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5.156
saltoki Bilbon

1.861 
Abandon (%36)

944 
Ibaiondon (%18)

572 
Begoñan (%11)

550 
Deustun (%11)

487 
Errekalden (%9)

293 
Uribarrin (%6)

290 
Basurtun - Zorrotzan (%6)

159 
Otxarkoagan - Txurdinagan 
(%3)

Bilboko merkataritza kopurutan

14.301 
landun

Batez beste 33.876 
euroko errenta duen 
familia batek errentaren 

%26
gastatzen du 
merkataritzan

2007- 2014
aldian hiriko saltokien 
kopuruak behera egin 
zuen

  %18
%35
elikagaien sektorea

%20
arropen eta oinetakoen 
sektorea

%16
bestelakoak (liburuak, 
optika, argazkigintza...)

%14
etxeko ekipamendua

%7
edertasun- eta farma-
zia-produktuak

Iturria: Gizarte-segurantza 2014

Iturria: DIRAE 2014
(Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda)

Iturria: EUSTAT
(Bilboko familien batez besteko errenta 2013)
(Bizkaiko familia-gastuen estatistika 2013)



Indautxu
Ercilla - Maximo Aguirre - Kale 
Nagusia - Rodriguez Arias - 
Poza Lizentziatuaren kalea -
Gregorio de la Revilla

Abando
Kale Nagusia - Ledesma - Co-
lon de Larreategui (eta perpen-
dikularrak)

Zazpi Kaleak

Ibarrekolanda - San Inazio
Agirre Lehendakariaren etorb.

Castaños - Matiko

Uribarri
Trauko kalea

Abusu
Abusu - Ibaialde - Zamacola

Errekaldeberri
Gordoniz - Camilo Villabaso - 
Ciudadela

Basurtu
Basurtuko Geltokiko kalea - 
Tellagorri - Aita Donostia plaza

Basurtu - Indautxu
Sabino Arana etorbidea

San Frantzisko
San Frantzisko - Maiatzaren 
biko kalea

Zorrotza

Non erosten dugu?
MERKATARITZA-
KONTZENTRAZIO
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Deustu 
Agirre Lehendakariaren etorb. -
Madariaga - Blas de Otero

Santutxu

Ametzola - Indautxu - Basurtu
Autonomia kalea

Indautxu  
Simon Bolivar - Perez Galdos

Indautxu
Kale Nagusia - Rodriguez Arias
Poza Lizentziatuaren kalea- 
Urkixo zumarkalea  

Abando
Arteen barrutia

Abando
Recalde zumarkalea - Elkano 
- Santimami zumarkalea - 
Hurtado de Amezaga

Indautxu
Santimami zumarkalea - 
Autonomia - Gregorio de la 
Revilla
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5

MERKATARITZA-
KONTZENTRAZIO

ALTUA
MERKATARITZA-
KONTZENTRAZIO

MAXIMOA



batez beste 

20,9
urte ditu

Nolakoa da gure merkataritza?

Inkestan parte hartu 
duten pertsonetatik

2tik 5 
etorkizunarekiko 
baikorrak dira

Ia erdiak erabiltzen ditu 

sare 
sozialak

saltokien 

%50
FAMILIA- 
NEGOZIOAK dira

batez beste  

2,8
langile saltoki 
bakoitzeko

Iturria: IKERFEL ikerketa (sektoreko eskaerak, beharrak eta iritziak). 2014ko abendua - 2015eko urtarrila



Kontsumo- eta erosketa-ohitura berriak %50

Online kontsumoa %45

Kontsumo- eta erosketa-erritmo berriak %33

Saltokien irekiera jaiegunetan %18

Irekitzeko eta ixteko ordutegiak %16

Irisgarritasuna, aparkalekuak… %14

Saltzailea profesionalizatzea %12

Krisialdia %7

Saltoki handien saturazioa/lehia %6

Erronkak

Iturria: IKERFEL ikerketa (iradokitako erantzun anizkoitzak dira; beraz, horien batuketa % 100 baino handiagoa izan daiteke) 2014ko abendua - 2015eko urtarrila



Hiriaren 
garbitasuna eta 
zaintza

Aparkatze 
errazagoa eta 
erosoagoa

Giroa 
orokorrean

Kontsumoari 
laguntzen dion 
ingurunea

Hiriaren 
eraldaketa

Erakundeen 
laguntza
Kontsumoari

Pertsona bakoitzak 
2,11 alderdi positibo 
aipatzen ditu

Heren batek ez ditu 
alderdi negatiboak 
zehazten

Zer dugu gustuko?

Zer botatzen dugu faltan?

Iturria: IKERFEL ikerketa (Bilboren merkataritza-balioa). 2014ko abendua - 2015eko urtarrila



Bilbon bizi 
direnak
• Hirigunea nahiago dute
• Erosketa gehiago egiten dituzte 

auzoko saltokietan
• Hurbiltasuna eta erosotasuna, 

hirian kontsumitzeko gakoak
• Kateek eta kaleko dendek 

saltoki-guneek eta merkataritza-
guneek baino garrantzia 
handiagoa hartzen dute

• % 21ak erosketak egin 
ditu Internet bidez Bilboko 
saltokietan

• Inkestan parte hartu dutenen 
% 43 igandeetan dendak 
irekitzearen alde agertu dira, 
% 39, aldiz, aurka

Bilboko eragin-
eremuan bizi 
direnak
• 1.356.630 pertsona
• Bilbon bizi ez direnek gero eta 

gehiago erosten dute beren 
udalerrian (2011ko abenduan 
% 38 eta 2014ko abenduan % 57)

• Arropa, oinetakoak, osagarriak, 
liburuak, CDak eta DVDak 
erostera joaten dira gehienbat 
Bilbora

• Eskaintzaren aniztasuna eta 
komunikazio ona balioesten 
dituzte

Turistak eta 
txangozaleak
• Gora egin du gastu handiagoa 

egiten duten atzerriko turisten 
kopuruak

Hiri bat, hiru publiko

Iturria: IKERFEL ikerketa (Bilboren merkataritza-balioa). 2014ko abendua - 2015eko urtarrila
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Sustatzea merkataritza-eskaintza 

MODERNOA ETA 
KALITATEZKOA, TOKIKO 
OINARRI SENDOAREKIN 
ETA IDENTITATE 
PROPIOAREKIN

Merkataritza-saltoki berrien

EZARPENA SUSTATZEA

Merkataritza-ingurune 

IRISGARRIA ETA 
EROSOA
bultzatzea

Jada ezarritako

TOKIKO NEGOZIOAK 
SENDOTZEA

Helburuak



Merkataritza-
egitura 
orekatua 
sustatzea

Profesional-
tasunean 
aurrera egitea 
eta 
lehiakortasuna 
hobetzea

Erosketak 
egiteko hiri-
ingurunea 
hobetzea

Bilbo 
erosketak 
egiteko 
toki gisa 
dinamizatzea 
eta sustatzea

Eragile 
publiko eta 
pribatuen 
arteko 
sektore-
elkarlana eta 
koordinazioa 
sustatzea

Ardatz estrategikoak

54321



Merkataritza-
egitura 
orekatua 
sustatzea

Auzoetako merkataritza-guneak 
indartzea
• Aukera-espazio nagusien gaineko ikerketa
• Eskaintza integrala eta orekatua 

bultzatzea
• Udal-merkatuak indartzea
• Hiriko merkatuak sustatzea

Merkataritza-kontzentrazio altua eta 
maximoa duten guneen garapena
• Alde Zaharreko Hirigintza Plan Berezia 

berrikustea
• Invest in Bilbao, merkataritza-

inbertsioak erakartzeko baliabide gisa
• Merkataritzara bideratutako seinale-

sistema
• Arteen barrutia indartzea
• Bilbo modaren erreferentziazko hiri 

euskaldun gisa finkatzea

Bilboko tokiko merkataritzari 
laguntzea
• Tokiko Merkataritzaren Foroa eta 

sektorea sustatzeko bestelako 
ekimenak sortzea

Hutsik dauden lokalak 
berreskuratzea
• Hutsik dauden lokalen arazoa aztertzea
• Udal-titulartasuna duten lokalak 

aktibatzea
• Higiezinen sektorearekin elkarlanean 

aritzea
• Hiri-plangintza berrian merkataritzaren 

ikuspuntua barne hartzea

Lan-ildoak

1



Merkataritza-guneetako 
mugikortasuna eta irisgarritasuna 
hobetzea
• Oinezkoentzako guneak aztertzea eta 

sustatzea
• Merkataritza-mugikortasunari buruzko 

jarduerak
• Zamalanetarako eremuak berrikustea 

eta optimizatzea
• Aldirietako aparkalekuen eskaintza 

zabaltzea
• Oinez mugitzeko eta garraio publikoa 

erabiltzeko programak

Merkataritza-ingurunearen 
mantentzea hobetzea
• Merkataritza-elkarteekin elkarlanean 

aritzea
• Argiztapena hobetzea
• Merkataritza-guneen apaingarriak eta 

altzariak homogeneizatzea

Lan-ildoak
Erosketak 
egiteko hiri-
ingurunea 
hobetzea

2



Profesional-
tasunean 
aurrera egitea 
eta 
lehiakortasuna 
hobetzea

Ekintzaileei laguntza ematea

• Ekintzailetza-zentroa martxan jartzea

• Aholkularitza zerbitzua eta 
ekintzailetza sustatzea

Saltokiei laguntza ematea 
lehiakortasunaren hobekuntzari eta 
modernizazioari dagokienez

• Bilboko Saltoki Berritzaileak (BSB) 
programa indartzea

• Merkataritzara bideratutako mentoringa

Prestakuntza, trebakuntza eta 
gaikuntza

• Prestakuntza-jarduerak merkatarien 
beharretara egokitzea

• Tartean diren eragileen arteko elkarlana 
indartzea

• Zuzendariei eta gerenteei prestakuntza 
ematea

• Merkataritza arloko berrikuntzan, 
lehiakortasunean eta bikaintasunean 
trebatzea

• Hizkuntzen erabilera sustatzea

Merkataritzaren jarraipena babesteaIKTen erabilera sustatzea

• Internet bidez saltzeko plataforma 
bateratua bultzatzea

• Merkataritza sustatu eta kudeatzeko 
tresnak erabiltzea

• Mugikorren bidez ordaintzeko sistemen 
gaineko ikerketa egitea

Lan-ildoak

3



Bilbo 
erosketak 
egiteko 
toki gisa 
dinamizatzea 
eta sustatzea

“Barne”-sustapena
• Merkataritza dinamizatzeko ekitaldiak 

programatzea
• Merkataritza sustatzeko kanpainak 

berrikustea eta ebaluatzea
• Auzoak kanpainetan barne hartzea
• Merkataritza-sektorea aintzatestea
• Merkataritza-berrikuntza indartzea

“Kanpo”-sustapena
• Turismoa sustatzeko materialak 

eguneratzea
• Ibilbide turistikoak eta komertzialak 

sortzea
• Pakete turistiko integralak sortzea
• Turismo- eta merkataritza-sektoreko 

azoketan parte hartzea
• EAEtik kanpo lan egiten duten trakzio-

enpresekin bat egitea
• Merkataritza arloko agintariak 

gonbidatzea
• Hirira ekitaldiak erakartzea
• Turistaren profilari buruzko azterketak 

egitea

Lan-ildoak

4



Eragile 
publiko eta 
pribatuen 
arteko 
sektore-
elkarlana eta 
koordinazioa 
sustatzea

Eragile publiko eta pribatuen arteko 
elkarlana sustatzea
• Gobernantza-eredua diseinatzea
• Merkataritza Mahaia indarberritzea
• Udalaren sailen arteko koordinazioa 

areagotzea
• Sektorearen zaintza- eta informazio-

sistema estrategikoa sustatzea

Asoziazionismoa bultzatzea
• Merkataritza kudeatzeko formula 

berriei buruz hausnartzea
• Merkatarien elkarteei diru-laguntzak 

ematea
• Hiriko merkatarien artean 

asoziazionismoa indartzea
• Sektorearentzako baldintza 

onuragarriak sustatzea

Lan-ildoak
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Jarraipen Batzordea

 
• Urteko plan eragileen jarraipena egitea eta 

koordinatzea
• Helburu estrategikoak betetzen direla ziurtatzea
• Beste sektore-agenteen elkarrizketak eta 

parte-hartzeak koordinatzea

Urteko plan 
eragileak

Ezarpenaren 
jarraipena 

Planaren 
ebaluazioa

Gobernantza-eredua eta planaren jarraipena



Eskerrik 
asko


