arestian ikusi dugun bezala.  

5.2. USTIATEGIEN EZAUGARRIAK   

Ondoren, laburki azaltzen dira laginaren ustiategien ekoizpen ezaugarri 

aipagarrienak. 

Taula 4: Ustiategi tipoen datu karakteristikoak: 

NAFARROA EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA
USTIATEGI kop. 69 206 40 72 94
BEHI KOPURUA 81,53 71,83 107,87 60,30 65,33
S.A.U. TOTALA (Ha) 32,40 35,13 76,54 25,81 24,64
ESNE EKOIZPENA 694.084,16 591.908,00 935.643,00 461.368,00 545.627,00
U.T.A. kop. 1,89 2,36 3,11 2,23 2,09
U.T.A. FAMILIARRA 1,60 2,03 2,52 1,95 1,80
ESNE LITROAK / BEHIko 8.513,24 8.240,40 8.673,00 8.352,00 7.652,00
ESNE LITROAK / SAUko 21.422,35 16.851,33 12.225,00 22.143,00 17.877,00
ELIKADURA KOSTUA LITROKO 0,20 0,23 0,16 0,21 0,20
ESNEAREN PREZIOA 2008 (00L) 42,66 41,21

 

Taula honek, bai Nafarroan bai EAE-ko bataz besteko ustiategi baten datu 

esanguratsuenak adierazten dizkigu, hala nola lurralde historikoz zehazturik ere. 

Nafarroa eta Euskadi alderatuz gero, ustiategi tipo batean, Nafarroan bataz beste 

9,7 behi gehiago, 2,73ha gutxiago eta 0,47 UTA gutxiago daude. Honek Nafarroan 

abere zama altuagoa dela adierazten digu. Adierazgarria da Nafarroan UTA kopurua 

Euskadiren baino txikiagoa izatea ia 10 behi gehiagorekin. 

Oro har, egiturari dagokionez, ustiategi familiarrak dira, hau da, familiako 

kideek lan egiten dituztenak batik bat, 0,29 eta 0,33 izanik kontrataturiko UTA kopurua. 

Tamainari erreparatuz, handienak Araban daude, bai hektarea eta bai behi kopuruari 

dagokionez, halaber bataz besteko behiko esne ekoizpenean ere. Honi eta UTA 

kopuruari ere so egienez argi dago espezializazio maila altuena dagoela Araban beste 
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lurraldeekin konparatuz. Espezializazio maila altu honek profesionalizazio maila 

altuagoa dakar berarekin,  

Behiko bataz besteko esne ekoizpenari erreparatuz, Nafarroan gailentzen da 

Euskadiren aldean, 8.513,24L eta 8.240L ekoizten dira urrenez urren behi eta urteko.  
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6. PRODUKZIO KOSTUAK ETA 

METODOLOGIAK: 

Kostu hitza jarduera ekonomiko orori dago loturik eta beraz enpresari, ekoizpen 

unitateko ekonomiko den ezkero, hau da, jarduera ekonomiko ekoizlea gauzatzen duen 

entitate gisa: faktore batzuk konbinatuz osagai bereiztuetan eraldatuz: produktuak.  

Edozein enpresari normaltasunez jarduteko ezinbestekoa zaio lehengai eta 

zerbitzuen eskuratzea, ala nola: energia elektrikoa, esku lana, telefonoa, etab. 

Enpresak gastu bat burutzen du, kanpoaldetik kontraprestazio bat jasotzen 

duenean, hau da, baliabide edo zerbitzu hauetakoren bat eskuratzen duenean. Hau 

horrela, gastuak dira langileen eskulanaz gozatzea, ustiategia mantentzeko elektrizitatea 

erabiltzea, etab. 

Enpresak bere jardunaren ekintzaz zerbitzu edo baliabideak eskaintzen ditu. 

Horren truk, dirua edo kobrantza eskubideak eskuratzen dituzte 

Jarduera baten aukera kostu gisa, duen izateaz gain, jarduera bat burutzeagatik 

merezitako kostu bezala ulertu ohi da. Kostu hau, jarduera burutzearren jaso gabeko 

kostuen interes gisa balioetsi, neurtu edo kalkulatzen da. 

Adibide bat jartzearren, famili kide nekazari batek, soldatarik jaso gabe bere 

ustiategian traktorista gisa jardungo balu, beste ustiategi batean eginez gero eskuratuko 

lukeen diru kopuruan estimaturiko aukera kostu litzateke. Era berean, enpresari batek 

inbertsio bat eginez gero, traktore edo lanabes baten erosketa adibidez, baliabide batzuk 

zuzentzen ditu traktore horren erosketarako, eta ezin ditu beste aktibo batentzako 

zuzendu. Ondasun propioak ekoizpen faktoreetan ibilgabetuagatik irabaztez utziriko 

interesak dira honen aukera kostuak. 

6.1. KOSTU ALDAKORRAK 

Kostu aldakor bat, ekoizpen kantitatearen gorabeherekin aldatzen diren kostuak 

dira, zerbitzuak nahiz ondasunak izan. Hau da, jarduera mailak behera egin ezkero, 

kostu hauek ere behera egiten dute, gauza bera jarduerak gora egin ezkero. 

Hurrengo irudian bai ITG bai IKT kostu aldakorren atal ezberdinak argitzen dira, 

eta bai euren artean dauden desberdintasunak ageri zaizkigu: 
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Taula5: IKT-ITG metodologia desberdintasunak: 

Albaitaritza gastuak Albaitaritza eta botikak
Albaitaritza eta botikak Botikak eta zerbitzua
Intsaminazioak Intsaminazioak

Ihaurkinak * Belar bazkaren barrenean legoke.

Behin behineko eskulana Behin behineko eskulana
Behin behineko eskulana
Behin behineko ordezkapen zerbitzua

Jezte gastuak * Gastu anitzetan bildurik dago.

Hazienda erosketa Hazienda erosketa
Merkaturatze gastuak * Nafarroan ez dira datu hauek jasotzen, jarduera honetan balio eskasekoak baitira.

Elikadura gastuak Elikadura gastuak
Pentsu eta kontzentratuak Kontzentratu eta pentsu nahasiak
Belar bazka Belar bazka + Laboreak**

Instalazioen beroketa * Nafarroan ez da bereizketarik egiten, erregaiak gastu aldakorretan sarturik daude.

Haziendarentzako erregaiak
Hazienda gastu anitzak Hazienda gastu anitzak

Hirugarrengoen lanak Kuota alokairua
Animaliko gastu anitzak Hirugarrengoen lanak
Etab. Etab.

** "LABOREAK"
Belar bazkarendako haziak

Haziak
Plantulak

Ongarriak
Fitosanitario
Laboreen gainontzko gastuak

GASTU ALDAKORRAK

IKT ITG

 

GASTU ALDAKORRAK I 

- Elikadura gastuak: Pentsu, kontzentratu eta beste hainbat elikadurarako 

produktuetan gastaturiko diru kopuruaren batura da. 

- Albaitaritza eta botikak: Sendagai eta beste produktu zoologikoren kostua 

eta albaitarien zerbitzuaren kostuarekin batera. Intseminazioen kostua ere 

jasota legoke. 

- Behin behineko eskulana: Aldikako kontrataturiko eskulanaren kostua 

jasotzen du atal honek. Hala nola, ordezkapen zerbitzua erabili den 

kasuetako kostua ere. 

- Hazienda gastu anitzak: Elkarte ezberdinen kuota (ITG, IKT, Afna,...), jezte 

makinetan erabiliriko garbiketa produktuak, hirugarrengoen lana, etab. 

o *Jezte gastuak: Jezte makina garbitzeko produktuen gastua. 

o *Hazienda erosketa: Hazienda erosketa oro (ergitx, txekor, 

behi,...) sartuko litzateke. IKT-n eta ITG-n ez dira marjinen 
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kalkuluan atal berean ageri, baina marjinen kalkulua aurrerago 

ikusiko dugu. 

o *Merkaturatze gastuak: Esnea merkaturatzean sorturiko gastuak 

dira. Gastu hau behi esnearen kasuan oso txikia da, nahiz eta 

gorako joera duen azken urteotan salmenta zuzeneko sistema 

berriak goratzen hasi baitira. 

o *Instalazioen beroketa: Instalazioetan erabiliriko erregai kopurua 

da. Nafarroan ez da bereizketarik egiten, oso zaila baita jakitea 

zenbat kontsumitzen den eraikinetan eta zenbat traktoreetan 

adibidez. Esan beharra da IKT-ko kalkuluetan beste gastu 

anitzekin batera datorren kostua dela eta beraz bereiztezina, ahala 

eta guztiz ere kostu txiki batez ari gara. 

* IKT-ko gastu aldakorren emaitzetan jasotzen diren gastu aldakor atal ezberdinen 

azalpen eta kostu zehatzak dira. 

NIRE AUKERA II 

- Elikadura gastuak: Azterketa egiterako orduan, belar bazkak eta pentsu 

ezberdinen kostuak ezberdindu egingo ditugu, belar bazkaren garrantzia 

ikustearren. Pentsuen kasuaz ustiategian bertan ekoitzi ez diren (belar bazkak 

salbu, hauek belar bazken barruan leudeke) elikagaiez ari gara hizketan. 

- Albaitaritza eta botikak: Kasu garbia da honako hau, bien artean ez baita 

diferentziarik ageri metodologia aldetik, gure azterketan bertako gastu 

ezberdinak multzokatu egingo ditugu. 

- Behin behineko eskulana: Argi dago eskulan honen kostua gastu 

aldakorretan kontutan izan behar dela, baina gure analisia egiterakoan, kostu 

txikia den ezkero kostu anitzetako atalean sartuko dugu. 

- Hazienda gastu anitzak: bai bata eta bai bestearen metodologi eta prozeduran 

jasotako balorea ezin zatikatu daitezkeenez, denak hartuko ditugu kontutan, 

jakinda eginiko errorea txikia dela, atal honen kostu totalaren balio txikia 

delako. 

- Hazienda erosketa: kostu aldakorrak kalkulatzerako orduan balio zehaztu 

hau kontutan hartuko dugu, bi lurraldeen erosketa maila jakitearren, baina 
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Marjinak kalkulatzerako orduan Nafarroako metodologian erabili bezala guk 

ere hazienda erosketekin bat hartuko dugu. Erosketak salmentak baino 

altuagoak direnean balioa negatiboa izango da. 

- Merkaturatze kostuak: Gure analisian kostu anitzen barnean sartuko dugu, 

nahiz eta Nafarroan datu hau ez jaso. 

- Gainontzeko aldagaiak: Lehen aipatu bezala, kasu hauetan ez dugu bereizte 

ahalmenik bi lurraldeetako metodologietan, beraz, batean egin ahal izateak 

eta bestean ez, denak kontutan hartzerako erabakira eraman gaitu, hortaz  

kostu anitzetako kalkuluaren barrenean daude. 

Behi esnearen produkzioaren kasuan kostu aldakorrak lehen aipaturiko multzo 

ezberdinetan aztertuko ditugu: 

- Elikadura: pentsu kontzentratuak, pentsu nahasiak,… 

- Belar bazka: ongarriak, haziak, landareak, herbizidak, fitosanitarioak, sokak eta 

plastikoak, etab. 

- Albaitaritza eta botikak: botikak, albaitari zerbitzuak, ernal hazia, etab. 

- Azienda erosketak: zezen, behi, ergitx, txekor etab.-en erosketa. 

- Gainontzeko gastu aldakorrak: jezte eta komertzializazio gastuak, behin 

behineko eskulana eta beste gastu aldakorrak. 

Ondorengo grafikoak Euskal Autonomi erkidegoan eta Nafarroan kostu 

aldakorren banaketa azaltzen digu: 

Grafikoa 4: Euskadi eta Nafarroako ustiategi tipoaren kostu aldakorren banaketa 

(2008): 
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Begirada azkar bat botaaz, elikadura kostuan dagoen aldea litzateke 

desberdintasun deigarriena. Elikadura kostu totala hartuz ordea, hau da, belar bazka eta 

elikadura exogenoa (ustiategitik kanpo ekoitziriko elikagaiak, pentsu eta erositako 

bazkak),  kostuaren banaketa antzekoa da, %84 Euskadin eta %82 Nafarroan. Aipatu 

beharra da, Nafarroan belar bazkak sortaraziriko gastuak askozaz ere altuagoak direla 

Euskadirekin alderatuz gero, eta elikadura exogenoa ordea Euskadin dela altuagoa. 

 Albaitaritza eta botiketan gastaturiko diru kopurua altuagoa da Nafarroan, bataz 

besteko abere kopuru gehiago baitira Nafarroako ustiategi eredu batean. Azienda 

erosketan bi estrategia nabarmentzen dira, nahiz eta ustiategi gutxi izan bietariko bat 

espresuki jarraitzen duena, bata aurrerako behien hazkuntzan dihardutenak leudeke eta 

bestean berriz abere erosketa estrategia daramatenak. Datuei so eginez, gastu aldakor 

totalean duen pisuaz gain, gastuak ere altuagoak dira Euskadin, eta honek aurrerako 

behien hazkuntza maila baxuagoa erakusten digu Euskal Autonomi Erkidegoan. 

 

6.2. KOSTU FINKOAK 

Kostu finkoak, ustiategiko jarduera mailaren aldaketen men ez dauden kostuak 

dira, hau da, nahiz eta ekoizpen mailan gorabeherak egon kostuak aldagaitz mantentzen 

dira. Kostu aldakorrak erraztasunez eta azkartasunez alda daitezke, baina ustiategi baten 

gaitasuna, eraikinen tamaina, makineria eta ekipamendu kantitatea, etab.ek denbora 

tarte nabarmena beharko lukete. Denbora tarte batez ari garen ezkero, kostu finkoak 

aldizkakotasunezko kostuak direla esan daiteke, epe luzera denak baitira kostu 

aldakorrak. 

Hurrengo irudian bai ITG bai IKT kostu finkoen atal ezberdinak argitzen dira, eta 

bai euren artean dauden desberdintasunak eta izen ezberdina izan arren atal bera 

suposatzen dutenak ageri zaizkigu: 
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Taula 6: IKT-ITG metodologien desberdintasunak: 

Mantenimendu Konponke/kontserba. Konponketak
Konponketak Makinaria
Mantenimendua (Eraik/insta) Eraikinak

Aseguruak Aseguruak
Hornigaiak eta tasak [1] (beste gastuak) [4]

Kontribuzio/zergak Tributoak
Argia Landalur kontribuzioa (Lurrak)
Ura Hirilur kontribuzioa
Telefonoa I.A.E. …

Gainontzeko gastu finkoak [2] Gainontzeko gastu finkoak [5]
Formakuntzarako kurtsoak Makinaria alokairua
Feria eta txapelketeten aurkezpena Argia, ura eta elektrizitatea
Elkarteen kuotak Sindikatuko kuotak…
Zerbitzu profesional independienteak Beste gastu eta zerbitzu orokorrak
Beste gastu finko anitzak

Tresneria eta burdineria [3]
Errentamenduak Errentamenduak

Lurren errentamenduak Alokairu lurren errentak
Eraikinen errentamenduak
Beste errentamenduak
Kuota alokairuak

Gastu finantzarioak Finantzarioak
Interesak eta maileguak Zorren interesak
maileguen interesak …
beste gastu finantzarioak

Amortizazioak Amortizazioak
Urteroko depreziazioa… Urteroko depreziazioa…

Eskulan finkoaren soldata* Eskulana
Eskulan familiarraren soldatak Soladata eta lansariak
Kontrataturiko eskulanaren saoldatak Gizarte segurantza
Gizarte segurantzak Dietak, ostatua,…
Etxeko gastuak

IKT ITG

GASTU FINKOAK

 

GASTU FINKOAK I 

- Mantentze eta konponketak: Makineria, eraikin eta instalazioen mantentze 

eta konponketen gastuak dira. 

- Aseguruak: Eraikin, instalazio eta makineriaren aseguruak hartzen ditu bere 

senean. 

- [1]+ [2]+ [3] = [4]+ [5]:  

o IKT: Euskadiko kalkuluan bereizketa handiago egiten dute atal 

multzo honetan, hornigaiak eta tasak, gainontzeko gastu finkoak 

eta tresneria eta burdineria dira. 
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o ITG: Nafarroan Euskadiren aurreko multzoaren isla litezke 

tributuen eta gainontzeko gastu finkoen batura, tresneria eta 

burdineria azken atal honen barnean dagoelarik. 

- Errentamenduak:  Ustiategiko jabeak alokairuan dituen lur, eraikin edo 

instalazioen errentak jasotzen ditu. 

- Gastu finantzarioak: Mailegu eta zorren interesak kontutan hartzeaz aparte, 

hauek eraginiko kostu ezberdinak (kredituaren kitapeneko kostuak,...) ere 

aintzat hartzen dira. 

- Amortizazioak: pasiboaren amortizazioa, ordainketa ezberdinetan epealdika 

zor baten itzulketa adierazten du, depreziazioa kontutan hartuz. 

- Eskulan finkoa: Eskulan finkoa suposatzen eta soldata edo lansari finko bat 

jasotzen duten ororen soldatak eta gizarte segurantzak hartzen ditu kontutan, 

nahiz eta familiarra izan (kontrataturikoak). Honetaz gain  dietak eta 

horrelako gastuak ere sartzen dira. 

 

NIRE AUKERA II 

Esne behien ekoizpenean kostu finkoak 6 multzotan banatu ditugu, horrela 

konparaketa homogeneo bat egitearren. Metodologia aldetik desberdintasun gutxi 

baitaude, eskulanaren kasua Euskadi eta Nafarroan marjinen kalkulua burutzerako 

orduan metodologia ezberdina erabili arren, baina marjinen kalkulua aurrerago ikusiko 

dugu. Hona hemen 6 multzoak: 

- Soldatak: kontrataturiko langilegoaren soldatak. 

- Gizarte segurantza: kontrataturiko langileriaren gizarte segurantza. 

- Interesak: maileguek sorturiko interes kantitatea. 

- Amortizazioak: eraikin, makineria, etab.-en amortizazioa. 

- Mantentze eta konponketak: ustiategiko eraikin, makineriak eta gainontzeko 

instalazioen beharrezko konponketen eta mantentzearen kostuak dira. 

- Gainontzeko gastu finkoak: tributuak, errendamenduak, seguruak eta beste gastu 

finko batzuk. 
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Grafikoa 5: Euskadi eta Nafarroako ustiategi tipoaren kostu  finkoen banaketa (2008): 

 

 

 

 

 

 

 

Kostu finkoen kasuan bai Euskal Autonomi Erkidegoan bai Nafarroan banaketa 

antzekoa da, amortizazioak izanik kostuen ehuneko handiena suposatzen dutenak. 

Mantentze eta konponketetan gastaturiko dirua da segidan garrantzizkoena. Gizarte 

segurantzan azaltzen zaigu desberdintasun nagusienetakoa, hau, familia kide den 

eskulanaren kotizazioarengatik da, kotizazioa bai kontutan hartzen dela, baina euren 

soldatak ez dira kontutan hartzen, Euskadin ordea biak hartzen dira kontutan datu erreal 

gisa. 

 

6.3. KOSTU TOTALAK 

Kostu totalak, kostu aldakorren eta finkoen batura da, hona hemen 2008. urterako 

Nafarroako eta Euskadiko ustiategi eredu batean dauden kostu ezberdinen 

zehaztapenak: 

Taula 6: Nafarroako eta Euskadiko ustiategi tipoen gastuak sailkapen desberdinetan: 
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GASTU TOTALA 2008
TOTALA BEHIKO LITROKO (000) TOTALA BEHIKO LITROKO (000)

GASTU ALDAKORRAK 173.734,8 2.130,9 250,3 157.756,6 2.196,2 266,5
ELIKADURA EXOGENOA 108.704,0 1.333,3 156,6 127.451,0 1.774,3 215,3
BELAR BAZKA 24.334,7 298,5 35,1 11.257,1 156,7 19,0
ALBAITARITZA ETA BOTIKAK 18.119,6 222,2 26,1 12.439,0 173,2 21,0
BESTE HAZIENDA GASTUAK 22.576,6 276,9 32,5 6.609,5 92,0 11,2
GASTU FINKOAK 82.394,8 1.010,6 118,7 58.468,1 1.079,8 131,0
ESKU LANA + GIZ SEG. 11.414,1 140,0 16,5 5.598,9 343,8 41,7
FINANTZIARIOAK 6.517,9 79,9 9,4 4.482,9 62,4 7,6
MAKINERIA KONPONKETAK 12.101,0 148,4 17,4 9.104,3 126,7 15,4
BESTE GASTU FINKOAK 23.180,5 284,3 33,4 16.274,8 226,6 27,5
AMORTIZAZIOAK 29.181,3 357,9 42,0 23.007,2 320,3 38,9
GASTUAK GUZTIRA 256.129,5 3.141,4 369,0 216.224,8 3.276,0 397,6

NAFARROA EUSKADI

 

Ikus daitekeenez, kostu guzien batura altuagoa da Nafarroan Euskadin baino, 

baina datuak behiko edo mila litroko hartuz gero, alderantziz suertatzen da. Hau, 

Nafarroan ustiategiko behi kopuru handiagoa eta behiko litro errendimendu altuagoa 

delako da. Hau horrela, behiko eta mila litroko %4,3 eta %7,7ko aldea dago urrenez 

urren Euskadi eta Nafarroa artean.  

Datuak litroko aztertuz, desberdintasun garrantzitsuenak elikadura exogenoan, 

belar bazkan eta eskulanean azaltzen dira. Elikaduraren kasuan, Nafarroan belar 

bazkaren aldeko apustua dugu nabarmen, honek ustiategiko gastu garrantzitsuenean 

aurreztea baliatzen du. Eskulanari dagokionez, ezin dira datuak aintzakotzat hartu, 

batzuk datu hauek jaso izanak edo gestioan semea kontratatu gisa paratu izanak ez du 

esan nahi kasu berean Nafarroan edo Euskadin alderantziz gerta ez daitekeenik, eta 

beraz datu hauek oso korapilotsuak dira. Asko dira “beltzean” lan egiten dutenak eta 

asko irabazien arabera ordainsaria jasoko dutenak (familia kideak batik bat). 

Esanguratsua da, bi lurraldeen arteko ezberdintasuna 28€ pasatxoko aldean dela eta 

eskulanaren kasuan aldea 25€ baino zertxobait gehiagokoa dela, honek ez digu 

desberdintasunik ez dagoenik esaten baina bai gastu guzien baturan ez litzatekeela 

horrenbesteko alderik. 

6.4. PRODUKZIO KOSTUAK KALKULATZEKO 

PROZEDURA EZBERDINAK 

Unitate bakoitzeko produkzio kostua, ekoizturiko unitate bakoitzaren loturiko 

produkzioaren kostua da. Prozedura asko dira unitate bakoitzari loturiko kostuak 

kalkulatzeko idatzirik dauden liburuak, baina hauek produktuaren kostu espezifikoak eta 

produktuaren prezioarekin zuzenki erlazionatzen dituen metodologia gutxi daude. 



Emaitza eta eztabaidak 

37 

Erraza da zuzenean konparaketa egitea produktu bakarra ekoizten duten enpresetan, 

produkzio kostua kalkulatzeko erabili den metodotik at. 

Zailtasunak sortzen dira ordea, produkzio bat ekoizteko ekintzatik produkzio bat 

baino gehiago sortzen diren enpresetan, maiz ezin baitira kostuak produktuarekin 

zuzenean lotu dagoen informazioarekin. 

Hurrengo metodologiek jarduera berean produktu bat baino gehiago ekoizten 

duten enpresatan produkzio kostuak nola kalkulatu eta hauen alde onak eta txarrak 

ikusiko ditugu. 

6.4.1.  “SALDUTAKO UNITATE BAKOITZEKO” 

Produktu bakarra ekoizten duten enpresetan gehien erabiltzen den kostu 

metodologia da. Prozedura honetan Zatitzailea produktu nagusiaren unitateak dira, 

enpresak produktu bakarra edo gehiago ekoiztu arren. 

Abantaila nagusia metodo sinplea eta ezagupen gutxi behar dituen metodoa dela 

da, beste metodo baten beharrik gabe. Era beran, erraza da zatitzailea zein den jakitea, 

ekoizturiko produktu nagusiaren unitateak (gure kasuan esnea litro kopurua litzateke) 

bakarrik erabili behar dira. Produkzio kostua kalkulatzeko antza denez ez da 

produktuaren prezioa zein den jakin behar. 

Sistema honek unitate koste bakoitzari dagokion banakako gastuen zehaztapenean 

eta kostu hau unitate bakoitzeko jasotako prezioarekin alderatzeko arazoetan ditu traba 

nabarmenenak. Adibidez, hazien kostua nola egotzi gari produkzioari, zein garia 

ekoiztearekin batera lastoa ere biltzen baitugu, nola zehaztu kostu horren ehuneko 

zenbat lepora diezaiokegu garaiaren produkzioari eta zenbat lastoari?.  

Beste arazo nagusi bat, unitate bakoitzeko produkzio kostua ezin aldera daitekeela 

produktu nagusiaren unitate bakoitzeko jasotako prezioarekin. Hau horrela, produkzio 

kostua unitateko jasotako diru sarrerekin konparatu beharko da. diru sarrera hau, 

jarduerak jazotako diru sarrera guztiak batu eta ekoizturiko produktu nagusiaren 

unitateengatik zatitu beharra da kalkulatzeko. Gure adibideari jarraiki, lastoak eta gariak 

sorturiko diru sarrerak batu behako genituzke, gari unitate (tona) bakoitzeko zatiturik, 

produktu nagusia baita.  

Lorturiko datuek informazio okerra edo desegokia ematen du, ez baitu ekoizturiko 

produktuaren gestio zehatza adierazten, jarduerarekiko informazio orokorra baizik. 
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6.4.2.  “AZPIPRODUKTU HONDARRA” 

Prozedura hau erabiltzean, kostu totalari ekoizturiko produktu sekundarioak (gure 

kasuan txekorrak,... litezke) ekarririko diru sarrerak kendu eta geratzen den kostuari 

ekoizturiko produktu primarioaren unitateengatik zatitu behar da.  

Metodo honi men eginez, lorturiko emaitzak produktu printzipalaren prezioarekin 

alderatzeko aukera ahalbidetzen du. 

Ahala eta guztiz ere, desabantailak ere izan baditu, bereziki gastu totalaren 

elementu bakoitzaren kostua kalkulatu behar direnean. Nola banatu adibidez hazien 

kostua, zenbat dagokio lastoari eta zenbat gariari? Badira kostu batzuk zatitzen zaila 

direnak eta horretaz gain, eraman beharreko kontabilidadeak lan gehiago eta zailtasun 

maila handiagoa sortaraziko dio abeltzain edo nekazariari. 

6.4.3. BALIOKIDE EKOIZPENA 

Prozedura hau erabili ahal izateko, zatitzaile berri bat kalkulatu beharra dago. 

Zatitzaile hau, ekoitziriko produktu nagusienetik zenbat unitate ekoitzi beharko 

lituzkeen orain dituen irabazi berdinak izan ditzan, ekoizturiko produktu sekundarioen 

diru sarrerak kontutan hartu gabe. Beste era batera esanda, jarduerak ekoizpen 

sekundarioak izan beharrean produktu bakarra ekoiztuko balu, produktu honetatik 

zenbat unitate ekoiztu beharko litezke diru sarrera totalak berdinak izan daitezen? 

Baliokide ekoizpenaren unitateak kalkulatzeko formula hurrengo hau da: 

Enpresaren diru sarrera guztiak (produktu guziena) 

Produktu printzipalaren prezioa 

Adibidean, baliokidea 60 kintalekoa da (240€/4,00€). Beste hitzetan, jarduera 

honek 50 gari kintal eta 0,8 lasto tona edo 60 gari kintal ekoitz zitzakeen  eta diru 

sarrera berak lortu. 

Prozedura hau erabiltzen denean, kostu ezberdinak ekoitziriko baliokide 

unitateengatik zatitzen da, produkzio erreala erabil ordez. Hortaz, hazi kostua 0,33€-koa 

da kintal baliokidea bakoitzagatik (20€/60). Kostu aldakorrak beraz 2€ (120€/60) kintal 

baliokideko, kostu finkoak 1,5€ (90€/60), eta kostu totalak 3,5€ (210€/60). Irabaziak 

enpresarentzat 30€-ak dira ((4€-3,5€)*60). 
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Prozedura honen abantaila nagusienak produkzio kostua eta produktu unitate 

bakoitzeko ordaindutako diruarekin konpara daitekeela eta kostuen osagarriak erraz 

kalkulatu daitezkeela dira. 

Desabantailen kasuan berriz, garrantzitsuena kalkuluan ekoizpen osagarritan 

kidetasuna mantentzen duela. Kalkulu honek izandako irabaziak ehunekoetan (edo 

galerak) produktu bakoitzean berberak izan daitezen eragiten du. Hau da, gariaren 

mozkinak %10-ekoak baldin badira, lastoarenak ere %10 izanen dira. 

 

 

6.4.4. KONPARAKETA 

Grafikoa 6: Metodo ezberdinez azterturiko kostuak grafikoan jarririk: 
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Grafikoa honek argi eta garbi erakusten du kostu metodologia aukeraka baten edo 

beste baten artean desberdintasun asko dagoela, eta beraz kostu analisi desberdinak egin 

daitezkeela. Multzoka aztertuz, Nafarroaren kasuan, multzo txikieneko gastuak hain 

altuak izateak ez du zentzurik, baina ustiategiek sarturik zeuzkaten gastu errealei buruz 

ari gara. Bestalde, Argi ikus dezakegula multzoa handiagoa den heinean kostua ere 

txikiagoa dela.  

Multzo denetan hiru metodoen joera behera dela, lehena izanik denetan kostu 

altuenak aurkezten dituenak. 

6.4.5. ONDORIOAK 
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Oro har, jendeak produkzio kostuaren balioa ikusten duenean, produktuaren 

prezioarekin alderatzen dute. Beraz, “Saldutako Unitate Bakoitzeko” metodoak 

ekoizleak nahas ditzake eta erabaki okerretara bidera dezake. 

Gure kasuan argi dago lehendabiziko metodoa ez dela egokia, produktu bat baino 

gehiago ekoizten baita ustiategi batean. Gainera, lorturiko datuek informazio okerra edo 

desegokia ematen digun ezkero, gure erabakiak ere desegokiak izango dira hauen 

aurrean zerbait egin nahi izatekotan. Bigarren prozedura ere ez litzateke egokiena, zaila 

edo ezinezkoa izango zaigulako diru sarrera batzuen eta kostu askoren banaketa. 

Hirugarrenak ordea, egokiagoa litzateke, diru sarrerak haien artean konpara 

daitezkeelako (gure kasuan, esne ekoizpenarekiko alderapena nahi dugu), eta produktu 

nagusienaren (esnea) diru sarrera prezioarekin. Kostuak bere aldetik ustiategiko guziak 

liratekeelako ere. 

6.5. DIRU SARRERAK 

Nekazal edota abeltzain ustiategi bat, produktu jakin baten ekoizpen eta 

salmentarako diseinatzen da (esnea, arrautzak, haragia,...), ahala eta guztiz ere, beste 

produktu batzuk ere badira (aurrerakoen hazkuntza, behizar, simaurra,...), zeinen diru 

sarrerak ez diren aktibitatearen xede, nahiz eta enpresaren gestio on bat eramatearren 

kontutan izan behar direnak. 

Kasu gehienetan, diru sarrerak ausazko aldagai eta ezinezkotzat utziak dira 

abeltzainaren edo ustiategiko kudeatzailearengatik. Abeltzain ekoizpenaren ondoretiko 

merkatuak korapilotsu, oportunista, informaziorik gabekoa eta beraz gardentasun 

gutxikoak dirudite. 

Hala eta guztiz ere, zerbait egin daiteke hobeki ulertu ahal izateko eta ondorioz 

aktibitatea hobe kudeatzearren: 

a) Abeltzain ekoizpenaren urtarokotasuna sendoaren ondorioz, 

zuzenduriko merkatuak ere urtarokotasunak baldintzatzen ditu. 

Urtarokotasunaren jatorria, urtean zehar haziendaren erritmo 

biologikoaren eta ugaltze bariazioan datza. Espezie bakoitzak 

urterokotasun desberdina du, ezagutu eta urteko diru sarrerak baloratu 

behar direnak. Neurridun inbertsioak errentagarriak izaten dira 

espeziearen erritmo normala apurtu edo leuntzeko. 
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b) Diru sarrerak ekoizpenaren ziklikotasunarekin aldatuz doaz. 

Abeltzain zentsuak aldaketa handiak jasaten dituzte tamainan 

merkatuaren egoera eta prezioen erantzunean. Kudeatzaile ororen 

erantzunak aldi bertsuan eta noranzko berean  hartzen dira, abeltzain 

ekoizpena ziklikotasunaren jarraikortasunaz karakterizatuz. 

c) Abeltzain ekoizpenen merkatuak eskari asekoak dira, beraz, 

prezioaren elastikotasuna eskaintzaren aldaketen arabera oso handia 

da. 

d) Produktu jakin baterako, salmenta prezioen desberdintasunak 

aintzakoak dira erosketa eta salmenta indarraren arabera. Gaitasun 

hau ez da beti ekoizpenaren, finantzarioen edota kalitatearen men 

egoten, merkatuaren egoera puntualei baizik. 

 

Ezinbestekoa da diru sarreren gestio egokia burutzea, behin behineko gertakariak 

ahal diren neurrian ekidituz., hornituriko merkatuaren informazioa ahal den neurrian 

handituz. (LA GESTION EN LA EXPLOTACION GANADERA, Carlos Buxadé, 

1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 7: IKT-ITG metodologien desberdintasunak II: 
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Jarduerako diru sarrerak Esne salmenta
Handizkako salmenta Esne salmenta
Salmenta zuzena Berrerabilpena
Ustiategiko berrerabilpena Autokontsumoa
Familiako autokontsumoa
Eraldaketak
Jarduerako beste sarrerak

Hazienda salmenta Txekor salmenta
Txekor, ergitx,…salmentak Txekor salmenta

Berrerabilpena
Gainontzeko hazienda salmenta

Bigantxa salmenta
Idisko salmenta
Haziendazar salmenta

Inbentario diferentzia Biltegi inbentario diferentzia
Biltegia inb BUK - inb HAS
Hazienda Ganadu inbentario diferentzia

inb BUK - inb HAS
Aseguru hobarien kobrantzak Diru sarrera anitzak
Errentamenduak Larru salmentak

Lur errentamenduak Kuota alokairua
Eraikin/Biltegiak Indemnizazioak
Kuota alokatzeagatik …
Beste errentamenduak

3.-goei lan edo zerbitzuak
Diru sarrera anitzak

Dietak
Txapelketa sariak
Indemnizazioak
Bajak
Beste

Subentzioak Esne behi subentzioak
Jarduerari Jardueraren subentzioak
Ustiategiari
Inbertsioari

IVA saldoa * Nafarroan ez da jasotzen.

Beste sarrera anitzak * Diru sarrera anitzen hartean biltzen da nafarroan

Aparteko diru sarrerak

DIRU SARRERAK

BESTE 
DIRU 

SARRERA 
ANITZAK

P
R

O
D

U
K

T
U

 G
O

R
D

IN
A

ITGIKT

D
IR

U
 S

A
R

R
E

R
A

 A
LD

A
K

O
R

R
A

K
B

E
S

T
E

 D
IR

U
 S

A
R

R
E

R
A

K

 

DIRU SARRERAK I 

Kontzeptuak azaltzen hasi baino lehen, laburki aipatu behar dira taularen bi 

alboetan ageri diren kontzeptuak.  

ITG-ren kasua bakunagoa da, berdez eta grisez dauden kontzeptuak toki 

ezberdinetan egozten zaizkio ustiategiko kontuari berdez daudenak jardueraren 

produktu gordina osatzen dutelarik. IKT-k darabilen ustiategi kontuaren arabera, 
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sarrerak 3 multzo handitan banatzen dituzte, gero marjinen kalkuluaren metodologiaren 

arabera. Honek bien arteko desberdintasunak ikustarazten dizkigu, hainbat herrialdetan 

beste hainbat eta hainbat metodologia ezberdin erabiltzen diren moduan. 

Atalez atal hona hemen azalpenak: 

- Esne salmenta: Esne eta esneki salmenta eta erabilera jasotzen ditu, IKT-ko 

metodologian, jarduera nagusitik datozen diru sarrera kontzeptuaren 

baliokide dena. 

- Hazienda salmenta: Ustiategiko hazienda salmentek suposatu duten balioa 

adierazten du. Nafarroan 2 ataletan ageri da, baina ahala eta guztiz ere, 

bietan zehaztapen beraz hartzen dira datuak. 

- Inbentario diferentzia: Ganadu zein biltegiko diferentzien balioa ageri da. 

Horretarako, bukaerako inbentarioari hasierako inbentarioko produktu edo 

haziendaren balioa kendu behar zaio, bien arteko diferentzia lortuz. Bi 

lurraldeetan metodologia aldetik ez dago alderik kontzeptu hauetan. 

- Diru sarrera anitzak: Nafarroan IKT-ek erabiltzen dituen atal asko batzen 

ditu bertan, taulan ageri direnak besteak beste. IKT-n ordea, zehaztamen 

maila handiagoa da, baina hauen artean osatzen dute Nafarroakoaren 

baliokidea. Aipatu beharra da kontzeptu hau desberdin erabiltzen da 

metodologien kalkulua egiterako orduan. 

- Subentzioak: Zehaztapen maila bera dute, baina metodologia aldetik 

ezberdin egozten dituzte marjinen kalkuluan. 

- IVA saldoa: Iazko urteko IVA deklarazioaren zenbatekoa da, ITG-n ez dute 

datu hau jasotzen, egiten baitituzten kalkuluak BEZ-ik gabekoak direlako. 

IKT-n ordea kalkuluak bi eratara egin ditzakete, bien datuak jaso eta 

erabiltzen baitituzte. 

- Beste sarrera anitzak: Kasu berezi hau IKT-ko ustiategiko kontu orokorra 

burutzeko metodologiagatik azaltzen da aparte, ustiategiko jardueratik at 

datozen jarduerek sorturiko ustiategiko diru sarrerak dira. Hau da, demagun 

esne behien ekoizle batek traktorea saldu duela, bere jarduna esne ekoiztea 

da, beraz traktore horren diru sarrerak, sarrera estraordinarioak lirateke, bera 

ez baita traktore salmentan jarduten. ITG-n ordea diru sarrera anitzetan 
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zehaztuta sartuko lukete, baina ustiategi kontua kalkulatzerako orduan ez 

lukete jardueraren ustiategi kontuaren produktu gordinean egotziko, baizik 

eta ustiategiko kontu totaleko produktu gordinean. 

NIRE AUKERA II 

Gure esne behi ustiategi tipoen kalkulurako inbertsioaren subentzioak ez ditugu 

kontutan hartuko, ez baitu zentzurik kontutan hartzea kontu eta errentagarritasun 

azterketa baita helburu. Bi ustiategi kontu lurraldeko egin beharrean Nafarroaren gisa 

edo Euskadiko metodologia erabili beharrean, guk, beste diru sarrerak eta ustiategiari 

emaniko subentzioak Produktu Gordinean sartu ditugu, bata diru sarrera anitzei gehituz 

eta bestea subentzioen atala osatuz 

Hau horrela, esne behi ustiategi batean, hurrengo sarrerak bereiztu eta multzokatu 

ditugu: 

- Esne salmenta: Ekoitziriko esnearen salmenta. 

- Hazienda salmenta: Ganadu salmenta, behizar, txekor, etab.en salmenta. 

- Subentzioak: Jarduerari eta ustiategiari zuzenduriko subentzioak dira, 

inbertsioari dagokienak kontutan izan gabe. 

- Gainontzeko sarrerak: errentako lurrak, feriak, indemnizazioak, 

hirugarrengoei eginiko lanak,... 

Hona hemen Euskadi eta Nafarroako diru sarrera ezberdinen ordezkaritasuna: 

Grafikoa 7: Euskadi eta Nafarroako ustiategi tipoaren diru sarreren  banaketa (2008): 
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Ez dago alde handirik lurralde baten eta bestearen artean, aipatu beharrekoa da 

subentzioak diru sarrera totalaren %9 eta %8 suposatzen dutela Euskal Autonomi 

erkidego eta Nafarroan urrenez urren. 

Argi dago esne behien jardueratik ateratako produktu printzipala dela diru 

sarreraren zati handiena betetzen duena (%83 Euskadiren kasuan eta %84 Nafarroan), 

baina jarduera honetatik lorturiko edo suertaturiko “2.” Produktuak ere badira, ala nola 

hazienda salmenta batik bat, honek sarreren %4 bakarrik suposatzen du bi lurraldeetan.  

Hona hemen Nafarroako eta EAE-ko 2008. urteko ustiategi eredu baten diru 

sarreren zehaztapenak, guztira, behiko eta mila litroko emaitzetan:  

Taula 8: Nafarroako eta Euskadiko ustiategi tipoen diru sarrerak sailkapen 

desberdinetan: 

DIRU SARRERAK 2008
TOTALA BEHIKO LITROKO (000) TOTALA BEHIKO LITROKO (000)

PRODUKTU GORDINA 330.436,0 4.052,8 476,1 280.148,9 3.893,7 472,5
ESNE SALMENTA 280.455,6 3.439,8 404,1 242.638,4 3.377,8 409,9
HAZIENDA SALMENTA - EROSKETA 11.834,4 145,2 17,1 5.139,5 158,5 19,2
SUBENTZIOAK 25.136,5 308,3 36,2 27.331,6 380,5 46,2
DIRU SARRERA ANITZAK 12.107,3 148,5 17,4 4.584,3 57,5 7,0
INBENTARIO DIFERENTZIA - EROSKETAK 902,2 11,1 1,3 455,2 -80,7 -9,8

NAFARROA EUSKADI

 

Datu hauek ikusirik, argi dago zein garrantzizkoa den esne behi ustiategi batentzat 

esnearen prezioa. 

Hurrengo taulan, abeltzainak saldutako esne kopuru eta jasotako diruaren arabera 

2008.urtean izandako esne litro baten prezioa dugu, lurraldeka: 

Taula 9: Abeltzainak ezkoturiko esne litro batengatik lorturiko diru sarrera lurraldeka: 

GIPUZKOA BIZKAIA ARABA EAE NAFARROA
ESNE LITRO BATEN BATAZ BESTEKO PREZIOA 0,414 €        0,381 €        0,405 €        0,401 €        0,406 €        
 

Euskadi eta Nafarroa artean ez dago bestelako desberdintasunik, aipatu genezake 

Gipuzkoa eta Bizkaian dagoen prezio diferentzia, baina gauza bera gertatzen zaigu esne 

ekoizpen kostuekin, gutxi gora behera konpentsatuak daudela esan genezake. 

Grafikoari erreparatuz, prezioak 2008. urtean ez du behera jotzez utzi eta esne litro 

bat ekoiztearen kostuekin alderatzeko, hona hemen 2008. urterako lurraldez lurralde 

esne litro ekoizteko bataz besteko kostua: 
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Taula 10: Abeltzainak ezkoturiko esne litro batengatik jasandako kostua lurraldeka: 

GIPUZKOA BIZKAIA ARABA EAE NAFARROA
ESNE LITRO BATEN BATAZ BESTEKO KOSTUA 0,389 €        0,343 €        0,352 €        0,365 €        0,370 €        
 

Honekin guztiarekin, ikus dezakegu nola abeltzainek kostuei aurre egiteko gero 

eta arazo gehiago dituzten, esaterako urteko azken hilabeteetan dituzten galerak 

aipatzearren. Esan beharrik ez da kostuak ordaindu ahal izatea ez dela enpresa baten 

helburua eta askozaz gutxiago jakinik abeltzainaren soldata mozkinekin batera doanean, 

hortaz gaindi lurraren edota berezko kapitalaren aukera kostuak betetzera iristen ez 

direnean.  

6.6. MARGINAK 

6.6.1. MARGINA GORDINA eta GARBIA 

IKT-k eta ITG-k metodologia ezberdinak dituzten aldetik, haien ustiategi kontu 

orokorra ere desberdina da, eta noski konparatu ezin diren emaitza desberdinekin.  

Taula 11: ITG-ko metodologiaren laburpena: 

GASTU ALDAKORRAK GASTU FINKOAK
Albaitaritza eta botikak Konponketak
Behin behineko eskulana Aseguruak
Hazienda erosketa Tributoak
Elikadura gastuak Errentamenduak
Hazienda gastu anitzak Finantzarioak
Laboreak Amortizazioak

Eskulana
Gainontzeko gastu finkoak

Esne behi subentzioak
Diru sarrera anitzak
Ganadu inbentario diferentzia - Erosketak
Biltegi inbentario diferentzia
Gainontzeko hazienda salmenta
Txekor salmenta
Esne salmenta

PRODUKTU GORDINA

 

MARGINA GORDINA MARGINA GARBIA

PRODUKTU GORDINA MARGINA GORDINA
- -

GST ALDAKORRAK GST FINKOAK

 

Taula 12: Nafarroako  ustiategi tipoaren  esplotazio kontua: 
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Produktu gordina, ustiategiak jarduera nagusiarekin zuzenki loturiko diru sarrera 

guzien batura da, subentzioen kasuan behiei loturiko subentzioak sartzen dira bakarrik. 

Gastu aldakorretan gauza bera gertatzen da, hau da, jarduerarekin loturiko gastu 

aldakorren batura da. 

Behin produktu gordina eta gastu aldakorrak lorturik, bien arteko kenketa eginez 

Marjina Gordina lortuko dugu. Gastu finkoak kendu ezkero, Marjina Garbia genuke. 

Adierazi beharra da, ustiategiak 2 jarduera edo orientazio ekonomiko izanez gero, 

bakoitzak ustiategi kontu propioa luke, eta bereizi ezin diren diru sarrera (inbertsioaren 

subentzioak,...) edo gastuak (erregaiak adibidez, nola bereiztu zenbat litro erabil idiren 

behi jardueran eta zenbat ardienean) hirugarren ustiategi orokorraren kontuan azalduko 

dira, azken kontu orokor bat sortuz. Horrela ustiategiaren jarduera bakuna bada, bi 

ustiategi kontu leudeke, bata jarduerarekin zuzenki loturikoa eta bestea ustiategi osokoa. 

Taula 13: IKT-ko metodologiaren laburpena: 

DIRU SARRERA ALDAKORRAK GASTU ALDAKORRAK GASTI FINKOAK
Jarduerako diru sarrerak Albaitaritza gastuak Mantenimendu Konpon/kontserba.
Hazienda salmenta Ihaurkinak Aseguruak
Aseguru hobarien kobrantzak Behin behineko eskulana Hornigaiak eta tasak
Errentamenduak Jezte gastuak Gainontzeko gastu finkoak
Inbentario diferentzia Hazienda erosketa Tresneria eta burdineria

Merkaturatze gastuak Errentamenduak
Elikadura gastuak Gastu finantzarioak
Instalazioen beroketa Amortizazioak
Hazienda gastu anitzak

 

BESTE DIRU SARRERAK BESTE GST FINKOAK DIRU SAR. BEREZIAK
3.-goei lan edo zerbitzuak Eskulan finkoaren soldata Beste sarrera anitzak
Beste disu sarrera orokor anitzak
Subentzioak (inbertsioak barne)
IVA saldoa

 

MARGINA GORDINA ENPRESARIAREN ERABILGARRIA MARGINA GARBIA

DIRU SAR. ALDAKORRAK MARGINA GORDINA ENPR. ERABILGARRIA
- - -

GST ALDAKORRAK GASTU FINKOAK ESKULANA
+ +

BESTE DIRU SARRERAK DIRU SAR. BEREZIAK

Taula 14: Euskadiko  ustiategi tipoaren  esplotazio kontua: 
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 CUENTA DE EXPLOTACIÓN  
 GASTOS VARIABLES  INGRESOS VARIABLES  
 Alimentación de vacas : 112.887,83 Venta de Leche : 242.221,01 
 Gastos de Recría : 13.533,33 Reempleo y Autoconsumo Leche : 417,34 

 Alimentación cebo : 1.029,83 Venta de Ganado : 11.388,06 
 Forrajes Propios : 11.257,10 Diferencia de Inventario de Ganado : 455,18 
 Gastos Veterinarios e Inseminación : 12.439,00 Diferencia de Inventario Almacén : 0,00 
 Compra de Ganado : 6.248,52 Otros ingresos actividad  : 

 Comercialización : 499,60 

 Otros Gastos Variables : 6.109,93 

 Total Gastos Variables :  164.005,14 Ingresos de Explotación :  254.481,59 

 MARGEN BRUTO  90.476,44 

 GASTOS FIJOS  OTROS INGRESOS 

 Reparaciones y conservación  9.104,29 Subvenciones a la inversión  5.996,87 
 Intereses Préstamos  4.482,87 Subvenciones a la explotación  27.331,55 
 Amortización técnica  23.007,22 Saldo IVA 1.944,81 

 Otros gastos fijos : 16.274,83 Ingresos varios  4.129,12 

 Gastos Fijos :  52.869,21 Otros Ingresos :  39.402,35 

 DISPONIBILIDAD DEL EMPRESARIO  77.009,59 

 OTROS GASTOS FIJOS  OTROS INGRESOS VARIOS 
 Mano de obra (*)  24.693,27 Ingresos Extraordinarios 394,16 

 MARGEN NETO 52.710,49 

 Nº Vacas :  71,83 Litros totales :  591.908 
 Nº Ha : 35,1253 Amortización financiera :  15.753,73 
 Nº UTAs :  2,36 SI 
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Hemen planteamendu desberdinarengatik egin zuten apustu, alde batetik bai 

gastuak bai diru sarrerak jarduerarekin zuzenki erlazionaturikoak desberdinduz lortzen 

da Marjina Gordina, aurreko irudian ikusi bezala. 

Jarduerari dagozkion gastu finkoak eta beste diru sarrerak Marjina Gordinarekin 

integratuz, Enpresariaren Erabilgarria lortzen da. Enpresariaren erabilgarria, enpresariak 

eskulana eta bere kapital propioa ordaintzeko geldituko litzaiokeen dirua da. 

Behin  hau lorturik, eskulanaren balorazioa (ustiategian soldata eta gizarte 

segurantza dituztenen kantitateak kontutan hartzen dira, nahiz eta eskulana familia kidea 

izan) kenduz eta diru sarrera bereziak batuz (traktore baten salmenta,...), Marjina Garbia 

lortuko genuke. Metodologia honi jarraiki, ustiategiak orientazio ekonomiko bakarra 

izan ezkero, kontu bakarra genuke, baina bat baino gehiago edukita, orientazio 

bakoitzeko kontu bat genuke, eta azken ustiategi kontu bat zein bakoitzaren arteko 

orientazio portzentajeaz biderkatuta eta hauen batura eginez lortzen den.  

Bien arteko desberdintasunak nabarmenak dira, gastuen inputaziotik at, diru 

sarreren manipulazioan dago arazo gehien, ahala nola ustiategiko inbertsioko 

subentzioak zertan jarduerari inputatu zerikusirik izan ez arren, edota nola ez diru 

sarrera aldakor gisa hartu zuzenean haziendaren arabera diren 

subentzioak,...Eskulanaren tratamendua, IKT-n Enpresariaren Erabilgarria erabiltzen 

dute, Nafarroan ez dituzte familiarteko soldatak kontutan hartzen, jarduera bata baino 

gehiago izanez gero nola atxikitu bati edo besteari bereizezinak diren kostu edo diru 

sarrerak (IKT-n orientazio portzentajea ateratzen dute horretarako eta portzentaje hori 

erabili ohi dute diru sarrera edo kostu total bat jarduera ezberdinetan banatzeko),...  

Desberdintasun asko dira bien artean daudenak, Euskadiko lagina esne behi 

ustiategi profesionalak dira denak, Nafarroan ordea badira mixto batzuk, eta hauen 

datuak lortzearren, ITG-k kalkulaturiko produktu gordinen arabera (lorturiko 

portzentajearen arabera) hainbanatu ditut. Gure datuen ahalik eta homogeneizazio 

handiena lortzearren, nik hurrengo kalkuluak aintzat hartu ditut: 

- Produktu Gordin orokor bat atera. 

Produktu Gordina: Urte osoko ekoizpenaren balio totala da, dirutan 

zenbatekoturik, zeina saldua, autokontsumiturik edota biltegian gorderik egon. 
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- Inbertsioaren subentzioak ez kontutan hartu 

- BEZ saldoa ez kontutan hartu. 

- Eskulanaren kasuan, soldatapeko ez familiarraren soldatak eta gizarte 

segurantza orokorra (kotizatzen den balio totala, nahiz familia kidearen 

kotizazioa izan) hartu, eta gastu finko bezala sartu. 

 

Hau horrela, hurrengo datu ekonomikoak lortu ditugu (aukera kostuak kontutan izan 

gabe): 

Taula 15: Nafarroako eta Euskadiko ustiategi tipoen ustiategi kontuaren laburpena 

sailkapen desberdinetan: 

TOTALA BEHIKO 000 LITROKO TOTALA BEHIKO 000 LITROKO
PRODUKTU GORDINA 330.436,0 4.052,8 476,1 280.148,9 3.893,7 472,5
ESNE SALMENTA 280.455,6 3.439,8 404,1 242.638,4 3.377,8 409,9
HAZIENDA SALMENTA - EROSKETA 11.834,4 145,2 17,1 5.139,5 158,5 19,2
SUBENTZIOAK 25.136,5 308,3 36,2 27.331,6 380,5 46,2
DIRU SARRERA ANITZAK 12.107,3 148,5 17,4 4.584,3 57,5 7,0
INBENTARIOKO DIFERENTZIA - EROSKETAK 902,2 11,1 1,3 455,2 -80,7 -9,8
GASTU ALDAKORRAK 173.734,8 2.130,9 250,3 157.756,6 2.196,2 266,5
ELIKADURA EXOGENOA 108.704,0 1.333,3 156,6 127.451,0 1.774,3 215,3
BELAR BAZKA 24.334,7 298,5 35,1 11.257,1 156,7 19,0
ALBAITARITZA ETA BOTIKAK 18.119,6 222,2 26,1 12.439,0 173,2 21,0
BESTE HAZIENDA GASTUAK 22.576,6 276,9 32,5 6.609,5 92,0 11,2
MARGINA GORDINA 156.701,2 1.922,0 225,8 122.392,3 1.697,5 206,0
GASTU FINKOAK 82.394,8 1.010,6 118,7 58.468,1 1.079,8 131,0
ESKU LANA + GIZ SEG. 11.414,1 140,0 16,5 5.598,9 343,8 41,7
FINANTZIARIOAK 6.517,9 79,9 9,4 4.482,9 62,4 7,6
MAKINERIA KONPONKETAK 12.101,0 148,4 17,4 9.104,3 126,7 15,4
BESTE GASTU FINKOAK 23.180,5 284,3 33,4 16.274,8 226,6 27,5
AMORTIZAZIOAK 29.181,3 357,9 42,0 23.007,2 320,3 38,9
MARGINA GARBIA 74.306,5 911,4 107,1 63.924,2 617,8 75,0

NAFARROA EUSKADI

 

Honako taulan parametro ezberdinetan 2008. urteko datuekin lorturiko emaitza 

ditugu. Bertan, eskulan familiarra ordaindu gabe dago, ahala nola ustiategiaren 

nagusiarena bezala. Garrantzitsua da jakitea mozkinak enpresariak berak gestionatzen 

dituela, baina argi dago ere epe laburrean edo luzean inbertsio bat egin ezkero 

abeltzainak berak jarriko lukeen kapital propioaren parte liratekeela. 
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6.7. MOZKINAK 

Ustiapeneko kontu ekonomiko bi atera daitezke: lehenengoak ekoizpen faktoreak 

ordaindu osteko etekinak islatuko ditu, abeltzainaren kudeaketa eta berezko kapitalen 

ordainketa kontutan hartu gabe; bigarrena, aldagai produktibo guztiak ordaindu 

ondorengo mozkinak islatuko dituena. Azken alternatiba honen atzean, nola banatu 

nekazariaren edo abeltzainaren mozkina lurraren edota ustiategiko errentatiko  arazo 

zaharra dago. (LA GESTION EN LA EXPLOTACION GANADERA, Carlos Buxadé, 

1991). 

6.7.1. MOZKIN EKONOMIKOAK I (aukera kostuak 

kontutan hartu gabe) 

Grafikoa 8: Euskadi eta Nafarroako kostu finko eta aldakorren balioa (2008): 

NAFARROA

%52,5
%25

%22,5

EUSKAL AUTONOMI ERKIDEGOA

%56
%23

%21

PRODUKTU GORDINA

GASTU ALDAKORRAK

GASTU FINKOAK

MARGINA GARBIA

Grafikoa honek bi lurraldeetako ustiategi eredu baten produktu gordinaren arabera 

gastuen banaketa azaltzen digu. Hobe esanda, diru sarrerak ze helburu duten eta zein 

portzentajeetan. Diru sarreren %23 eta %22,5 geratzen zaizkio ustiategiko enpresariari 

bere lana eta familia kideena ordaintzeko eta bere kapital propioa handitzeko, 

inbertsioak egin behar diren momentuan erabil dezan. 

6.7.2. MOZKIN EKONOMIKOAK II (aukera kostuak 

barne) 

Aurreko grafikoan, ikusi dugu, nola marjina garbia 2008. urtean ehuneko 23 

inguruan zebilela Nafarroako zein Euskadiko ustiategi eredu batean. Oraingo honetan 

ordean aukera kostuak ere kontutan edukiko ditugu. 
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Grafikoa 9: Euskadi eta Nafarroako kostu finko eta aldakorren balioa aukera kostuak 

kontutan izanik (2008): 

NAFARROA

%53

%25

%16
%6

EUSKAL AUTONOMI ERKIDEGOA

%56
%20

%21

%3

PRODUKTU GORDINA

GASTU ALDAKORRAK

GASTU FINKOAK

AUKERA KOSTUAK

MARGINA GARBIA

Aukera kostuekin, urruti geratu da %23a, orain marjina garbia oso murritza da, %3 

eta %6 Euskadi eta Nafarroarentzat hurrenez hurren. Honek ustiategiaren 

bideragarritasunean duen garrantzia ikaragarria da, aldaketa txiki batek eragin dezakeen 

egoera ekonomiko aldaketa handia baita. Esne behien ekoizpenari dagokionez, diru 

sarreren atalean ikusi dugu esnearen ekoizpenak ustiategiaren diru sarreren %83 pasatxo 

suposatzen zutela. Hau horrela, esnearen prezioa ustiategiaren bideragarritasunaren 

erantzule maximoa dela esan nahi dugu, eta jasan ditzakeen prezioen gorabeherek 

ustiategiaren  eta abeltzain askoren mozkin eta lanbidearen arduraduna dela. Prezioaren 

xentimo batzuen beherapenak galera ikaragarriak sortara ditzake, lanpostu eta bizimolde 

honen galera garrantzitsuekin batera.  

6.8. AUKERA KOSTUAK 

Aukera kostuak maiz ez diren analisi askotan kontutan hartzen, ustiategian 

norberak jarririko ondasun eta baliabideen zenbatekotzea da, eskulan familiarra eta 

ordaindugabekoa, lurrak eta berezko kapitalak. Berezkoa ez duen beste jarduera batean 

erabiltzearren jasoko lukeen errenta islatzen du. 

Orain banan banan aztertuko ditugu, aukera ezberdinak azalduz eta guk eginiko 

aukera arrazonatuz. 

Faktore kostuko balio erantsi garbia kalkulatzeko ibilgetuaren amortizazioa 

kontutan hartu beharra da. Ibilgetuaren amortizazioak, higadurak, zahartzeak eta 

ibilgetuaren erabil ezak eragindako balio galera irudikatzen du. Amortizazioa gastu 

bezala kontsideratzen da, baina ez da enpresako fondoen irteera bat bezala adierazten. 



Emaitza eta eztabaidak 

54 

Enpresariaren baliakizunak balio erantsi gordinari kanpotik kontrataturiko 

enpleguak sorturiko gastuak eta errentak, alokairu eta kanpo finantziazioak sorturiko 

gastu finantzarioak kenduz kalkulatzen da. 

Enpresari gastu guziak, baita ibilgetuaren amortizazio eta kredituen galerak kendu 

ondoren, bere lana eta bere ustiategiko ondare garbia (lur, kapital finko eta ibilkor gisa) 

ordaintzeko gelditzen zaion dirua da.  

AUKERA KOSTUEN KALKULUA 

Aukera kostuak kalkulatzeko, metodologia ezberdinetan azaltzen diren parametro 

ezberdinen aukerak aztertuko ditugu. Horrela guk egokiena deritzogunaren hautaketa 

egiteko asmoz. Azterketa desberdinei erreparatuz, argi dagoena metodologi bakarrik ez 

dela, eta beraz, egile bakoitzak bere irizpideari jarraiki osatzen duela metodologiarik 

egokiena. 

6.8.1. KAPITALAREN AUKERA KOSTUA 

Ustiategiko kapitala  

Kapitalaren aukera kostuaren kalkuluaren helburua, aktibitate ekonomikoan 

norberak eginiko inbertsioen aukera kostua zenbatekotzea da. 

Kapitalaren aukera kostua kalkulatzeko, finkoak eta ibilkorrak batu egiten dira 

maileguak finkoei eta ibilkorrei atxikitzeko arazoa ekiditeko asmoz. 

Kalkulu honetan, hirugarren pertsonetatik eskuraturiko finantziazioa eta 

kapitalaren subentzioak kontutan hartzen dira kontutan finantziazio garrantzitsu diren 

ezkero esne ustiategietan. 

Bi metodologi ezberdin erabili dira kapitalaren aukera kostua lortzeko orduan, 

bata IKT-ren metodologia (Euskadiren kasurako) eta bestea ITG-k darabilena 

(Nafarroarako). 

IKT-ren metodologia: 

- KAPITAL FINKOA: 

Kapital finkoaren kalkulua egiteko ustiategiaren kapital garbia erabiliko dugu, 

azienda, lurrak eta inbertsioak kontutan hartu gabe. Makineria, eraikinak eta kuota 

(erosketa prezioan baloratuko da) bakarrik dira aintzat hartu beharreko aldagaiak. 
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Kapital garbiaren kalkulua lortzeko, aurreko emaitzari, aziendaren balorazio 

ekonomikoa gehitu behar zaio. Horretarako, bukaerako inbentarioko balorazioa hartuko 

dugu kontutan. 

KAPITAL FINKOA = (∑ Hasierakoa + ∑ Bukaerakoa) / 2 

Kapital finkoaren aukera kostua kalkulatu ahal izateko estimaturiko bataz besteko 

urte beterako Euribor tasa erabiltzen da. 

Euriborra aukeratu da abeltzain eta jende ororen eguneroko bizitzan zuzeneko 

zerikusia duen aldagai bat delako, eta “letras del tesoro” urte bateko epealdia... eta 

horrelako kontzeptuek ulermen zailtasun maila bat dutelako, ez ordea egunero 

darabilten Euriborraren kasua. Beraz Euriborra gehi diferentziala (bankuen irabazia 

litzatekeena, %1 hartuko dugu) IKT-ren gomendioz. 

EURIBORRA 

Gaur egun Europar Batasuneko bankuen arteko merkatuan 50 kreditu erakunde 

garrantzitsuenen eguneroko interes tasaren bataz bestekoa da. Hona hemen 2008. urteari 

dagozkio datuak, eta urteko bataz bestekoa ere: 

Taula 16: 2008. urteari eurriborraren gorabeherak eta bataz bestekoa: 

URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA UZTAILA
4,498 4,349 4,590 4,820 4,994 5,361 5,393

ABUZTUA IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA BATAZ BESTEKOA
5,323 5,384 5,248 4,350 3,452 4,814

 

 Izaera ofizialekoa, EAO-n (estatuko aldizkari ofiziala) argitaratzen eta mundu 

osoan barneraturik dagoen indize ezagun bat delako hautatu da. 

- KAPITAL IBILKORRA 

Kapital ibilkor gisa interesak eta amortizazioak kontutan hartu gabe ordainduriko 

gastu guztiak dira, nahiz eta ordaindutako lan-eskua kontutan izango den. 

KAPITAL IBILKORRA = Ordaindutako gastuak – Interesak – Amortizazioak 

 Indize hau kalkulatzeko orduan agerturiko arazoa “heltze epealdia” da, hau da, 

faktoreak eskuratzean ordainduriko dirua eta diru hau berreskuratzeko bezeroei eginiko 

kobrantzan amandako denbora tartea da. Azterturiko sektorearen araberakoa da. 

- Esne behiak: 2 hilabete. Beraz 6z zatitu behar da. 
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Hau da gure kasua, bi hilabete pasa ohi dira Iparlatek esnea jaso eta ordaintzen 

duen arte, beraz, bi hilabete horien bitartean abeltzainak berak bere kapital propiotik 

egin behar die aurre sortzen zaizkion gastu guziei. Abeltzainak jaso behar duen dirua 

ibilgetua duela esan daiteke. 

- Haragi behiak: 3 hilabete. Beraz 4z zatitu behar da. 

- Esnetarako ardiak: 6 hilabete. Beraz 2z zatitu behar da. 

Kapital ibilkorraren aukera kostuaren kalkulua egiteko kapital finkoan erabili den 

bezala, Euriborraren estimaturiko tasa erabiltzen da. 

Nafarroako Kapitalaren aukera kostua erdiesteko, ITG-k estimaturiko Kapital 

totala hartu dugu, bertan bai ibilkorra eta bai finkoa daude. Lorturiko emaitza honi, 

Euskadiren kasuan erabili bezala euribor tasa bera hartu dugu, hau da 4,814%+%1 

(diferentziala). 

Grafikoa 10: Estratuka Euskadi eta Nafarroako kostu ustiategien kostuen analisia I: 
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Berezko kapitalaren aukera kostua kontutan edukiko bagenu, esne litro baten 

ekoizpen kostua, 2,3 eta 2,7 euro xentimo igoko litzateke bataz beste Euskadin eta 

Nafarroan. Gastu aldakorrak bere kasa bataz besteko 0,27€ eta 0,25€ kostua suposatzen 

dute, eta gastu finkoek berriz 0,11€ eta 0,12€ Euskadin eta Nafarroan urrenez urren. 

Grafikoan ageri den marra moreak esnearen prezioa adierazten du, eta oro har 

ustiategiko kostu aldakor eta finkoak betetzerainokoa bada (Euskadiko 80-99 eta 

Nafarroako 0-30 behi bitarteko multzoak ezik), baina kapitalaren kostuak kontutan 

harturik jasotako prezio-arte dagoen tartea murriztu egiten da, eta honek mozkinen 

gutxitzea dakar; bi multzok marra hau gainditu egiten dute. 
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6.8.2. LURRAREN AUKERA KOSTUA 

Urtero MARM-ek (Ingurumen eta Landa eta Itsas Inguruneko Ministerioa) 

autonomi erkidego bakoitzeko errentamendu kanoneko datu ofizialak argitaratzen ditu. 

Datu hau gestio zentroek emana da, beraz hau hartzen da aukera egokitzat lurraren 

aukera kostua kalkulatzeko. 2008. urtean EAE eta Nafarroan 207€ eta 170€ hektareako 

prezioa izan zen urrenez urren. 

(datuak argitaratzen diren orrialdea hurrengoa da: 

http://www.mapa.es/ca/estadistica/pags/canones/canones.htm#art2) 

Grafikoa 11: Estratuka Euskadi eta Nafarroako kostu ustiategien kostuen analisia II: 
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Oraingo honetan, kapitalaren aukera kostuaz gain lurrarena ere batu dugu, ez du 

zenbateko handiegirik suposatzen baina ahala eta guztiz ere pixkanaka pixkana esne 

litro baten kostua goratuz doa eta prezioak berdin jarraitzearekin, abeltzainaren 

mozkinak gutxitu egiten dira. 

Taula 17: Bataz besteko kapitalaren aukera kostuaren balioa lurraldeka: 

GIPUZKOA BIZKAIA ARABA EAE NAFARROA
ESNE L BATEN BATAZ BESTEKO KAPITALAREN A.K. 0,027 €        0,024 €        0,027 €        0,026 €        0,027 €        
 

Esne litro baten bataz besteko kapitalaren aukera kostua, antzekoa da bai Euskadin 

bai Nafarroan. 

 

6.8.3. LAN ESKUAREN AUKERA KOSTUA 

Argi dago nekazaritza eta abeltzaintza ustiategietan betetzen den esku-lan gehiena 

ordaindutako lana balitz ez genuke hau neurtzeko eta ordaintzeko arazorik izanen. 
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Argitu beharreko kontu bakarra lan hori kostu finkoa (lan orotarako kontrataturiko 

langileria iraunkorra) edo kostu aldakor (aldizkako lan berezi batzuetarako 

kontrataturikoak) bat den. 

Ahala eta guztiz ere, gaur egun oraindik ere garaturiko lan gehiena eskulan 

familiarrari deritzo, ustiategiko jabearen lanaz gain familia kideek ere parte hartzen dute 

ustiategiko betebeharretan. Esku-lan honek beraz ez du lansari zehatzik. 

Kasu hautan, lan-eskuaren kostua ez da kostu esplizitu bat, aukera kostu bat 

baizik.  

1. Aukerarik bada? 

Ohikoa da ustiategi batean guraso, seme-alaba, edo beste edozein familia-kide edo 

lagun topatzea lan bereziak. Guziei egotzi behar al zaie aukera-lansaria? Erretiraturik 

dagoen guraso baten lanari aukera-lansaria egotzi behar zaio? Ikasle seme-alaba bati?... 

2. Nola neurtu hau? 

Aukera ezberdinak daude etxeko lan-eskuaren aukera kostua kalkulatzeko orduan: 

- Lan errenta unitarioa: 23.765€ 

- EFRIFE: 32.843,32 

- Nekazaritza eta abelazkuntzako hitzarmena (Nafarroan) 

Nekazaritza eta abeltzaintza sektore honetan aritzen diren soldatadun langileria 

erreferentzia ofiziala egokitzea litzateke. Kasu honetan ez dago erreferentzi bakarra, 10 

baizik, langileriaren gaitasunaren araberakoa. 2008. urterako erreferentziak hurrengoak 

dira: 

http://convenios.juridicas.com/convenios/agropecuario-tablas-salariales-2008-

navarra.html 

 

• Teknikoak      16.030,84 €/urte 

• Ofizial administraria     12.513,48 €/urte 

• Administrari laguntzailea    11.074,98 €/urte 

• Langilezain arduraduna    13.313,30 €/urte 

• Traktorlari – makinista    12.590,20 €/urte 
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• Espezialistak      11.380,60 €/urte 

• Zaintzaileak eta maizterrak    11.362,26 €/urte 

• “lan klasikoak”     11.362,26 €/urte 

• Peoiak       10.914,68 €/urte 

   

Hitzarmen honek bi arazo nagusi sortarazten dizkigu batez ere, ustiategiko jabea 

eta familia kideak zein kategoriatan jarri eta Euskal Autonomi Erkidegoan ez dagoela 

horrelako nekazaritza-abeltzaintza hitzarmenik. 

- Lanbide arteko gutxieneko soldata: 

Lehenbiziko erreferentzia da, nahiz eta ordainduriko lan gehienetan eran gainditua 

izan. Jakinda ustiategiko nagusiak buruturiko lanekin (lan desberdinak, konplexuak, 

lotura handiko lana, aisiarako denbora gutxi, administrari, zuzendaritza, komertzial 

zereginak,...) badirudi ez dela oso egokia. 

Balioa 2008: 600 €/hil. 8.400 euro urteko. 

Hona hemen, lurralde desberdinetan esne litroko lan esku honen kalkuluaren 

emaitza litroko 2008. urtean. 

Taula 18: Bataz besteko lanbide arteko soldataren  aukera kostuaren balioa  lurraldeka: 

GIPUZKOA BIZKAIA ARABA EAE NAFARROA
ESNE L BATEN BATAZ BESTEKO ESKULANAREN (LGS) A.K. 0,051 €        0,060 €        0,026 €        0,049 €        0,019 €        
 

- Lanbide arteko gutxieneko soldataren bikoitza: 

Aurreko estimazioaren egokitzapen bat da, honen bikoitza kontsideratzen dena, 

langile eta zuzendari bezala jarduten baitu ustiategiko nagusiak. 

Balioa 2008: 16.800 euro urteko. 

Hona hemen, lurralde desberdinetan esne litroko lan esku honen kalkuluaren 

emaitza litroko 2008. urtean. 

Taula 19: Bataz besteko lanbide arteko soldataren  aukera kostuaren balioaren bikoitza 

lurraldeka: 

GIPUZKOA BIZKAIA ARABA EAE NAFARROA
ESNE L BATEN BATAZ BESTEKO ESKULANAREN (LGS*2) A.K. 0,102 €        0,119 €        0,051 €        0,098 €        0,039 €        
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- “Ordaindutako langileak”: 

Hartu daitekeen beste erreferentzia bat da, ustiategi bereko zonaldeko edo 

orientazio eta dimentsio ekonomiko bera duten ustiategiek dituzten langileriaren 

soldatak kontutan hartuz egiten da kalkulua. 

Hemen, arestian aipatu bezala ustiategiaren burua kez ote duen gehiagok obratu 

beharko zalantza azaltzen zaigu. 

Erreferentzi hau azterketa askotan erabili da (“- costes de produccion de vacuno de 

leche. Alvarez Pinilla et.al.”). 

- Aukerak ostua 

Lana bilatzeko aukeren arabera, ustiategi bakoitzaren aukera kostu erreala egitea 

da agian aukerarik egokiena. Irizpide ekonomikoei gehien urreratzen zaion erreferentzia 

baita, baina ez da erraza kalkulatzen  (batez ere langileak lan eskaerarik jaso ez baldin 

badu) eta ustiategiaren arteko diferentzia nabarmenduko luke osteko konparaketak 

egiterako orduan. 

- Erreferentzi errenta 

19/1995 nekazaritza eta abeltzaintza ustiategien eraberritzerako legeaz geroztik, 

EAO-k /estatuko aldizkari ofiziala) urtero argitaratzen duen erreferentzi errenta edo 

gainontzeko sektore ekonomikoen batez besteko soldata gordinaren baliokidea da. Hau 

da, nekazariak ustiategitik kanpo lan egiteko aukera hartuz gero, batez beste jasoko 

lukeen soldata litzateke. Esan beharra da erreferentzi bakarra dela estatu osorako, eta 

beraz egun dauden eskualdeen bestelakotasunak kontutan hartuz, sinpleegia gerta 

daitekeela. Baina hau da ustiategien gaurkotzerako eta nekazari gazteen ezarpenerako 

edozein bideragarritasun analisietan diru laguntza ofizialak jaso ahal izateko erabiltzen 

de datua. 

Balioa 2007: 22.732 €/urteko 

- MARM-ek argitaratu gisa, 2008an ezarritako bataz besteko soldatak adierazten 

duenez 40,66 euro/eguneko da. 

MARM-ek egiten duen lansariaren aukera hartuko dugu ontzat ikerketa hau 

burutzeko, bai Nafarroan bai Euskadin erreferentzi bera erabiltzearren. Esan beharra da 

Nafarroan dagoen nekazaritza eta abeltzaintza hitzarmena hautatzea litzatekeela onen, 

gaur egun erreferentziatzat hartzen diren soldatak baitaude bertan. Jakina da hitzarmen 
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honek dakartzan kalkuluak ez direla betetzen  baina sektorearen profesionalizazioa bete 

dadin bete beharreko kalkuluak direla, eta guk egun sektore honek jasaten duen 

errealitatea islatzeko asmoz aukeratu beharko genuena; ez da posible aukera hau 

hautatzea Euskadin ez baita horrelako hitzarmenik existitzen eta datuen 

homogeneizazioa garrantzitsua baita konparazioak egiterako orduan. 

Lan eskuaren aukera kostua: 

• Azienda zaintzan jarduten duen pertsona baten soldata, hurrengoa litzateke: 

40,66*30*14 (“nomina”) = 17.077,2€ 

• Titularraren UTA %30eko gehikuntzarekin zuzentzen da: 

17.077,2*1,30 = 22.200,36€ 

Hona hemen, lurralde desberdinetan esne litroko lan esku honen kalkuluaren 

emaitza litroko 2008. urtean. 

Taula 20: Bataz besteko guk aukeraturiko lan eskuaren  aukera kostuaren balioa  

lurraldeka: 

GIPUZKOA BIZKAIA ARABA EAE NAFARROA
ESNE L BATEN BATAZ BESTEKO ESKULANAREN A.K. 0,123 €        0,143 €        0,061 €        0,118 €        0,047 €        
  

Aukeratu dugun metodologia, aurreko gehienak baino altuagoa da, eta nahiz eta 

MARM-ek argitaraturiko kalkulua izan, guk soldata duin bat aukeratu nahi izan dugu, 

nahiz Euskal Herrian dagoen bataz bestekoa baino baxuago izan. 

Grafikoa 12: Estratuka Euskadi eta Nafarroako kostu ustiategien kostuen analisia III: 
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Grafikoa honek, guk aukeraturiko eskulanaren metodologiatik ateratako 

eskulanaren aukera kostua batu egiten du, eta argi geratzen da esnearen prezioak, edo 

gauza bera litzatekeena, esne sarrerak ez dituela ustiategiko kostuak estaltzen.  

Hau horrela, eta jakinda eskulanaren kalkulua burutzeko beste metodologia batzuk 

ere badirela, lanbide arteko gutxieneko soldata (LGS), 8400€ urtean eta honen bikoitza 

dena 16800€ urteko soldata ere kontutan hartuko ditugu. Hau guztiau kapitalaren eta 

lurraren aukera kostua kontutan hartu gabe, jakiteko ea eskulan familiarraren kostua 

betetzeko gai den behintzat. 

Honez gain, ikusirik esneak eskaintzen duen diru sarrera nahikoa ez dela 

ustiategiko kostuak estaltzeko, subentzioen eragina eta beste diru sarrerak ere islatuko 

ditugu. 

Grafikoa 13: Estratuka Euskadi eta Nafarroako kostu ustiategien kostuen analisia IV: 
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Goian ikusten den Grafikoak Euskadi eta Nafarroako behi kopuruaz eginiko 

multzotan, gastu finkoak, aldakor eta eskulan ezberdinen hedadura, esne, subentzio eta 

diru sarrera totalak kontutan hartuz. Eskulanaren kasu berezirako, argitu beharra da, 

lanbide arteko gutxieneko soldataren (LGS) bikoitzak lanbide arteko gutxieneko soldata 

bakuna ere bere gain izango zuela, eta era berean grafikoan dagokion tarteaz gain guk 

eginiko eskulanaren aukera kostuak beste biak barneratuta dituela. 

Hemen ikus dezakegu, esnearen prezioak lanbide arteko gutxieneko soldata ere ez 

duela kasu guztietan estaltzen, gogoratu behar dugu kapitalaren eta lurraren aukera 

kostuak ez ditugula kontutan izan. Zer esanik ez dago lanbide arteko soldataren bikoitza 

hartuko bagenu, honek ez lukeela beteko.  

Subentzioak kontutan hartuz gero ordea, soldata minimoa betetzea lortzen duela 

ikusten da, hala nola soldata honen bikoitzaren kalkulu batzuk ere. Jarduera nagusitik 
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sorturiko beste produktuek (esnea ez diren produktuak, txekorrak, larruak,...) eta 

ustiategiaren beste diru sarrerak (errentak, hirugarrengoei eginiko lanak,...) gehitu 

ezkero, eskulanaren aukera kostua bermaturik legoke, multzo txikienean izan ezik. 

Ustiategi handietan edo tamaina jakin betetatik aurrera, profesionaltasuna nabariagoa 

da, eta honek eskulanaren aukera kostua murrizten du, ustiategi txikietan familiaren 

laguntza beti nabarmenagoa da, eta horrela jasotzen da gestioa ere, horregatik da 

eskulan kopuru altuena azaltzen duena, eta beraz atal honetan kostu altuena duena. 

Gainontzeko aukera kostuak kontutan izango bagenitu, emaitza honako hau 

genuke: 

Grafikoa 14: Estratuka Euskadi eta Nafarroako kostu ustiategien kostuen analisia V: 
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Hemen ikus dezakegu, gainontzeko aukera kostuak gehitu ezkero, mozkin marjina 

gero eta txikiagoa dela, hau horrela, bai subentzioak eta bai zeharka lorturiko diru 

sarrerak ezinbestekoak direla ustiategiaren bideragarritasunerako. 

Lan eskuaren atal honekin bukatzeko, goraipatu beharra da ustiategi askok ez 

dutela familiagandik jasotzen duten laguntza osoa plazaratzen, eta soldatapeko asko diru 

beltzez daudela ordaindurik. Honekin guztiarekin, euskal esne sektorearen ustiategien 

ahalik eta kalkulu hurbilenak burutu direla. 
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7.  EMAITZA EKONOMIKOAK 

Atal honetan, Nafarroako eta Euskadiko ustiategi ereduen emaitza ekonomikoak 

aztertuko ditugu. Bertan, emaitzaren garapena, eta balizko kasuen azterketak azalduko 

ditugu. 

Hasteko bi lurraldeen emaitza ekonomikoak azalduko ditugu taula banatan: 

Taula 21: Euskadiko batez besteko ustiategi baten emaitzak 2008: 

USTIATEGIKO BEHIKO LITROKO

ELIKADURA 127.450,99 1.774,34 215,32

BEREZKO BELAR BAZKA 11.257,10 156,72 19,02

ALBAITARITZA ETA BOTIKAK 12.439,00 173,17 21,02

HAZIENDA EROS KETAK - S ALEMENTAK -5.139,54 -71,55 -8,68

GAINONTZEKO GAS TU ALDAKORRAK 6.609,53 92,02 11,17

KOS TU ALDAKORRAK 152.617,08 2.124,70 257,84

KONPONKETA ETA MANTENIMENDUA 9.104,29 126,75 15,38

MAILEGUEN INTERES AK 4.482,87 62,41 7,57

AMORTIZAZIOA 23.007,22 320,30 38,87

BES TE GAS TU F INKOAK 16.274,83 226,57 27,50

S OLDATAPEKO ES KULANA 10.773,93 149,99 18,20

KOS TU F INKOAK 63.643,14 886,02 107,52

KOSTU TOTALAK 216.260,22 3.010,72 365,36

KAPITALAREN A.K. (F INKO + IBILKORRA) 13.702,49 190,76 23,15

BEREZKO LURREN A.K. 2.567,33 35,74 4,34

ES KULAN FAMILIARRAREN A.K. 39.120,88 544,63 66,09

AUKERA KOSTUEN TOTALA 55.390,70 771,14 93,58

KOSTU TOTALAK 271.650,92 3.781,86 458,94

ES NE S ALMENTA S ARRERAK 242.638,35 3.377,95 409,93

S UBENTZIOAK 27.331,55 380,50 46,18

BES TE DIRU S ARRERAK 4.978,46 69,31 8,41

DIRU SARRERAK GUZTIRA 274.948,36 3.827,77 464,51

EMAITZA EKONOMIKO 3.297,44 45,91 5,57

EUSKADIKO BATEZ BESTEKO USTIATEGI BATEN EMAITZA 2008

 

Hona hemen lan honetan aztertzen dihardugun atal ezberdinen laburpena 

Euskadirako. 
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Taula 22: Nafarroako batez besteko ustiategi baten emaitzak 2008: 

ELIKADURA 108.703,97 1.381,95 156,61

BEREZKO BELAR BAZKA 24.334,68 309,37 35,06

ALBAITARITZA ETA BOTIKAK 18.119,56 230,35 26,11

HAZIENDA EROS KETAK - S ALEMENTAK -5.585,84 -71,01 -8,05

GAINONTZEKO GAS TU ALDAKORRAK 22.576,57 287,01 32,53

KOS TU ALDAKORRAK 168.148,94 2.137,67 242,26

KONPONKETA ETA MANTENIMENDUA 12.101,04 153,84 17,43

MAILEGUEN INTERES AK 6.517,86 82,86 9,39

AMORTIZAZIOA 29.181,34 370,98 42,04

BES TE GAS TU F INKOAK 23.180,47 294,69 33,40

S OLDATAPEKO ES KULANA 11.414,06 145,11 16,44

KOS TU F INKOAK 82.394,77 1.047,48 118,71

KOSTU TOTALAK 250.543,71 3.185,15 360,97

KAPITALAREN A.K. (F INKO + IBILKORRA) 18.806,00 239,08 27,09

BEREZKO LURREN A.K. 2.170,43 27,59 3,13

ES KULAN FAMILIARRAREN A.K. 32.362,12 411,42 46,63

AUKERA KOSTUEN TOTALA 53.338,55 678,09 76,85

KOSTU TOTALAK 303.882,26 3.863,24 437,82

ES NE S ALMENTA S ARRERAK 280.455,61 3.565,42 404,07

S UBENTZIOAK 25.136,49 319,56 36,22

BES TE DIRU S ARRERAK 13.009,53 170,40 19,31

DIRU SARRERAK GUZTIRA 318.995,79 4.055,37 459,59

EMAITZA EKONOMIKO 15.113,53 192,14 21,77

NAFARROAKO BATEZ BESTEKO USTIATEGI BATEN EMAITZA 2008

 

Nafarroan Euskadin ez bezala, errentagarritasuna maila altuago batean mantendu 

da aztergai ezberdin guzietan. 

7.1. OREKA PREZIOA 

Oreka prezioa, ustiategiko kostuak beteko dituen esnearen prezioari deritzogu. 

Nafarroako eta Euskadiko kostu eta diru sarreren emaitzak erabiliko ditugu, emaitza 

hauek 1000 litrori dagozkienak dira, baina esnearen diru sarrera guk gure prezio 

hipotetikoekin kalkulatuko dugu. Horrela, kostuak betetzeko esnearen prezio zehatza 

kalkulatuko dugu, kasu ezberdinetan, eta beste prezioak kasu errealetan emanez geroko 

irabaziak ere bai. 

7.1.1. AUKERA KOSTUAK KONTUTAN EDUKIGABE 

Lehendabiziko kasu honetan, aukera kostuak kontutan edukigabeko oreka prezioa 

azalduko dugu: 
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Grafikoa 15: Euskadin esne litro baten oreka prezioa aukera kostuak kontutan eduki 

gabe: 
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 Euskal autonomi erkidegoari aukera kostuak kontuan izan gabeko dagokion 

prezioa 0,2974€/litrokoa litzateke. Beste era batera esanda, Euskadiko 2008ko ustiategi 

eredu baten diru sarrerak kontutan izanik, esne litroko 0,2974€ ordaindu beharko 

lirateke ustiategiko kostu guziak estaltzeko. 

Grafikoa 16: Nafarroan esne litro baten oreka prezioa aukera kostuak kontutan eduki 

gabe: 
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Nafarroaren kasuan berriz, esne litroko 0,306€ ko prezioa beharko litzateke 

kostuei aurre egiteko, hemendik beheragoko prezioek galerak sortaraziz. Aurreko 
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ataletan prezioaren informazioa ikusirik, kasu hauek betetzeko adinakoa litzateke, baina 

gogorarazi beharra da nagusiaren eskulana eta familiarra ez daudela bermaturik besteak 

beste.  

7.1.2. AUKERA KOSTUAK KONTUTAN IZANIK 

Aukera kostuak kontutan izanik, gauza bestelakoa da eta argi dago prezioa igo 

egingo dela: 

Grafikoa 17 Esne litro baten oreka prezioa aukera kostuak kontutan izanda Euskadin: 
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Hasteko grafikoaren itxura bestelakoa da, emaitza positiboak urrituz doazen 

heinean. Euskadin kasu honetan, esne litroko 0,391€ beharko litezke kostu guziak 

betetzeko, hau da ia 10 xentimo gehiago, hau litzateke aukera kostuek Euskadiko 

ustiategi batean suposatuko luketen pisua. 
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Grafikoa 18: Esne litro baten oreka prezioa aukera kostuak kontutan izanda 

Nafarroan: 

38,286

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

pr
ez

io
ze

ha
tz

a

100 LITROKO PREZIOA EMAITZA 1000 LITROKO

 

Nafarroan berriz, prezioa txikiagoa litzateke, 0,383€ esne litroko. Aukera kostuak 

kontutan izan gabeko prezio altuagoa behar zen Nafarroan Euskadin baino, kasu 

honetan ordea alderantziz da, eta honek Nafarroan aukera kostuen balioa txikiagoa dela 

adierazten digu, 8 xentimo ingurukoa.  

Oreka prezioa Euskadin eman beharrekoa baino ia xentimo bat baxuagoa da 

aukera kostuak kontutan izanik, honek, galera txikiagoak edo irabazi handiagoak izango 

lituzkeela adierazten du. 

7.2. 2008KO PREZIOAK 

Nafarroako prezioak, ITG-ko web gune ofizialean argitaratzen diren prezioetatik 

atera ditugu: http://www.itgganadero.com/itg/portal/seccion.asp?S=7&N=140 ; 

Euskadikoak berriz, IKT-k hilero jasotzen dituen abeltzainari ordaintzen zaizkion 

(Iparlatek,...) prezio desberdinen media eginez lortu da. 
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Grafikoa 19: Lurraldeka esne litro baten  prezioaren gorabeherak 2008: 

2008. URTEKO PREZIOAK
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Taula 23: Nafarroan eta Euskadin jasotako batez besteko prezioak  2008: 

URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA UZTAILA
EUSKADI 0,464 0,462 0,434 0,422 0,410 0,406 0,403

NAFARROA 0,470 0,470 0,470 0,440 0,430 0,430 0,430

JASOTAKO PREZIOAK ABUZTUA IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA BATAZ BESTEKOA
EUSKADI 0,406 0,400 0,397 0,382 0,360 0,412

NAFARROA 0,430 0,390 0,390 0,388 0,382 0,427

 

Prezio hauek aintzat hartuz, bi lurraldeetako ustiategi ereduen datuak erabiliz 

emaitza ekonomikoak aztertuko ditugu. Aipatu eta azpimarratu beharra da, ustiategiko 

bataz besteko esne salmentagatik jasotako diru sarrera litro kopuruaz zatitu ezkero ez 

dugula prezio bera lortuko. Bi gauza desberdin dira eta, hasteko ekoizturiko litro guziak 

ez dira merkaturatzen, hau da, batzuk etxeko kontsumorako dira, beste batzuk 

ustiategian berrerabiltzen dira (txekorrei emateko,...); eta beste prezio hau iturri 

ezberdinetatik bai ITG-k bai IKT-k jasotako prezioen bataz bestekoa da, baina ez du 

esan nahi abeltzain guzien prezio hauek jasan dituztenik, baina bai nahiko orientagarriak 

direla. 

Hau guztia esanda, eta ikusirik esnearen prezio hauek beste kalkuluan ateratakoak 

baino altuagoak  direla, esan behar dugu aterako diren Marjinak kalkulaturikoak baino 

altuagoak izango direla teorian. 
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7.2.1. AUKERA KOSTUAK KONTUTAN EDUKI GABE 

Euskal Autonomi Erkidegoaren kasua hurrengoa litzateke: 

Grafikoa 20: Emaitza prezioaren araberako  garapena aukera kostuak kontutan eduki 

gabe, Euskadin: 
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Hilabeteko prezioa eman ezkero, argi ikus dezakegu zein litekeen ustiategiak 

lortuko lukeen emaitza ekonomikoa. Prezioaren garapena 2008. urtean beheranzkoa 

izan da, eta beraz ustiategiak lorturiko mozkinak ere gutxituz doaz. 

Grafikoa 21: Emaitza prezioaren araberako  garapena aukera kostuak kontutan eduki 

gabe, Nafarroan: 
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Nafarroan, logikoa den aldetik, gauza bera gertatzen da, eta prezioaren joera ere 

noranzko berean dabil, lurra jo gabe. Arestian aipatu gisa, Nafarroan prezio altuagoan 

jazo dira 2008. urtean eta honek emaitza ekonomiko hobeak lortzea dakar. 

Litroko emaitzak hartuz gero, prezio altuagoa jaso da Nafarroan, baina kostu 

totalen zenbatekoa altuagoa denez, ez da horrenbesteko desberdintasunik antzematen 

prezioak bata bestearengandik gertu daudenean: 

Grafikoa 22: Esne litroko emaitza prezioaren araberako garapena, Euskadin eta 

Nafarroan: 
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Esne litroka aurkezturiko mozkinak, honako hauek dira 2008. urtean emaniko 

hilabete bikotzeko prezioa balitz urteko bataz bestekoa. Ustiategi kontuaren mozkinak 

lirateke simulazio honetan. Euskadin esne litro baten prezioa baxuagoa den ezkero, 

mozkinak ere txikiagoak dira. 

7.2.2. AUKERA KOSTUEKIN BATERA 

Arestian ikusi bezala, aukera kostuak kontutan eduki ezkero, grafikoa bestelakoa 

da eta zer esanik ez etekinei buruz. 

Kostu totalei aukera kostuak batuko dizkiegu, ustiategiko emaitza ezberdinen 

bilakaera ikusteko 2008. urtean emaniko prezioen arabera. Hona hemen Euskadiren 

kasua: 

Grafikoa 23: 1000 litroko emaitza prezioaren araberako garapena aukera kostuak 

kontutan izanda, Euskadin 2008: 
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Euskadin jaso diren 2008. urteko azken hilabeteetako prezioek galerak sortaraziko 

lituzkete Grafikoak adierazten duen bezala. Urte hasieran izandako prezioek etekin 

ekonomikoak bermatzen zituzten, baina denborak aurrera egin ahala, prezioak behera 

egin eta mozkinak galerak bihurtzeraino iritsi da esnearen prezioa. Euskadiko esne litro 

baten bataz besteko prezioak kostu guzien (aukera kostuak barne) bermea dakar, baina 

prezioaren joera ikusirik 2009. urterako ezin gauza bera esan. 

Grafikoa 24: 1000 litroko emaitza prezioaren araberako  garapena aukera kostuak 

kontutan izanda, Nafarroan 2008: 
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Nafarroaren kasua, etekinen aldetik bestelakoa da, baina joeraren arabera bukaera 

bera izango dueneko itxura du. Prezioak beherako joera zuzena du, eta etekinen 

simulazioak argi adierazten digu nola azken hilabeteetan jasotako prezioek ezin dituzten 

ustiategiko kostuak jaso, abenduko kasua adibide dela. 

Hurrengo grafikoek, abeltzainak litroko dituen mozkin edo galeren zenbatekoa 

azaltzen zaigu eurotan. Hona hemen Euskadiren kasua: 

Grafikoa 25: Esne litroko emaitzaren simulazioaren garapena aukera kostuak kontutan 

izanda, Euskadin: 
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Grafikoa 26: Esne litroko emaitzaren simulazioaren garapena aukera kostuak kontutan 

izanda, Nafarroan: 
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Gero eta zailagoa balitz abeltzainen lana, horrelako etekinek ez diote batere onik 

egiten sektoreari, argi azalduz joera honek abeltzainei esne ekoizteak diru galera 

dakarzkiela, bai Euskadi eta Nafarroan ere. 

 

 

7.3. USTIATEGI EMAITZA OROKORRAK 

Azken atal honetan ustiategiko kontu globala aztertuko dugu, bi lurraldeetako 

ustiategi eredu batek 2008. urtean jasotako etekinekin. Alde batetik simulazioarekin, 

bataz besteko ustiategi baten emaitza orokorra azaltzea da eta bestea etekinen 

garapenaren kasu praktikoa. 

7.3.1. SIMULAZIOA 

Simulazio honen kasua, Euskadin eta Nafarroako ustategi “tipo” baten emaitzak 

aztertzean datza, kostu guziak kontutan izanik, 2008. urterako azken emaitzak (aukera 

kostuak barne). 

Grafikoa 27: Ustiategiko  emaitza prezioaren araberako garapena aukera kostuak 

kontutan izan gabe, Euskadin 2008: 
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Grafikoa 28: Ustiategiko  emaitza prezioaren araberako garapena aukera kostuak 

kontutan izan gabe, Nafarroan 2008: 
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Simulazio honen arabera, eta janik bi lurraldeen abeltzainari ordainduriko esne 

prezioaren batez bestekoa, Euskadiko abeltzain batek, 12.467€ garbi irabaziko lituzke 

eta Nafarroako kasuan 30.638€.  

7.3.2. GARAPENA 

Atal honetan, kostuak eta esne sarrerak ez diren zenbatekoak 12z zatitu ditugu. 

Esnearen sarrera, ustiategiko litro kopuruaren arabera kalkulatu dugu, hau da, litro 

kopurua 12z zatitu eta hilabete bakoitzaren prezioaz biderkatu, horrela hilabeteko esne 

sarrera lortuz. 2008ko batez besteko ustiategi baten garapena ikusi nahi dugu. Hobeki 

esanda ustiategi erreal batekiko gerturapena litzateke. 

Grafikoa 29: Ustiategiko  emaitza prezioaren araberako garapena aukera kostuak 

kontutan izanda, Euskadin 2008: 
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Euskadiren kasuan hau litzateke ustiategi “tipo” baten garapena 2008. urtean 

zehar. Hasierako hilabeteetan etekinak lortuz eta urteko azken 4 hilabeteetan galerak 

jasanez. Balantzea bukaeran, 4.583€-koa litzateke, lorturiko emaitzaren antzekoa eta 

positiboa delarik. 

Grafikoa 30: Ustiategiko  emaitza prezioaren araberako garapena aukera kostuak 

kontutan izanda, Nafarroan 2008: 

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

U
rt

ar
ril

a

O
ts

ai
la

M
at

xo
a

A
pi

ril
a

M
ai

at
za

E
ka

in
a

U
zt

ai
la

A
bu

zt
ua

Ir
ai

la

U
rr

ia

A
za

ro
a

A
be

nd
ua

U
S

T
IA

T
E

G
IA

R
E

N
 E

M
A

IT
Z

A

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

10
0 

E
S

N
E

 L
IT

R
O

R
E

N
 P

R
E

Z
IO

A

Emaitzaren garapena Prezioaren garapena

 



Emaitza eta eztabaidak 

79 

Nafarroan oso bestelakoa da emaitza ekonomikoa, garapen positiboa dakar urte 

osoan zehar azken hilabetera iritsi arte, bertan esnearen prezioak ezin altxa dezake gastu 

totalaren zenbatekoa, galera sortuz. 2008. urteko balantzea 30.377€-ko superabitarekin 

gelditu zaigu, lehenago kalkulaturiko simulazioaren antzekoa. 
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8. Ondorioak: 

Karrera bukaerako proiektu honetan lorturiko emaitzetatik, hurrengo ondorioak 

atera ditzazkegu: 

1- Lehenik eta behin, europar mailan ez bada, behintzat estatu mailan metodologia 

zehatz baten beharra da. Datuak homogeneo eta alderagarriak izan daitezen. 

2- Gaur egungo NPB-k darabilen joerak ez du ustiategi txiki askoren bermea 

ziurtatzen. Moldaketa sakon honek sektorearen abeltzain askoren uztea ekarriko du. 

3- Kostu aldakor eta finkoen analisian ez dira bestelako desberdintasunik nabari bi 

lurraldeetako metodologian, ez ordea diru sarreretan, kostuen analisietan edo marjinen 

kalkuluan. Beraz garrantzitsua da norberaren analisien metodologia azaltzea, haien 

arteko desberdintasunak ikusi baititugu. Gure kasuan, prezioa, unitateak eta kostuen 

alderapena burutu dugu. 

4- Prezioaren joerak horrela segi ezkero, abeltzain askok ezingo dute euren 

ustiategien jarraipena ziurtatu, beste askoren uztez gain. Ustiategi handien faborean, 

kostu eta Marjinak optimizatzera jo ohi dutelako, eta horretarako baliabideak 

baitituztelako. 

5- Ez dira Nafarroa eta Euskadiko ustiategi tipoen arteko desberdintasun handirik 

nabari. Parametro batzuez gaindi, litroko edo behiko aldagai desberdinek antzeko kostu 

eta diru sarrerak dituzte. 
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