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“Mercabilbaok dakien 
modu bakarrean ospatu 
du bere 45. urteurrena, 
gau eta egun lan eginez, 
bere jarduera-maila 
biziari eustearren kalitate-
estandar handiekin

➜ Lehendakariaren gutuna

B este urte batez, atseginez aurkezten 
dut Mercabilbaoren urteko txosten 
hau, merkatuetako jarduera, 

finantza-informazioa nahiz elikagai-hiri honen 
ingurumen- eta gizarte-alderdiak ezagutzera 
emateko. Hain zuzen ere, 2016an, hiriak jardun 
kartsuko 45 urte bete ditu Bilboko, Bizkaiko 
zein bere eragin-eremuko pertsonen zerbitzura, 
iparralderantz zein hegoalderantz, Euskal 
Autonomia Erkidegoa bera gainditurik.

45 urtez martxan egondako motor hori 
egunero-egunero pizten da ehun enpresa 
baino gehiagoren eskutik, non milatik 
gora pertsonak lan egiten duten; alabaina, 
Mercabilbaok eskaintzen dituen lan-aukerak 
elikagai-hiri honen mugez haraindi iristen 
dira, haren jarduerari loturik sortzen diren 
zeharkako lanpostuak direla-eta. Hain zuzen 
ere, garraiolari, baserritar, eta zerbitzu-enpresa 
osagarriez ari nahiz, bai eta, nola ez, gure 
hiri eta herrietako txikizkako merkataritzaz 
eta jatetxe-jardueraz ere, gure eskualdearen 
ekonomia-garapenerako funtsezkoak 
gertatzen direlarik.

Elikagai-ereduaren 45 urte arrakastatsu 
nahikoa berme dira etorkizunari aurre 
egiteko, eta etorkizun horrek ere berrikuntza 
eta garapen teknologikoa izan behar ditu 
euskarritzat, inola ere ahaztu gabe konpromiso 
soziala, iraunkortasuna eta pertsonak, enpresa-

sare honen erdigune gisa. Hala, etorkizunari 
begira dugun konpromisoak beharrezkoa du 
gure interes-taldeei balioa eransten jarraitzea, 
gure ikuspegi-ildoetan jasorik dagoen bezala, 
indarrean den 2014-2017ko plan estrategikoa 
bukatzeko urtebete falta delarik, etorkizunak 
ekarriko diguna aurreikusten ari garenean 
dagoeneko, bai eta egungo administrazio-
baimenak 2021ean ezinbestez iraungitzeari 
aurrea hartzen ere; azken hori dela-eta, 

Azpiegituren Plan Gidaria eta Kontratu 
Berrietarako Kudeaketa Plana formulatuta 
geratu dira.

Nolanahi ere, Mercabilbaok dakien modu 
bakarrean ospatu du bere 45. urteurrena, 
gau eta egun lan eginez, bere jarduera-maila 

biziari eustearren kalitate-estandar handiekin. 
Izan ere, estandar horiek bosgarren postuan 
kokatzen gaituzte, Estatuko sarea osatzen 
duten hogeita hiru hornidura-merkatu 
nagusien artean, merkaturatze-bolumenari 
dagokionez, nahiz eta, gure instalazioen 
tamainagatik, batez beste, hamaseigarren 
postuaren inguruan egoten garen. Horrek 
erakusten digu nolako erabilera intentsiboa 
ematen zaien gure instalazioei.

Uste osoa dut bai Mercabilbaok bai 
operadoreek gogotsu aurre egingo diegula 
etorkizunak aurkezten dizkigun erronka 
horiei, beti bereizgarritzat izan dugun espiritu 
proaktibo eta berritzailearekin, eta aukera hau 
baliatzen dut 45 urte hauetako edozeinetan 
egon diren pertsonak, badaudenak, baita 
egongo direnak ere, zoriontzeko, egindako lan 
bikainagatik.

Juan Mari Aburto Rique
Administrazio Kontseiluko lehendakaria

Bilboko alkatea
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➜ ZuZendari nagusiaren gutuna

“aunque parezca una bilbainada…”

… 2016koa garrantzizko urtea izan da 
Mercabilbaorentzat, geure burua berriz nola 
asmatu diseinatzearren, bidean geldialdia egin 
dugun unea izan delako, etorkizunari arrakastaz 
aurre egiteko helburuz, elikagai-unitate honen 
bizitzako 45 urteetan bildutako esperientzia 
oinarri harturik. Uste dugu posible dela 
kontratuen bukaerari bost urteko aurrea hartzea, 
etorkizunak ekarriko dizkigun gertaerak modu 
zuzen eta ordenatuan gainditzea bermatzeko, 
inprobisazioaren ondorio kaltegarriak saihesturik 
horrela. Ildo horretan, 2016ko azken hiruhilekoan 
merkatuko kolektiboei Azpiegituren Plan 
Gidariaren ondorioak aurkeztu zaizkie, bai eta 
kontratu berriak 2021etik aurrera kudeatzeko 
gogoetak ere, azter ditzaten eta iradokizunak 
eta hobekuntzak proposa ditzaten. Alabaina, 
instalaziorik eta kontraturik gabe jarduerarik 
ez dagoen bezala, merkaturik ere ez dago 
jarduerarik gabe, eta, horregatik, Mercabilbaotik, 
Mercasa sarearekin batera, aurreko planak 
taxutzearekin batera, jardueraren ildo estrategiko 
posibleen inguruan lan egin izan dugu 2030. 
urteari begira, Mercabilbaoren hurrengo plan 
estrategikoa osatzeko oinarritzat balio dezaten. 

… 2016an lortu den emaitza operatiboa 
azken 45 urteetako onena izan da, eta 
Mercabilbaoren kaudimenezko ibilbideari 

eutsi dio, aurreko urteetako hazkunde 
jarraitua sendoturik. Horri esker, etxeko 
lanak ongi egin izanaren bermearekin 
eta lasaitasunarekin begiratu ahal dugu 
aurrerantz, etorkizunaren oinarri izango 
den inbertsio-planari aurre egiteko gihar 
finantzarioa ere edukita.

…  Mercabilbao Estatuko iparraldeko 
janaritegirik handiena da, eta hala 
egiaztatzen dute merkaturatze-zifrek, eta 
zifra horiek, hain zuzen, 2016an, oro har, 
aurreko urteetan baino handiagoak izateaz 
gain, goiko postuetan kokatzen dute 
Mercabilbao beste merkatu batzuen aldean, 
metro koadroko kudeaturiko kiloen aldetik. 
Nahiz eta egia den korridoreko salmentako 
jarduera tradizionala gutxituz doala 
denborarekin, egia da, halaber, salmenta 
taldekatuek, laugarren gamak eta, haiekin, 
jarduera logistikoen hazkundeak beherakada 
konpentsatzen dutela eta etorkizunerako 
beste aukera batzuk irekitzen dituztela. 
Eraldaketa horren jakitun, Mercabilbaok 
bere presentzia mantendu du Estatuko zein 
nazioarteko azoketan Bilboko Portuarekin 
batera, eta jarduera komertzialak egiten 
jarraitu du Brienneko MINarekin (Bordeleko 
merkatu nagusia).
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… Merkatuetako instalazioak mantendu eta 
modernizatzeko obrak ohiko erritmoan egin 
dira, nahiz eta “etorkizun moduan” gauden, 
merkatu txukun eta funtzionala izaten jarraitu 
nahi dugulako. Alabaina, gainera, merkatu 
iraunkor eta segurua nahi dugu, eta, horregatik, 
urte honetan lan handia egin da garbiketako 
eta hondakinen kudeaketako zerbitzu 
garrantzitsuak birdefinitzen, segurtasunez eta 
merkatuen kontrolaz gain, hurrengo urteetan 
halakoak kontratatu ahal izateko. 

… Solidarioak gara eta iraunkortasunak 
kezkatzen gaitu. Harro gaude Bizkaiko 
Elikagaien Bankuarekin lanean bi hamarkada 
baino gehiago daramatzagula esan 
dezakegulako; izan ere, gure enpresarien 
sentsibilitatea tona elikagaitan biltzen 
ditu, gero kolektibo behartsuenen artean 
banatzeko. Dena dela, solidarioak ez ezik, 
iraunkorrak ere bagara; izan ere, existitzen 
ez dena baino hondakin hoberik ote da! Ildo 
horretan, giza kontsumorako egokiak ez diren 
soberakinik ez sortzen saiatzen gara, eta 
halakoak animaliak elikatzeko, irinak egiteko 
edo, azkenik, konposta egiteko baliatzen dira.

… “Zaporetsua, segurua eta osasungarria” 
da gure marka, eta kontsumo arduratsuaren 
bermea da, Mercabilbaoren ezaugarri nagusia. 
Gure markaren irudia herritarren artean 
sustatzeko xedez, gastronomiako eta kiroleko 
ekitaldi ugaritan hartzen dugu parte, eta 
ikasleentzako zentzumen-tailerrak egiten 
jarraitzen dugu, urte honetan ekitaldien zein 
parte-hartzaileen kopurua gehitu delarik. 
Halaber, 2016an bisita-programa berri bat 
hasi da, gure instalazioak askotariko beste 
kolektibo ekonomiko eta sozial batzuei 
erakusteko. 

… Berrikuntzak sartzen ditugu, aldatu behar 
ez izateko. Ildo horretan, zenbait proiektu 
hasiberri ditugu, hala nola, MercaEskola, 
nekazaritzako elikagaien sektorerako 
langileak gaitzeko foro egonkorra eratu nahi 
duen proiektua, merkataritza handi zein 
txikiari laguntzeko profesional prestatuak 
bilatzen. Informazio-teknologiak garatzeko 
planak, bai eta “smarket” proiektuetarantz 
sentsibilizatzekoak ere, gure eguneroko 
zereginez jabetzen ari dira pixkanaka, begiak 
esperientziaren emaitzarekin berrasmatutako 
etorkizun horretan jarrita.

… Honelakoxeak gara! Eta, horregatik, beste 45 
urteren aldeko apustua egiten dugu, langile, 
bezero eta akziodun guztien artean zein 
gizartearekin, oro har, arrakastak eta elikagai 
onak partekatzen.

Aitor Argote Ibáñez
Mercabilbao-Ko Zuzendari Nagusia

“2016an lortu den 
emaitza operatiboa azken 
45 urteetako onena izan 
da, eta Mercabilbaoren 
kaudimenezko ibilbideari 
eutsi dio, aurreko 
urteetako hazkunde 
jarraitua sendoturik
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Merkatuak 
Merkaturatzea

➜ Fruten eta BaraZkien Merkatua

Fruten eta barazkien merkatua hazkundearen 
bidera itzuli da 2016. urtean; halakoen 
merkaturatze-bolumena 217.652 tn izan da, hots, 
%1,39ko igoera 2014an lorturiko datu historikoen 
aldean. 

Fruta- eta barazki-mota guztien merkaturatzea, 
oro har, gehitu izanak ekarri du igoera hori. Fruten 
eta barazien alorreko gainerako taldeek beren 
merkaturatze-datuak hobetu dituzte, %0,13tik 
%1,06ra bitarteko gehikuntzekin, eta bananen 
salmentan izandako %10,17ko igoera nabarmendu 
behar da, hura izanik merkaturatzearen emaitza 
globalak hain onak izateko arrazoietako bat, egia 
esan.
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➜ BaraZkiak

Barazki-familia kontsumituenak hauek dira, 
hurrenez hurren: patata, tomatea, letxuga, 
piperra eta tipula, merkaturaturiko bolumena 
gehituta haietan guztietan. Nabarmendu behar 
da barazki batzuek, arbiek edo jukak kasu, izan 
duten gorakada, %145,70 eta %84,49 gehitu 
baitira, hurrenez hurren. Datu horiek kontsumo-
ohituren aldaketa ematen dute aditzera; izan ere, 
halakoak ez dira tokiko gastronomiako berezko 
produktuak.

➜ Frutak

Frutei dagokienez, laranjak eutsi egiten dio, 
%2,76ko jaitsiera izan arren, merkatuan duen 
hegemoniari, 35.318 tn merkaturatuta, presentzia 
handieneko fruta izanik. Bananak %13,76 gehitu 
du salmenta-bolumena, eta, horrela, bigarren 
postuan finkatu da, sagarra hirugarrenera 

Fruten eta barazkien 
merkatua hazkundearen 
bidera itzuli da 2016. 
urtean; halakoen 
merkaturatze-bolumena 
217.652 tn izan da, hots, 
%1,39ko igoera 2014an 
lorturiko datu historikoen 
aldean

Prezioari dagokionez, fruten eta barazkien 
merkatuko batez besteko prezioa 1,01 €/
kg izan da, eta, horren arabera, %2,02ko 
igoera txikia izan du. Patataren prezioan 
gertaturiko igoera nabarmendu behar da, 
haren batez besteko prezioa %31,25 gehitu 
baita, 2015ean jasotako prezioaren aldean. 
Igoera horrek nahiz beste produktu batzuek 
izandakoek sektoreko beste jaitsiera 
handi batzuk leundu dituzte, esaterako, 
bananarena, haren prezioa %8,99 jaitsi 
baitzen.

Urtearen hasieran, merkaturatzeak %4,54 
egin zuen behera, eta antzeko mailetara 
iritsi zen martxoan, uztailean eta abenduan. 
Alabaina, otsaileko %11,37ko, maiatzeko 
%12,32ko eta iraileko %8,29ko igoerek 
ekitaldiko zifrak markatu zituzten, eta azken 
emaitza %1,39ko gehikuntza izan zen.
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bidalirik, azken horrek merkaturatze-bolumenari 
eutsi arren.

➜ MerkatukO prOduktuen jatOrria

Mercabilbaon 2016an merkaturatutako produktu 
guztietatik, %87,32 Estatutik etorri dira, eta 
%12,68 inportatutako produktuak izan dira.

Aurreko urteetako ildo beretik, jatorria Estatuan 
duen produktua askoz ugariagoa izan da 
inportazioko produktuaren bolumena baino. 
Zehazki, ekitaldi honetan, fruten eta barazkien 
merkatuan Estatutik zetozen 190.047 tn 
merkaturatu dira guztira, eta inportaturikoak 
27.605 tn izan dira, Europako Erkidegotik 
gehienbat.

Merkaturatutako frutaren %29,22 Valentziako 
Erkidegotik etorri da, bere lidergoari eutsita 
atal honetan, eta, hurren, Kanariak eta Katalunia 

presentZia handienekO barazkiak:

1. Patata +%0,19 15.525 tona

2. Tomatea +%1,14   15.032 tona 

3. Letxugak +%0,20  4.903 tona 

4. Piperrak +%1,96  4.878 tona 

5. Tipulak +%0,76 4.820 tona 

igOera handienekO barazkiak:

1. Arbiak +%145,70 13 tona

2. Juka +%84,49  30 tona

3. Batata +%23,13 56 tona

4. Kardua +%19,32 20 tona

5. Borraja +%15,56 35 tona

jaitsiera handienekO barazkiak:

1. Indabak -%7,44 51 tona

2. Erremolatxa -%4,82 21 tona

3. Orburuak -%2,25 677 tona

4. Apioa -%1,58 40 tona

5. Azalorea -%0,72 3650 tona

presentZia handienekO frutak:
1. Laranja 35.318 tona  -%2,76
2. Banana 21.107 tona +%13,76
3. Sagarra 20.828 tona -%0,04
4. Muxika 8.948 tona +%1,48
5. Mandarinak 8.183 tona +%0,86
6. Madaria 7.516 tona -%0,28

igOera handienekO frutak:
1. Sharoni kakiak +%176,59 (11,14 tona)
2. Almendra +%36,95 (6,8 tona)
3. Papaia +%35,24 (247,8 tona)
4. Litchia +%16,41 (2,5 tona)
5. Kakiak +%14,19 (662,3 tona)

jaitsiera handienekO frutak:
1. Banana -%35,91 (4.864 tona)
2. Olibak -%34,02 (20.001 tona)
3. Orejoiak -%16,61 (1.469 tona )
4. Uztapikuak -%11,75 (2.680 tona)
5. Gaztaina -%11,25 (36.321 tona)

+ +

– –
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VaLentZiakO erkidegOa 49.162 tn (%22,59)
•	 Laranja	(28.970	tona)
•	 Mandarina	(7.795	tona)
•	 Cebolla	(3.447	tona)

andaLuCia 30.283 tn (%13,91)
•	 Tomatea	(9.633	tona)
•	 Marrubia	(4.771	tona)
•	 Piperra	(2.986	tona)

kanariak 21.169 tona (%9,73)
•	 Bananak	(21.107	tona)
•	 Papaia	(	40	tona)
•	 Ahuakatea	(22	tona)

kataLunia 20.159 tona (%9,26)
•	 Sagarra	(12.452	tona)
•	 Muxika	(3.047	tona)
•	 Madaria	(2.723	tona)

euskadi 5.237 tona (%2,41)
•	 Patata	(1.514	tona)
•	 Letxuga	(1.456	tona)
•	 Tomatea	(1.179	tona)

estatukO prOduktuen jatOrri nagusiak  (produktuaren %, merkatuan guztira merkaturatutako bolumenetik):

inpOrtaZiOkO prOduktu jatOrri nagusiak (produktuaren %)

itaLia  4.215 tona (%1,94)
•	 Kiwiak	(2.099	tona)
•	 Sagarra	(1.644	tona)
•	 Mahatsa	(474	tona)

FrantZia  3.876 tona (%1,78)
•	 Sagarra	(1.556	tona)
•	 Patata	(1.162	tona)
•	 Intxaurrak	(620	tona)

MarOkO 3.533 tona (%1,62)
•	 Lekak	(2.135	tona)
•	 Marrubia	(465	tona)
•	 Naranjas	(318	tona)

COsta riCa 2.788 tona (1,28%)
•	 Anana	(2.721	tona)
•	 Juka	(29	tona)
•	 Meloia	(22	tona)

BrasiL 1.719 tona (%0,79)
•	 Meloia	(821	tona)
•	 Laranja	(532	tona)
•	 Papaia	(202	tona)
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datoz, %14,45ekin eta %13,74rekin, hurrenez 

hurren. Ia autonomia-erkidego guztiek indize 

berak edo hobeak izan dituzte; Kanariak 

nabarmentzen da, izan ere, haien indizea %1,51 

igo da, inpaktu handia eraginda merkaturatutako 

frutaren zifra orokorrean, gehikuntza handia izan 

baita. 

Jatorria Estatuko merkatuan duten barazkiei 

dagokienez, Andaluziak kuota irabazten 

jarraitzen du, eta bere hegemoniari eutsi dio 

barazki-hornitzaile nagusi gisa, guztizkoaren 

%30,89rekin, ondotik Errioxa (%19,93) eta 

Gaztela eta Leon (ia %16) dauzkala. Euskadiren 

ekarpena beste urte batez areagotu, eta %7,32ra 

igo da.

Mercabilbaon 2016an 
merkaturatutako 

produktu guztietatik, 
%87,32 estatutik 

etorri dira, eta %12,68 
inportatutako produktuak 

izan dira

Frutak eta BaraZkiak
Merkatuen bilakaera, 2012-2016 (tonak)
Merkatuetako batez besteko prezioaren bilakaera, 2012-2016

Fruten inportazioak apur bat gehitu dira, 
2016koen aldean. Afrikako inportazioak 
nabarmen handitu dira, batez ere laranjek, 
baratze-marrubiek, mahatsak eta pomeloek 
bultzatuta, beste produktu batzuen artean. 

Barazkien sarreran, inportaturiko produktuaren 
zifra apur bat igo da. Gehikuntza handiena 
Europako Erkidegotik iristen diren inportazioetan 
gertatu da, handik baitatoz, gehienbat, patatak, 
tomateak eta azaloreak.

Barzakiak Frutak Prezioa
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arrainak 17.446 tona
itsaskiak 4.821 tona

Merkaturaturiko produktu freskoaren bolumena 
handitu egin da 2015ekoaren aldean, hala 
arrainetan nola itsaskietan, %0,57 eta %1,23, 
hurrenez hurren. 

Gehien kontsumitu diren arrain freskoak 
txitxarroa, legatza, antxoa, oilarra, eta 
izokina izan dira. Gehien merkaturatutako 
bost arrainen artean, aldakuntza handiak 
ikusten dira, hala nola, antxoetan (-%11,60) 
edo legatzetan (+%8,98); izan ere, haien 
merkaturatze-bolumenetan islatu egiten dira 
produktu freskoen emaitza onak. Euskal Herriko 
sukaldeetan oso ezagunak diren beste espezie 
batzuek ere hobetu dituzte merkaturatze-zifrak, 
kokotxek edo hegaluzeak kasu, %135,34 eta 
%56,70 igota, hurrenez hurren. 

Beste muturrean beste bi arrain-mota daude, 
katxutxoak (-%87,20) eta panga (-%82,77), hain 
zuzen ere, atzerakada argiarekin, ia merkatutik 
desagertzeraino. Datu hori deigarria da pangaren 
kasuan, aurreko urteetan askoz merkaturatze-
bolumen handiagoa izan baitzuen.

Produktu freskoen beste talde batean itsaskiak 
dauzkagu. Bertan, muskuiluak, karrakelak, 
almejak, nekora eta buia izan dira eskari 
handieneko produktuak. Produktu-taldeak 
merkaturatzean izan duen emaitza ona joera 

➜ arrainen, itsaskien eta itsas 
 prOduktu iZOZtuen Merkatua

Arrainen, itsaskien eta itsas produktu izoztuen 
merkatuak 2016an merkaturatu zuen bolumena 
27.683 tn izan zen, 2015ean baino apur bat 
txikiagoa. 

Produktu izoztuen salmentetan %3,34ko jaitsiera 
gertatu den arren, bai arrainek, bai itsaskiek 
gehikuntza positiboak izan dituzte, %0,57 
eta %1,23koak, hurrenez hurren; azken horiek, 
merkatuaren bolumenean duten pisua dela-
eta, zifra globalean %0,10eko jaitsiera txiki bat 
eragin dute, eta, ondorioz, salmenten emaitzak 
2015ekoen antzekoak dira.

Prezioei dagokienez, igotzeko joera dago 
oraindik ere merkatua osatzen duten produktu-
talde guztietan. Batez besteko prezioa 6,48 
€/kg izan da, eta igoera, ondorioz, %4,52koa. 
Nabarmendu behar da produktu izoztuaren 
batez besteko prezioa %9,57 handitu izana.

➜ prOduktu FreskOa

Produktu freskoa merkatuan merkaturatutako 
produktu guztiaren %81 da; izan ere, 2016an 
zehar 22.326 tn merkaturatu dira.

Prezioari dagokionez, batez besteko prezioa 
5,98 €/kg izan da, aurreko urtean baino %5,98 
handiagoa. Itsaskien aldetik, jokabidea antzekoa 
izan da, batez besteko prezio ohikoena 7,25 € 
izanda, %2,40ko gehikuntzarekin.

Merkaturaturiko 
produktu freskoaren 
bolumena handitu egin 
da 2015ekoaren aldean, 
hala arrainetan nola 
itsaskietan, %0,57 eta 
%1,23, hurrenez hurren



2016 URtEkO tXOstENA

17

presentZia handienekO arrainak:
1. Txitxarroa 2.331 tona -%2,33
2. Legatza 2.114 tona +%8,98
3. Antxoa 1.859 tona +%11,60
4. Gallo 1.695 tona +%0,09
5. Salmón 1.176 tona -%2,44

igOera handienekO arrainak:
1. Kokotxas +%135,34 (1.678 Kg)
2. Sakoneko kabra +%93,68 (674 Kg)
3. Arratoi-isatsa +%80,00 (108 Kg)
4. Txelba arrunta  +%68,80 (2.034 Kg)
5. Arraia +%68,12 (3.085 Kg)

jaitsiera handienekO arrainak:
1. Katxutxoa -%87,20 (42 Kg)
2. Panga -%82,77 (854 Kg)
3. Boga -%64,00 (301 Kg)
4. Pantxoa -%59,77 (484 Kg)
5. lamotea -%51,42 (484 Kg)

+

–

presentZia handienekO itsaskiak:
1. Muskuiliak 2.282 tona +%1,25
2. Karrakelak 563 tona +%4,46
3. Almejak 518 tona +%1,90
4. Nekora 444 tona -%1,08
5. Buia 317 tona +%1,04

igOera handienekO itsaskiak:
1. Izkiratzarrak +%140,00 (888 Kg)
2. Otarraina +%66,18 (340 Kg)
3. Bieirak +%26,74  (1.090 Kg)
4. Berberetxoak +%19,16  (8.875 Kg)
5. Kadeluxak +%12,14  (351 Kg)

jaitsiera handienekO itsaskiak:
1. Datilak -%24,15  (3,9 tona)
2. Ostrak -%19,21  (43,7 tona)
3. Zigalak -%13,96  (18,8 tona)
4. Txirlak -%1,29  (163,9 tona)
5. Nekorak -%1,08 (444,4 tona)

presentZia handienekO izoztuak:
1. Txipiroiak 1.200.408 Kg -%5,11
2. Otarrainxkak 783.152 Kg +%4,95
3. Legatza 697.000 Kg -%6,19
4. Bakalaioa 27.958 Kg +%5,12
5. Merlenka 288.025 Kg -%12,17

igOera handienekO izoztuak:
1. Buia +%208,40 (0,7 tona)
2. Almejak +%112,30 (11 tona)
3. Hegalariak +%78,59 (50,9 tona)
4. Panga-xerrak +%52,27 (25,4 tona)
5. Kokotxak +%27,73 (13,4 tona)

jaitsiera handienekO izoztuak:
1. Zigalak -%21,69 (76,9 tona)
2. Merlenka -%12,17 (288 tona)
3. Mihi-arraina -%9,34 (25,3 tona)
4. Zapoa -%8,28 (82,4 tona)

+ +

– –
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alderantzikatu izanaren ondorioa da; izan ere, 
aipaturiko produktu guztiek, nekora kenduta, 
emaitza hobeak izan dituzte.

➜ prOduktu iZOZtua

2016an, 5.357 tn produktu izoztu merkaturatu 
dira Mercabilbaon. Horren arabera, beraz, 
%3,34ko jaitsiera gertatu da aurreko ekitaldiaren 
aldean. Produktu izoztuen artean, 3 produktu-
talde bereizten ditugu, arrainak, itsaskiak eta 
produktu prestatuak, eta haien artean lehen 
taldea nabarmentzen da bere bolumenagatik; 
hain zuzen ere, hark izandako merkaturatze-
jaitsierak egin dio tira beherantz produktu 
izoztuen zifra globalari. Elikagai izoztuen batez 
besteko prezioa 7,67 €/kg izan da, 2015eko 
ekitaldian izandakoa baino %9,57 handiagoa.

Produktu izoztuak honela banatuta daude:

arrainak 3.674 tona (-10,35%)

itsaskiak 1.340 tona  (+19,32%)

produktu prestatuak 334 tona   (+3,73%)

Produktu izoztuen taldean, txipiroia, otarrainxka 
eta legatza dira bolumenaren aldetik 
nabarmentzen diren produktuak, gainerakoen 
aldean. Ikus daiteke gehien merkaturatzen diren 
bost produktu izoztuen artean, otarrainxkak eta 
bakailaoak gehikuntza-indize handiak dituztela, 
+%4,95ekoa eta +%5,12koa, hurrenez hurren, 
nahiz eta horrek produktu-talde honen jaitsiera 

orokorra eragotzi ez duen.

arrainak, itsaskiak eta itsas prOduktu iZOZtuak
Merkatuen bilakaera, 2012-2016 (tonak)
Merkatuetako batez besteko prezioaren bilakaera, 2012-2016

➜ MerkatukO prOduktuen jatOrria

Barne-merkatutik datorren produktuaren 
presentziak gora jarraitzen du. Horrela, merkatu 
honetako bolumen guztiaren %61,49k (17.040 tn) 
Estatuan du jatorria.

Bizkaiko golkoko portuek bigarren urtez jarraian 
hobetu dituzte merkaturatze-bolumenaren 
emaitzak, arrain freskoaren hornitzaile nagusiak 
direlarik. Igoera horren bestelako jokabidea izan 
du Galiziatik datorren produktuak, bigarren jatorri 
nagusia izanik, merkaturatze-bolumena galdu 
baitu. Galiziako portuetatik etorri da, ordea, 
itsaskien %53,40, barne-merkatutik etortzen den 
ia produktu guztia.

Bestalde, inportazioko produktuak salmenta 
guztien %27,57 (6.155 tn) izan dira. Talde honen 
barruan, arrainei zein itsaskiei dagokienez, 
bolumen handiena Europako Erkidegotik dator, 
eta hura inportatutako produktuaren %75,33 da. 
Urruti geratzen da EFTA, %18,71ko kuotarekin 
bigarren jatorria izanik, horrekin ia inportazio-zifra 
osoa osatuta.

Izoztuek Itsaskiak Arraina Prezioa
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gaLiZia 6.047 tona (%27,09)
•	 Muskuiluak	(2.138	tona)
•	 Legatza	(1.158	tona)
•	 Txitxarroa	(542	tona)

euskadi 4.950 tona (%22,17)
•	 Txitxarroa	(947	tona)
•	 Legatza	(695	tona)
•	 Antxoak	(601	tona)

kantaBria 1.337 tona (%5,99)
•	 Txitxarroa	(381	tona)
•	 Hegaluzea	(222	tona)
•	 Antxoak	(125	tona)

asturias 1.247 tona (%5,58)
•	 Bakalada	(421	tona)
•	 Txitxarroa	(301	tona)
•	 Legatza	(187	tona)

andaLuZia  925 tona (%4,14)
•	 Antxoak	(250	tona)
•	 Sardinak	(145	tona)
•	 Olagarroa	(104	tona)

estatukO prOduktuen jatOrri nagusiak  (produktuaren %, merkatuan guztira merkaturatutako bolumenetik):

inpOrtaZiOkO prOduktu jatOrri nagusiak (produktuaren %) inpOrtaZiOkO prOduktu iZOZtu 
nagusiak (produktuaren %)

eurOpako erkidegOa 4.636 tona (%20,77)
•	 Oilarra	(787	tona)
•	 Bakailaoa	(564	tona)
•	 Nekora	(445	tona)

eFta (islandia eta norvegia) 1.181 tona (%5,16)
•	 Izokina	(963	tona)
•	 Bakailaoa	(179	tona)	
•	 Izokin-xerrak	(7	tona)

aFrika  1.299 tona (%24,26)
•	 Txipiroia	(586	tona)
•	 Ganba	(260	tona)
•	 Olagarroa	(139	tona)

hegO aMerika 1.740 tona (%32,48)
•	 Legatza	(566	tona)
•	 Otarrainxkak	(321	tona)
•	 Txipiroia	(297	tona)

COMunidad eurOpea 552 tona (%10,30)
•	 Bakailaoa	(236	tona)
•	 Zigalak	(40	tn)



20

2016 URtEkO tXOstENA

➜ askOtarikOen Merkatua

Askotarikoen merkatuan, 15 enpresak 
kudeaturiko 27 biltegi daude, eta haietatik 
12 haragi-produktuen, arrautzen, esnekien, 
produktu izoztuen, ogiaren, gozokien eta 
janarien salmentan aritzen dira, 7 frutak, 
barazkiak, arrainak eta itsaskiak biltegiratzeko, 
prestatzeko eta banatzeko atonduta daude, 
eta 8 logistika-lanetarakoak dira.

2016an, merkatuak 3.528 Tm merkaturatu 
zituen, azken urteetako joerari jarraitzen dion 
zifra, -%1,42ko jaitsiera txiki batekin

Jaitsiera horren arrazoia merkaturatze txikiago 
orokorra da, eta haragi-produktu eratorrien 
nahiz esnekien salmentak nabarmen gutxitu 

askOtarikOen Merkatua
Merkatuen bilakaera, 2012-2016 (tonak)



izana, hurrenez hurren, -%8,35eko eta 
-%7,04ko beherakadak baitauzkate metaturik. 
Nabarmendu behar da arrautzen, arkumearen 
eta behikiaren merkaturatzeak gorako joera 
izan duela; horrek, hain zuzen, aipatutako 
salmenta-jaitsieraren ondorioak moteldu ditu.

askOtarikOen MerkatukO 
Produktu salduenak
1. Arrautzak  990 tona
2. Esnea  581 tona
3. Hainbat haragi-produktu 
 eta hestebeteak  192 tona
4. Behikia  184 tona
5. Oilaskoa  63 tona

2016 URtEkO tXOstENA
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2016an, merkatuak 3.528 
tm merkaturatu zituen, 
azken urteetako joerari 
jarraitzen dion zifra, 
-%1,42ko jaitsiera txiki 
batekin

+
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Baldintzak betetzen ez diren kasu guztietan, 
hornitzaileei zuzentze-neurriak hartzeko 
eskatu zaie, eta halakoak agiri bidez frogatu 
dira eta agintaritza eskudunak egiaztatu 
ditu. Bestalde, albaitaritzako ikuskaritzak 
beharrezko kautela-neurriak hartu ditu, besteak 
beste, produktuak kautelaz ibilgetzea, haien 
kontsumoak kontsumitzaileen osasuna arriskua 
jar zezakeelakoan. 

Nabarmendu behar da, baldintzak betetzen 
ez ziren kasuetako batean (muskuilu egosiak 
gatzunetan, E. coli bakterioaren zenbaketa 
handiak aurkituta, eta, laginetako batean, baita 
Staphylococcus aureus ere), antzemandakoaren 
berri eman zitzaiela produktuaren jatorriko 
autonomia-erkidegoko agintari eskudunei, 

horrek zekarren osasun-arriskua zela-eta, Eusko 
Jaurlaritzaren Osasun Sailaren bitartez.

Era berean, Itsaso Adriatikotik ekarritako 
antxoetan, Anconako portutik ekarritakoetan, 
zehazki, anisakis-larben parasitazio-maila ohi 
baino askoz handiagoa zela aurkitu zen, eta, 
hori zela-eta, zenbait antxoa-sorta atzeman 
ziren eta jatorri horretako antxoen %100 
analizatu zen.

➜ MerkatukO Osasun-kOntrOLa

Mercabilbaok, Udaleko Osasun eta Kontsumo 
Saileko zerbitzuei esker, kalitatea eta 
segurtasuna eskaintzen dizkie kontsumitzaileei 
merkatuan merkaturatzen den produktuaren 
inguruan.

Osasun-agintaritzak ikuskapenak egiten 
ditu egunero Mercabilbaon, alderdi hauek 
egiaztatzeko, besteak beste:
•	 Instalazioen	garbitasuna	eta	higienea,	

eta elikagai-produktuen manipulaziorako 
jardunbide egokiak.

•	 Merkaturatzen	diren	produktuen	ontziratzea	
eta etiketatzea.

•	 Elikagaiak	kontserbatzen	diren	eta	erakusten	
diren baldintzak.

•	 Pertsonalaren	prestakuntza	eta	higienea.
•	 AAKPKn	oinarrituriko	autokontrol-planen	

ezarpena.
•	 Establezimenduen	osasun-baimenen	

baldintzak izapidetzea eta kontrolatzea.
•	 Merkaturatzen	diren	elikagaien	

kaltegabetasuna.

Asteroko laginketak egiten dira, merkaturatzen 
diren elikagaiek baldintza hauek betetzen 
dituzten egiaztatzeko:
•	 Indarrean	den	legedian	ezarritako	irizpide	

mikrobiologikoekin bat etortzea.
•	 Hondakinei,	kontaminatzaileei	eta	

substantzia debekatuei buruzko Europar 
Erkidegoko legediarekin bat etortzea.
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produktua Merkaturatutakokg-ak  Ikuskapen-kop.  Lagin-kop.  konfiskatze-kop.  konfiskatutakokg-ak 

Arrainak eta Itsaskiak 27.683.331 440 113 327 41.865
Frutak eta barazkiak 217.652.154 1.051 31 1.020 640.530

parametroa produktua Lagin-kop. bete Ez bete

Mikrobiologikoak Arrantza-produktuak 38 36 2
Kontserbagarriak Arrantza-produktuak 9 9 1
Kontaminatzaileak Arrantza-produktuak 2 2 0
Histamina/GNBL Arrantza-produktuak 13/10 13/10 0/0
Parasitoak Arrainak 43 17 26
Mikrobiologikoak Entsaladako barazkiak 16 15 1
Hondakin kontaminatzaileak Frutak eta barazkiak 15 15 0
Mikrobiologikoak Fianbreak 2 2 0

2016an eginiko laginketek datu hauek eman zituzten:

albaitaritzako 
ikuskaritzak beharrezko 
kautela-neurriak 
hartu ditu, besteak 
beste, produktuak 
kautelaz ibilgetzea, 
haien kontsumoak 
kontsumitzaileen 
osasuna arriskua jar 
zezakeelakoan
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Zerbitzuak

➜ instaLaZiOak

kOntserBaZiO OBrak 
eta Lanak

✔ Merkatuaren egitura-azterlan batean gauzatze-
plangintza bat egin da, plan gidari gisa 
erabiltzeko, instalazioen behar errealak eta 
haien egoera identifikatzeko, bai eta egin 
beharreko egiturazko hobekuntzak ere, salgaiak 
banatzeko eremuak zabaltze aldera.

✔ Goi-tentsioko horniduraren linea-aldaketako 
sistema konpondu da, transformazioguneak 
egokitu dira, 7. pabiloian dagoen ekipo 
elektrogenoa konpondu da, eta nahitaez egin 
beharreko aldizkako ikuskapenaren ondoren 
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(KEB) behe-tentsioko instalazioan agertutako 
anomaliak konpondu dira. Halaber, behe-
tentsioko instalazio elektrikoaren proiektua egin 
da, gero behar diren elementuak hobetzeko.

✔ Hobekuntzak egin dira ikastetxeen bisitetarako 
tailertzat erabiltzen den zentzumen-gelan, eta 
lokal bat egokitu da balio anitzeko pabiloiko 
solairuartean, haragi-sektorerako prestakuntza-
gela izan dadin.

✔ Mercabilbaoko bulego nagusiak berriz 
diseinatzeko proiektu bat jarri da abian, 
zubi termikoaren hausturarekin energia-
eraginkortasuna hobetzeko, leihoak ordeztuta, 
eta argindar-kontsumoa murrizten jarraitzeko, 
foku halogenoen ordez LED lanparak jarrita, bai 
eta haien irudia hobetzeko aldaketak egiteko 
ere.

✔ Bilboko Udaleko Osasun eta Kontsumo Saileko 
albaitaritza-zerbitzuari utzitako instalazioetan, 
sabai-paretak pintatu dira, eta bertako 
bulegoen energia-eraginkortasuna hobetu da, 
leihoak ordeztuta.

✔ Argiztapena hobetu da bananen pabiloian, 
fruten eta barazkien pabiloietan ordeztutako 
ekipoak baliatuz, instalatutako potentzia 250 
W-tik 150 W-ra gutxituta unitateko, eta, era 
berean, metro Koadroko dagoen argiztapena 
areagotuta.

✔ Produktu izoztuen pabiloiko zamalan-kaian 

argiztapen-ekipoak ordeztu dira, kontsumo 
gutxiagoko batzuk jarrita; ondorioz, energia-
aprobetxamendua handiagoa da, eta 
argitasuna hobetu da.

✔ 2016. urtean, prebentziozko mantentze-lanak 
egiten jarraitu da zoruetan. Prebentziozko 
mantentze-lan bat behar duten bideetako 
aldeei urteko ikuskapena egin, eta hondatuen 
zeuden bideak asfaltatu dira. Eta fruten eta 
barazkien pabiloien barrualdean zenbait lan 
egin dira nekazaritza-elikagaien industriarako 
erretxinarekin, bai eta arrainen pabiloiaren 
barruko zoruan ere, azkar lehortzen den 
erretxina batekin azken horretan.

✔ Fruten eta barazkien pabiloietan, bestalde, goi-
tentsioko galeriara sartzeko kutxatilak ordeztu 
dira.

✔ Merkataritza Zentroan zorua konpondu da, 
zoruko dilatazio-junturetan desnibelik egon ez 
dadin.

✔ Basauriko Udaleko lorezaintza-zerbitzuarekin 
lankidetzan, baldintzak ezarri dira 
Mercabilbaoko mugetan dagoen perimetro-
hesiko zuhaitzak eta heskaiak inausteko, 
landaretza horrek gure TZI sistemako kameren 
ikuspegia oztopa ez dezan.

✔ Gauzatu egin dira Laneko Arriskuen 
Prebentzioko Auditoria egin eta gero atzeman 
ziren anomalien inguruan proposaturiko 
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hobekuntzak, eta oinezkoak lurpeko 

aparkalekura sartzeko ateetan sistema bat 

instalatu da, itxi ahal izateko, sutea gertatuz 

gero

✔ Oinezkoen aparkalekurako sarbideko trenkada 

konpondu da, eta irekidura bat ere egin da, 

aireztapen-sistemaren mantentze-lanak egin 

ahal izateko.

✔ Estalkietan, urteroko prebentziozko mantentze-

lanak egin dira, bai eta segurtasun-soken 

urteroko ikuskapena ere, eta bananen 

pabiloiko estalkia konpondu da, haizeak 

eragindako ezbehar baten ondoren izan zituen 

pitzadurengatik, aseguruaren kontura. 

✔ Merkatuaren barruko pintura berritzen jarraituz, 
bai markaren irudia hobetzeko, bai metalezko 
egiturak babesteko, fruten eta barazkien 
salmentarako 2. eta 3. pabiloien nasen aldea 
estaltzen duen egitura saneatu eta pintatu da. 
Xafla eta zertxekin osatutako egitura horren 
azalera 8.000 m2-koa inguru da, eta lehenik 
eta behin presiozko urarekin garbitu behar izan 
da, gero herdoila zuten azalak saneatu dira, eta 
zink ugariko hasierako inprimazioa eman zaio, 
teilatu-hegalei korrosioaren kontrako babesa 
emanik horrela; azkenik, poliuretano alifatikozko 
bi geruza eman zaizkio.

✔ Hozkailu nagusiko 1. eta 2. ganberetako 
apalategien egitura aldatu da, pabiloiko 
apalategi guztien ikuskapena egin da, eta 

gauzatu egin dira Laneko 
arriskuen prebentzioko 
auditoria egin eta gero 
atzeman ziren anomalien 
inguruan proposaturiko 
hobekuntzak
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informazio-kartelak jarri dira gehienez jasan 
dezaketen zama azaldurik. Hozkailu nagusiko 
baskula konpondu eta pintatu da. 

✔ Fruten eta barazkien pabiloietako eguneko 
erreserbarako hotz-ganberen babeskietan 
itxitura bat egin da, garbitasuna hobetzeko eta 
haietan hondakinak metatzea galarazteko.

✔ Komunikazioa hobetu da merkatuaren 
erabiltzaileekin, sarbide nagusian informazio-
panel digital bat jarrita.

✔ Ezarrita dauden ikuskapen-lanekin jarraituz, 
Mercabilbaok dauzkan kontrol-elementuak 
kalibratu dira, hala nola, hozkailu nagusiko 
tenperatura-erregistragailua, birpisuko 
baskulak, sare-analizagailua, emari-neurgailua, 
kontagailuak, eta neurtzeko gainerako 
elementuak, erdi-tentsioko instalazioari nahitaez 
egin beharreko aldizkako ikuskapena egiteaz 
gain.

✔ Mantentze-lanetako taldeak erabiltzen duen 
biltegiaren itxitura panelatu da.

✔ Euri-uren sarean, ibairako sarbide osagarria 
zigilatu da, lixibiatuek Berdegunearen aldean 
duten eragin korrosiboa dela eta.

✔ Hondakinen balorizaziorako erabiltzen diren 
kaiolen oinaldea aldatu da, garbitzen eta 
hondakinak biltzen diharduten langileei lana 
errazturik horrela.

MerCaBiLBaOkO LangiLeek eginikO 
hainBat saneatZe- eta pintura-Lan:

✔ Ekoizleen pabiloira sartzeko ate berria.

✔ Arrainen pabiloiko tunelera sartzeko atea, bai 

eta, pabiloiko transformaziogunean sartzeko, 

tunel berean dauden atea eta sareta ere.

✔ Merkataritza-pabiloiko lokal hutsaren errotulu-

euskarria

✔ Produktu izoztuen pabiloiko kaian dauden 9 

sareta.

✔ Fruten eta barazkien pabiloietako eguneko 

erreserbarako hotz-ganberen babeskiak.

✔ Fruten eta barazkien pabiloietako birpisuko 

baskulen babeskiak.

✔ Zentro medikoari eta irteerako garita osagarriari 

zerbitzua ematen dien argindar-instalazioaren 

lurpeko hargunea.

Fruten eta barazkien 
pabiloien barrualdean 
zenbait lan egin 
dira nekazaritza-
elikagaien industriarako 
erretxinarekin, bai eta 
arrainen pabiloiaren 
barruko zoruan ere, azkar 
lehortzen den erretxina 
batekin azken horretan
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➜ inguruMena

Mercabilbaok ingurumenari ekarpena egin 
diezaion ahalegintzen jarraitzen dugu, eta, horrela, 
2016. urtean zehar buelta bat gehiago eman dio 
hondakinen kudeaketari, arreta kanpotik datozen 
hondakinetan jarrita bereziki; izan ere, ausazko 
kontrolak egin dira sarbide nagusian, jokabide 
hori desagerrarazteko Jarduera hori diseinatu eta 
ezartzea zerbitzua esleiturik daukan enpresak 
aurkezturiko hobekuntzen artean zegoen. 

Mercabilbaori kosturik eragin gabe instalazioetan 
eginiko hobekuntzei dagokienez, CESPAk 
kontratuaren luzapenean eskainitako hobekuntzak 
daude, 2016. urtean zehar gauzatutakoak: 

✔ Mercabilbaoko zenbait komun eta aldagelatan 
8 esku-lehorgailu instalatzea, paper-zapien 
kontsumoa murrizteko.

✔ Hoditeriei buruzko txostena, saneamendu-
sareak TBko ekipoen bidez ikuskatuta eta 
puntu kritikoak txosten batean jasota.

✔ Kontzientziazio eta sentsibilizazio kanpaina bat 
hondakinen kudeaketako langileentzat.

✔ Desintsektazioen eta desinfekzioen 
maiztasunak areagotzea, erabiltzaileek zein 
produktuek babes handiagoa izateko.

✔ Lore-mazizoa gauzatzea, Mercabilbaoren irudi 
korporatiboa hobetzeko.

2016kO inguruMen-Magnitude nagusiak hauek iZan dira:

➜ Urtean zehar, guztira kontsumitutako ura, merkatua garbitzeko erabilitakoa barne, 29.383 
m3 izan da; aurreko urtean, aldiz, 31.240 m3 izan zen; horrenbestez, ur-kontsumoa 
%5,94 murriztu da. Gutxitze horren arrazoia da, besteak beste, edateko urez hornitzeko 
instalazioari prebentziozko mantentze-lanak egin izana, bai eta egunero ur-jariorik 
dagoen kontrolatu izana ere. Handizkako enpresen ur-kontsumoa %6,35 jaitsi da 
aurreko urtearen aldean, eta merkatuan egiten den kontsumo guztiaren %57,56 da haien 
kontsumoa.

➜ Urteko argindar-kontsumoa %0,11 gutxitu da, 9.029 mila kWh-ra iritsita, aurreko urteko 
9.038 mila kWh-ko kontsumoaren aldean.

➜ Aurten, hondakin organikoen bilketa 642,4 tn-koa izan da, 2015eko 642,5 tn-en aldean, 
halakoen sorrera egonkortu egin delarik. Mantendu egin da materia organikoa, frutena eta 
barazkiena batik bat, birziklatzeko sentsibilizazio-kanpainek izan duten eragin positiboa. 
Eragin hori izan du, orobat, baserritarrak konfiskaturiko fruta eta barazkien hartzaile 
bihurtzeak, gero ganaduari jaten emanez berrerabiltzeko, Bilboko Udaleko Osasun eta 
Kontsumo Saileko albaitariek egiten duten lanari esker, baheketa egin, eta animalien 
kontsumorako ona den jeneroa hautatzen dute-eta. 

➜ Hiri-hondakinen parekotzat jotako hondakinen bilketa %1,98 gehitu da: 2.082 tn kendu 
dira (aurreko urtean baino 40 tn gehiago), hau da, sartutako salgaien %1,411.

➜ Hondakin guztietatik, birziklatu den ehunekoa %40,45 izan da, aurreko urtean baino %2 
gehiago; hori, halaber, sartutako salgaien %0,571 da.

➜ Garbiketaren eta hondakin-bilketaren kostuen kontabilitate orokorrari dagokionez, 
%84,2 langileria-kostuena, baliabide materialena eta ustiapen-kostuena da, eta %15,8 
hondakinen tratamendurako da, garraioa eta isurketa-kanonak barne hartuta. 
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➜ autOBaBesa eta segurtasuna

✔ Mercabilbaon higienearen kontrako jokabideak 
gertatu izanaren salaketak jaso eta gero, 
halakoak Eusko Jaurlaritzako Osasun Publiko 
eta Menpekotasunen Zuzendaritzari jakinarazi 
zitzaizkion. Zegokion ikuskapena egin 
zen, eta espedientea hasi, jokabide horiek 
desagerrarazteko helburuz.

✔ Basauriko Udalarekin koordinaturik, 
Mercabilbaoko barrutian bertan behera utzita 
egotearen aztarnak dauzkaten ibilgailuak 
eramatea administrazio-bidez ebazten jarraitu 
da, hiri-hondakintzat jota.

✔ Perimetroko detekzio-sistema konpondu eta 

ikuskatu da, hesiaren ondoko zuhaitzak eta 
heskaiak inausi eta gero. Hain zuzen, sistemak 
behar bezala funtzionatzea lortu da, gure TZI 
sistemako kameren ikuspegia oztopatzen zuen 
landaretza kendu delako

✔ Arrainen pabiloiko bulego eta lokaletan 
megafonia-sistema handitu da, soinua indartu 
eta hobeto banatzeko, larrialdi-kasuetako 
komunikazioetarako. 

✔ Seinaleztapena hobetu da, hormigoizko 
elementu aurrefabrikatuak eskuratuta, 
aparkalekuen zein zamalanetarako eremuen 
mugak ezartzen laguntzen baitute.

✔ Sarrera nagusiko langak birkokatu dira, 

✔ Mercabilbaoko pabiloi guztietako eraikinen 
ziurtagiri energetikoa lortzea, bulego guztietan, 
235/2013 ED betetzeko, bai eta hobetzeko 
neurriak proposatzea ere. 

✔ Kutsaduraren urteroko azterketa, karbono-
aztarnaren bidez.

✔ Lehen azaldu denez, sartzen diren ibilgailuak 
aldian behin ikuskatzea, hondakinak 
dakartzatenak detektatzeko, arau-hausleen 
datu-base bat sortuta. Debekua aditzera 
ematen duten kartelak jartzea.

✔ Planoak eguneratzea, ematen dituzten 
zerbitzuetan; ibilbideak eta edukiontzien 
kokapena.

urteko argindar-
kontsumoa %0,11 gutxitu 
da, 9.029 mila kWh-ra 
iritsita, aurreko urteko 
9.038 mila kWh-ko 
kontsumoaren aldean
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jasaten dituzten ezbeharren ondorioz haustea 
saihesteko, eta, horrela, haien bizitza baliagarria 
luzatzeko.

✔ Ibaiko sarbidean argiztapena areagotu 
da, eta sarbide-kontrola kudeatzen duen 
softwarea	eguneratu	eta	egokitu	da,	zerbitzu	
eraginkorragoa lortzearren, segurtasuna 
eta komunikazioa hobeturik, eta, horrela, 
gertatzen den edozein gorabehera konpontzea 
ahalbideturik.

✔ Merkazaintzako eta Mantentze-lanetako 
taldeen jantziak berritu dira, bi zerbitzuen 
irudia dagoeneko bateratuta dagoelarik, laneko 
arriskuen prebentzioaren arloan dagokion 
araudiari egokituta, nola ez.

✔ Laneko arriskuen prebentzioaren arloan 
eginiko lana gainbegiratzeko, laugarren urtez 
jarraian, Laneko Arriskuen Prebentzioko 
Urteko Auditoria egin da, eta dagozkion 
aukera-eremuak identifikatu ditu, etengabeko 
hobekuntzaren bidetik jarraitzeko.

✔ Hiru hilean behin Laneko Arriskuen 
Prebentzioaren arloko Jarraipen Batzordearen 
bilerak egiten dira Bilboko Udaleko 
Laneko Arriskuen Prebentziorako Zerbitzu 
Mankomunatuarekin, Laneko Arriskuen 
Prebentzioari buruzko Legeari lotutako araudia 
betetzen dela ziurtatzeko protokoloa bereziki 
landuz, Enpresa Jardueren Koordinazioari 
dagokionez.

✔ Mercabilbaon instalaturik dagoen kanpo-
desfibriladore automatikoari (KDA) alta eman 
zaio Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailean.

Laneko arriskuen 
prebentzioaren 
arloan eginiko lana 
gainbegiratzeko, 
laugarren urtez jarraian, 
Laneko arriskuen 
prebentzioko urteko 
auditoria egin da, eta 
dagozkion aukera-
eremuak identifikatu 
ditu, etengabeko 
hobekuntzaren bidetik 
jarraitzeko
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Gizartea

G ure balioak egunez egun erakusten 
dira, gure eragin-eremuan 
garrantzizko lan soziala egiten 

duten jarduera horietan guztietan parte hartuz. 
Hala, bada, Mercabilbaok hainbat jarduera eta 
ekitaldi antolatu ditu, edo halakoetan parte 
hartu edo lagundu du, betiere, “zaporetsua, 
segurua eta osasungarria” gure goiburuarekin 
kontsekuenteak izanez.

➜ ZentZuMen-taiLerrak

Arrainen, fruten eta barazkien zentzumen-
tailerrak alternatiba praktikoa dira ikasleei elikagai 
horien zikloa erakusteko, itsasoan harrapatu edo 
baratzean biltzen direnetik, gure mahaietara 
iritsi arte. Tailer horietan, ikasleek fruta-zuku egin 
berriak dasta ditzakete, bai eta arrain-pintxoak 
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ere, tailerra egitean ikusi eta ukitu dituzten arrain-
mota berekin eginak. 

Slow	Food	Bilbao-Bizkaiak	egiten	dituen	tailer	
hauek, gainera, gure elikagai-ondarea nahiz 
Mercabilbaok gure bizitzeko eta elikatzeko modua 
hobetzeko daukan rola balioesten irakasten diete.

Bisita egin eta gero, ikasleen zein haien irakasleen 
iritzia biltzen da, egin den jardueraren inguruan. 
Irakasleek, batez beste, emandako balorazioa 
10etik 8,60koa izan da. 

Ikasleek ere batez besteko balorazio handia 
eman dute: 8,30. Ondorio gisa, jarduera honetan 
ezarritako helburuak aski eta sobera bete direla 
esan daiteke.
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2015-2016ko ikasturtean, Bizkaiko 34 
ikastetxetako 51 ikasgelak hartu dute parte 
tailerretan; guztira, 1.065 ikasle eta 88 irakasle 
izan dira. Zentzumen-tailerretan izandako 
pertsona-kopurua %18,87 handiagoa izan da, 
2015ean baino. 2016ko urrian zentzumen-
tailerren 2016/2017ko zikloa ireki zen, eta 
urritik maiatzera 69 egun baliodun izan dira; 
47 ikastetxek eman dute izena, 1.579 ikasle 
tartean direla.  Urrian, azaroan eta abenduan 
18 ikastetxek bisitatu dituzte tailerrak, 658 
ikaslerekin.

➜ BiZkaikO eLikagaien Bankua

Mercabilbaoko operadoreek Bizkaiko 
Elikagaien Bankuarekin duten lankidetzaren 
ondorioz, 418,7 tn salgai eman zaizkio, eta hori 
erakundeak biltzen duen guztiaren %29,62 da. 
Aurreko urtean, merkatuko 31 enpresak lagundu 
diote irabazi asmorik gabeko elkarte horri.

➜ kirOLaren BaBesa

Aurten, Deustu Arraun Taldearen babesle gisa 
lagundu dugu, hiru txapelketatan aldi berean.

Gizonezkoen traineruarekin, KAE ligako 1. 
taldean, ligako 15 estropadatan, Bizkaiko 
Txapelketako 1ean, eta Kontxako Banderarako 
sailkatze-estropadan lehiatu da.

Emakumezkoen traineruarekin, Gipuzkoako 
Traineru Ligan, ligako 12 estropadatan, 
Euskadiko Txapelketako 1ean, eta Kontxako 
3tan.

Gazteen trainerillarekin, trainerillen Bizkaiko 
Promesak Ligan, ligako 6 estropadatan 
lehiatuta. Eta ligako txapelduna izan zen, sei 
estropadetatik bost irabazita.

Era berean, parte-hartze handiko beste 
ekitaldi batzuetan lagundu da, hala nola, 
Bilboko Hiria Errugbi Eskolen 2. Nazioarteko 
Topaketan, XVIII. Basauriko Probak 2016 
delakoan (atletismo egokituko nazioarteko 
topaketa), edo oinarri-futboleko Piru Gainza 
– Basauriko Udala Futbol Txapelketaren 16. 
edizioan. 

➜ dYa errepidean LaguntZekO 
eLkartea

DYArekin ezarritako aliantzak eguneroko 
laguntza medikoa ematen dio Mercabilbaori, 
merkatuko langileentzat. Era berean, 
jokabide osasuntsuen inguruko kanpainak ere 
egiten dira, lan-produktibitatea hobetzeko 
lagungarri.

➜ iraBaZi asMOrik gaBekO Beste 
eLkarte eta erakunde BatZuekin 
aurrera eraMaten den LankidetZa

Mercabilbao, 2016an, hainbat elkarterekin 
batera aritu da lankidetzan, hala nola, 
Minbiziaren Aurkako Elkartearekin eta 
Txernobylgo Umeak Bizkaia elkartearekin 
(GKE horrek Txernobylgo hondamendiak 
kaltetutako umeei laguntza humanitarioa 
ematen dihardu, Euskal Herriko familietan 
harrera egiteko programen bidez).

➜ “5 aL día” FundaZiOa

Mercabilbao fundazio horretako bazkide 
laguntzailea da; gizartea fruta eta barazkiak 
hartzearen onurez informatzea da erakundearen 
xedea. 

ikasleek ere batez 
besteko balorazio handia 
eman dute: 8,30. Ondorio 
gisa, jarduera honetan 
ezarritako helburuak aski 
eta sobera bete direla 
esan daiteke
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Bezeroak

Mercabilbaok egiten duen kudeaketarekin 
erabiltzaileek zer asebetetze-maila 
duten jakitearren, urtero galdera-sorta 

bat banatzen zaie erabiltzaileei, handizkari zein 
txikizkariei, borondatez erantzutekoa. 

Inkestaren xedea da zehaztea erabiltzaileek zer 
pertzepzio duten Mercabilbaorengandik jasotzen 
dituzten zerbitzuez (segurtasuna, mantentze-
lanak, garbiketa, mugikortasuna, hondakinen 
kudeaketa eta komunikazioa), bai eta bezeroari 
ematen zaion arretaren kalitateaz ere. 

Inkestari 62 handizkako enpresa eta merkataritza-
lokalek erantzun diote; horren arabera, parte-
hartzea %50ekoa izan da, gutxi gorabehera. 
Indizea aurreko ekitaldian baino %22 handiagoa 
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izan da, eta parte-hartzearen ehunekoa sektore 

bakoitzean honako hau izan da, inkestatu guztien 

aldean:

Arrainen merkatua: %83 
Fruten, barazkien eta bananen merkatua: %57
Askotarikoen merkatua: %36
Merkataritza zentroa: %63 
Jarduera osagarriak: %50

Txikizkarien inkestarako, 60 enpresa aukeratu dira 

ausaz, egunero instalazioetara datozenen artean.  

Honako hauek izan dira inkesten emaitzak:

➜  ZerBitZuak:

Mugikortasuna
Inkesta egin zaien handizkako enpresen 
eta merkataritza-lokalen erabiltzaileen %80 
asebeteta agertzen da barrutian sartzeko 
itxaron-denborarekin, eta %97 asebeteta dago 
merkatutik irteteko denborarekin. 

Txikizkarien kasuan, inkestatuen %97k 
onargarritzat jotzen du merkatuan sartzeko 
itxaron-denbora, eta ia guztiak konforme 
daude irtetekoarekin.

Txikizkarien asebetetze-maila jaitsi egin 
da aparkalekuei dagokienez, %46 bakarrik 
agertzen baita asebeteta.

Handizkarien %62k eta txikizkarien %46k 
asebeteta daudela adierazi dute korridoreen 
okupazioaren arloan, baina askok uste dute, 
ordea, salmenta-orduetan libre utzi behar 
direla.

garbiketa 
Handizkari eta merkataritza-lokalen %66 eta 
txikizkarien %80 asebeteta daude instalazioen 
garbitasunarekin; alabaina, bi kolektiboek 
komunen garbiketa hobetu behar dela 
nabarmendu dute.

segurtasuna
Handizkari eta merkataritza-lokalen %61 eta 
txikizkarien %70 asebeteta agertzen dira 

segurtasunarekin, ondasunen segurtasuna 
eta bide-segurtasuna hobetu behar direla 
adierazita. 

Mantentze-lanak
Handizkarien %77 eta txikizkarien %62 
asebeteta daude mantentze-lan orokorrekin. 
Hala eta guztiz ere, usainen arloa 
nabarmentzen da, nahiz eta, beharbada, neurri 
handiagoan garbiketari dagokion; izan ere, 
balorazioak negatiboak dira, eta asebetetzerik 
eza orokorra da. Hobetzeko arlotzat 
identifikatu da, eta mantentze-zerbitzuari eta 
garbiketa-enpresari jakinarazi zaie.

Argiztapen publikoari eta kai eta bideak 
mantentzeari dagokienez, handizkariak zein 
txikizkariak asebeteta agertzen dira, balorazioa 
aurreko ekitaldian lortutakoa baino apur bat 
txikiagoa den arren. 

hondakinen kudeaketa
Gora egin du handizkarien balorazioak 
bai birziklapenari buruz jasotzen den 
informazioaren aldetik, bai zerbitzuaz egiten 
den balorazio orokorraren aldetik. Kasu batean 
zein bestean, inkestatuen %80 baino gehiago 
asebeteta agertzen da kudeaketarekin. 

Alabaina, inkesta egin zaien txikizkarien 
kasuan, balorazioa apur bat jaitsi da, 
birziklapenari buruzko informazioa hobetu 
behar dela ohartarazita. 
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komunikazioa
Inkesta egin zaien handizkarien %75 
eta txikizkarien %70 asebeteta daude 
komunikazioarekin. Nabarmendu behar da azken 
kolektibo horren asebetetze-maila %24 igo dela, 
2015ekoaren aldean.

Merkatuaren sustapenari dagokionez, 
asebetetzearen balioak aurreko ekitaldiko maila 
berean daude, eta txikizkariak dira balorazio 
txikiena eman dutenak eta jarduera gehiago 
eskatzen dituztenak.

➜  aseBetetZe-MaiLa OrOkOrra

Handizkari eta merkataritza-lokalen %68 (2015ean 
baino %1 gutxiago) eta txikizkarien %75 (aurreko 

urtean baino %5 gehiago) asebeteta daude, oro 
har, Mercabilbaok ematen dituen zerbitzuekin. 

➜  BeZerOarentZakO arreta:

Berriz ere, Mercabilbaoko langileek puntuazio 
handia lortu dute, hala handizkarien nola 
txikizkarien aldetik. Handizkarien kasuan, 4 
puntu igo da asebeteta agertzen diren enpresen 
kopurua, eta, horrenbestez, %88 dira halakoak. 

Hala ere, txikizkariei dagokienez, pertzepzioa 
beheratu egin da aurreko ekitalditik, %97tik 
%90era jaitsita. 

handizkari eta 
merkataritza-lokalen %68 
(-%1) eta txikizkarien %75 
(+%5) asebeteta daude, 
oro har, Mercabilbaok 
ematen dituen 
zerbitzuekin
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ArrAinAk FrUTAk, BArAZkiAk ETA BAnAnAk

MErCABiLBAOn dauden enpresak

Frutak eta barazkiak 31  n
Arrainak 23  n
Askotarikoak 14  n
Merkataritza Zentroa 19  n
Jarduera osagarriak 14  n
Bizkaiko baserritarrak 11  n

 101-3 Arrainko S.L.

 102 Pescados La Bermeana S.A.

 104 Pescados Eunate S.L. 

 105 Triana S.A.

 106 Conifres S.L. 

 107-9 Pérez Viñas S.A. 

 108 Ugena-Seseña S.L. 

 110 José Crespo S.A. 

 112-14 Pescados Bizkaimar S.L. 

 111 Pilar y Daniel S.L. 

 113 RIF Bilbao S.L. 

 115 Fernando Olabarría S.A. 

 116 Frio Bilbao S.A. 

 117-19 Pesc. Hermanos Sáinz S.L. 

 118-21-23 Las Capotinas S.A. 

 120-22 Mateo Montes S.L. 

 124-26 Arraiza y Gutierrez S.L.

 125-27 Pescados Irureta S.A. 

 128 Tuna Fish Internacional 

 129 Pescados Txalupa S.L. 

 130 Suc. Pescados Alonso S.L. 

 131 Alazmar Arrainak S.L.U. 

 132 Pescaderías  Vascas S.A  

 Hielo Frigoríficos Gago S.A. 

 Ac. Pes. Javier García Sáez 

 Vivero Incumar S.L. 

 201 Setas y Champiñones Ruiz S.L.
 202-4-6-8-10 Frutas Olmos S.L.
 203-5 Cultivar S.A.U.
 207-9-11-13 Peltisa S.L.
 212-18-20 Frunorte y García S.L.
 214-16 Vda. y Hnos. de N. Rodriguez S.A.
 215 F.J.Santamaría Santos y Hnos. S.L.
 217 Laumont S.L
 221 Alejandro Calvo S.L.
 223 Almacenes Villate S.L.
 225-6-28 Barroso Elvira S.L.
 219-27-29 Frutas y Hortalizas Tito S.L.
 231-33-35 Frutas Olpa S.A.
 230-32-34-36-240-331-333 Bilco S.A.
 301-3-5 Restituto y A.C. Martinez S.A.
 302-4 Torres Hnos.  y Sucres. S.A.
 306 F.J. Santamaría Santos y Hnos. S.L.
 307 Frutas La Rondeña S.A.
 308-9-10-11-13 Grana Bilbao S.A.
 312 Hnos. Pérez Sebastián S.L.
 314 Frumax S.L.
 315 Bilcofrut S.L. 
 316-18-20-607 Vda. y Hnos. de Nicolás Rodriguez S.A.
 317-19-21 Frutas Udondo S.L. 
 323 Alejandro Calvo S.L.
 325-26-27-28-30 Frutas Iru S.A.
 329 Frutas Fernández 1938 S.L.
 332-34-36 Frutas Fonseca S.L.
 337-339 Ruiz Osma S.L.
 335-38-40 Bilfruta S.L.
 601-2-3-20 Frutas Iru S.A.
 604-5 Eurobanan Logística Norte S.L.
 606 Uria Export S.L.
 610-15-16-17 Plátanos Tito S.L.
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askOtarikOak jarduera Osagarriak MerkataritZa-ZentrOa

 501 Bilbofres S.L.

 502 Frutas Udondo S.L.

 503  Triana S.A.t

 504-6-8 Hnos. Carrasco Horrillo S.C. 

 505-7 Elaborados Olaifresh S.L.

 509 Frutas Cenizo S.L. 

 510-12 Frutas Soler y Alex S.L.

 511-15-17-21 Com. de Huevos Mosteiro S.L.

 513 Cárnicas Pabela S.L.

 514 Pescados y Mariscos R.M. Barriocanal S.L

 516 Transp. Hnos. Barbero S.L.   

 518-20-24 Transportes Irazabal S.L.  

 519 Lapera Frutas y Hortalizas S.L.

 522 Carnes Selectas 2000 S. A.  

 523-25-27 Ves S.L. (Norcash)

 526 Fco. Hernández Suc. S.L.  

 Asist. Sanitaria DYA-Botiquín    

 Rec. Aliment. Banco Alimentos de Bizkaia

 Fru. y Hort. Asociación de Detallistas

 Reciclaje envases Ibarreta 2000 S.A.

 Carburantes Socomep (CEPSA) 

 Fru. y Hort. Txairo Logistica S.L.

 Fru. y Hort. Frutas Udondo S.L.

 608-09 Arc Eurobanan Zaragoza S.L.

 611-12-20 Frut. y Hort. del Norte S. L.  

 Congelados Conifres S.L.

 Congelados Frio Bilbao S.A. 

 Congelados Mateo Montes S.L.

 Palets Luis José Gutierrez

 Transportes Olano Seafood Iberica S.A.

 1 Cafetería Mercabilbao  

 3 Asoc. Mayoristas Frutas 

 4 B.O.C.D.O. Trafic S. L.

 5 Arturo Larraondo Echevarria

 7 Falina S.L.

 8 Merkapesaje (J. Andrés Miguelez) 

 10 Panadería      

 11 J2 S.L. Equip. Aliment. y Hostelería

 12 Admón. Lotería    

 15 Juan Antonio Molina   

 16 BBVA

 17 Cafetería Legarreta

 18 Oficina de Correos6    

 20 Pablo Sagastizabal (Allianz Seguros)

 21 Asoc.Mayoristas Pescados

 22 Asesoría Ibarreta S.P.V. S. L.

 23 Cafetería Enara    
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Pertsonak

Mercabilbaoko lantaldea, 2015eko 
abenduan, 19 pertsonak osatzen zuten, 
2015. urtearen bukaeran bezainbeste, 

eta horrek agerian uzten du Bilboko merkatuaren 
kudeatzaileek, pertsonalari dagokionez, 
egonkortasunaren alde egin duten apustua. 

Talde horretan 17 gizon eta 2 emakume daude, 
eta haien batez besteko antzinatasuna 20 
urtekoa da. %100ek lan-kontratu mugagabea 
dauka. Batez besteko adina, aurre-erretiroa 
hartutakoak kontuan hartu gabe, 48 urtekoa da.

➜  aBsentisMO-tasa

Absentismo-tasa orokorra, Mercabilbaoko 
enplegatuen artean, %9,83koa izan da, 3 puntu 
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gehiago, aurreko ekitaldikoaren aldean. Lan-

istripuak kanpo uzten dituen absentismoari 

dagokionez, tasa hori %1,51koa da, aurreko 

urteetan baino handiagoa

➜  prestakuntZa

2016ko ekitaldian, Mercabilbaoko enplegatuek 

hainbat prestakuntza-ikastarotan hartu 

dute parte, eta guztira 826 ordu eman dira 

ikastarootan.

Mercabilbaoko enplegatuei emandako 
prestakuntza-orduak %8,22 jaitsi dira aurreko 
ekitaldikoen aldean. Alabaina, batez bestekoa 
ordu bat (1) baino ez da jaitsi enplegatuko; izan 
ere, batez besteko hori 46 ordukoa izan zen 2016. 
urtean, aurreko urteko 47en aldean, hau da, -%2,13.

Ikastaroen gaiak autobabes-planaren 
ezarpenaren nahiz kudeaketa aurreratuko 
eredu berriaren ingurukoak izan dira, bai eta 
segurtasunaren eta osasunaren alorreko gaiak 
ere.

ABsENtIsMOA LEI gabe/LAN-ORduAk

ABsENtIsMOA LEIg-rekin/LAN-ORduAk

FORMAkuNtZA MERCABILBAO 2016/12/31

FORMAkuNtZA GuZtIRA 2016/12/31

Horrez gain, 2016. urtean zehar, orga jasotzaileak 
manipulatu eta erabiltzeko 6 ikastaro eman 
dira, eta, haietan, merkaturi lotutako handizkako 
enpresetako 48 langilek hartu dute parte.
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Mercabilbao 
zifratan

M ercabilbao, S.A.ren 2016ko ekitaldiko 
emaitza ekonomikoa 669.224 euroko 
etekina izan da zergen ondoren, 

hau da, aurreko urtean baino %28,30 gehiago. 
Emaitza operatiboari dagokionez, %37,8 gehitu 
da. Baliabide-sorreraren aldetik, kutxako fluxua 
1.403 mila eurokoa da.

Emaitzen sorreran eta bilakaeran eragin duten 
alderdi nagusiak hauek izan dira:

➜  sarreren BiLakaera

Ekitaldiko negozio-zifraren zenbatekoa 3.892.195 
eurokoa izan da, 2015eko ekitaldian lortutakoaren 
parekoa ia, %1,3ko jaitsiera txiki batekin.

Merkatuko tarifa orokorrak 2015eko KPIaren 
arabera (%0) eguneratu dira; hartara, 2015eko 
zenbateko berak mantendu dira. Zerbitzu 

MEMORIA ANUAL 2015

7
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osagarriei dagokienez, nabarmendu behar da 

merkatuko sarbideengatik sorturiko diru-sarreren 

zenbatekoa %3,2 gehitu dela, 2015ean urteko 

tarifetarako onarturiko eguneratzearen ondorioz.

Eskualdatzeen ondoriozko sarrerak 57.000 euro 

izan dira ekitaldian, aurrekoan 25.000 eurokoak 

izan zirelarik; halako sarrerak sortu dira, 2016an, 

arrainen merkatuan postu bat 55.000 euroan 

esleitzean eta fruten eta barazkien merkatuan 

postu bat 2.000 euroan eskualdatzean. Kapitulu 

honetan, gogorarazi behar da kanon horretatik 

salbuesten dela eskualdatzea finkatutako 

operadoreen artean gertatzen denean, 

merkatuko elikagai-sektoreen kontzentrazioa 

errazteko.

Finantza-emaitza garbiak 48.279 eurokoak 
izan dira, hau da, ekitaldiko etekin guztiaren 
%7,2, aurreko ekitaldian %14 izan zelarik. 
Horren arabera, %32ko jaitsiera gertatu 
da 2015ean lortutako zifraren aldean, 
erreferentziako interes-tasek eurogunean 
izandako beherakadaren ondorioz. Batez 
besteko finantza-erabilgarritasuna %10,6 
igo da aurreko ekitaldiaren aldean, eta 
baliabideen errentagarritasuna, batez beste, 
%0,42koa izan da.

➜  ZerBitZuak

Ustiapen-gastuak, oro har, %5,6 gutxitu dira, 
eta ustiapen-etekina 620.945 eurokoa izan da; 
hartara, %37,8ko igoera gertatu da, lehen aipatu 

bezala, aurreko ekitaldiaren aldean, honako hauek 
direla-eta, zati batean: argindarraren kostua jaitsi 
izana; Konponketak eta Mantentze-lanak gutxitu 
izana; Segurtasuna eta Zaintzan gertaturiko 
jaitsiera, Bilboko Udalaren zerbitzu-eginkizun 
bat, azpiegitura publikoei atxikia, bukatu izana; 
eta ibilgetuaren amortizazioetarako esleitutako 
zenbatekoa murriztu izana.

Kanpo-zerbitzuek gastu hauek barne hartzen 
dituzte: “Konponketak eta mantentze-lanak”, 
276.915 euro; “Zaintza eta atezaintza”, 272.474 
euro; “Garbiketa eta isurketak”, 989.688 euro; 
“Argindar- eta ur-hornidurak”, 852.660 euro; bai 
eta “Beste kanpo-zerbitzu batzuk” ere, 304.698 
euro, azken atal horretako gastuak izan direlarik, 
hain zuzen, aurreko urtean baino handiagoak.

55,993%

55,993%

0,104%

1,038%
0,874%

15,222%
17,049%

2,572%

0,146%

26,109%

27,049%

GAstuAk sARRERAk

Pertsonala

Kanpo zerbitzuak

Amort. + Hornidurak

Bestelakoak

Zergak

Merkatua

Gainerakoak

Jarduera osagarriak

Finantzieroak

Traspasoak

Bestelakoak
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Langileen ordainsariak %1 igo dira ekitaldian 
zehar, eta lantaldera enplegatu bat gehitu 
da, Bezeroarentzako Arreta eta Kontroleko 
Zerbitzuaren funtzioa bere gain harturik. 
Elkarkidetza BGAErako ekarpen instituzionalak 
egin dira, Estatuko Aurrekontuei buruzko 
abenduaren 29ko 48/2015 Legea betez.

Mercabilbaok ez du gasturik Etekinen gaineko 
Zergaren ondoriozko zerga-betebeharrengatik, 
abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauko 39.1 
artikulua aplikatzen delako. Izan ere, artikulu hori 
aplikatzen da sozietatearen kapitala murriztu eta 
gero, titulartasun pribatuko akzioak amortizatuz 
eta sozietatearen estatutuak aldatuz; horrela, 
sozietatearen kapitala erabat titulartasun 
publikokoa da.

66% 95%

34%

5%

ekitaldiko emaitza 
ekonomikoa 669.224 
euroko etekina izan da 
zergen ondoren, hau da, 
aurreko urtean baino 
%28,30 gehiago

AktIBOACAsH-FLOWen eboluzioa (milaka EURO)

EMAItZAREN BILAkAERA (EUROTAN)

ONdARE GARBI eta PAsIBOA

Arrunta

Ez arrunta

Ustiapen-emaitzak

Ekitaldiko emaitzak

Ondare garbia

Pasibo arrunta
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➜  inBertsiOak

Mercabilbao, S.A.k 2016an egindako inbertsioa 

61.739 eurokoa izan da; haietatik, 33 mila euro 

bulego nagusiak birmoldatzeko instalazio eta 

altzariei dagozkie, eta gainerako 29 mila euroak, 

funtsean, informatikako eta ikus-entzunezko 

ekipamenduei.

➜  BaLiaBideak sOrtZea eta kaudiMena

2016ko kutxako fluxua 1.403 mila eurokoa 

izan da; hau da, aurreko ekitaldian baino 

%6,94 gehiago. Baliabide-sorrera hori da, hain 

zuzen, Mercabilbaon egiten diren inbertsioen 

finantzaketa-iturria.

Aurrekoaren ondorioz, epe laburrerako 

kaudimen-indizea 15,58koa da, alegia, epe 

laburrera konprometituta daukagun euroko, 

badauzkagu hura bermatzeko 15,58 euro, 

23,60ko berme-ratioarekin.

Halaber, gure autonomia-maila –hau da, 

funts propioak / (ondare garbia + pasiboa)– 

%95,76koa da.

➜  akZiO prOpiOak

2016ko abenduaren 31n ez dago akzio 
propiorik akzio-zorroan, eta ekitaldian 
zehar ez da egin autozorroko eragiketarik.

➜  garrantZiZkO gertaerak

Bilboko Udalbatzak Mercabilbaoren jarduna 
etorkizunean arautuko duen zerbitzua emateko 
eta funtzionamendurako arautegia onartu eta 
gero, 2016ko ekitaldian azpiegituren plan gidari 
bat prestatu da, merkatuan egin beharreko 
inbertsioak zein diren jakiteko, beste hiru 
hamarkadaz funtzionatzen jarraitu ahal izan 
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dezan. Aurreko horrekin batera, kontratu berriak 
emateko bete beharreko prozedura aztertzen hasi 
da, 2021ean merkatuaren egungo administrazio-
emakidak epemugara iritsiko baitira.

➜  perspektiBak

2017rako perspektibetan, funtsezkoa da 
azpiegituren plan gidaria eta etorkizuneko 
kontratazio-prozedura merkatuko egungo 
operadoreekin sozializatzea, enpresek 2021etik 
aurrera jarraitzeko duten interesa ezagutzeko, 
eta, horrela, sozietateak etorkizunari begira izan 
beharreko ildo estrategiko egokiak aztertu ahal 
izateko.

2016ko kutxako fluxua 
1.403.000 eurokoa izan da; 
hau da, aurreko ekitaldian 
baino %6,94 gehiago 
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egOera-BaLantZea 2016eko abenduaren 31ra (eurotan)  

aktiBOa 2016  2015 
Aktibo ez Arrunta   

Ibilgetu materiala 6.649.340  7.321.787 
Finantza ibilgetua 351  350 

aktiBO eZ arrunta guZtira 6.649.691  7.322.137 

Aktibo Arrunta   
Zordunak 269.247  310.682 
Ekitaldi epe Finantza inbertsioak 12.482.118  11.319.033 
Ekitaldi amaierako doikuntzak 0  0 
“Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliakideak 176.391  205.917 

aktiBO arrunta guZtira 12.927.756  11.835.632 

aktiBO guZtira 19.577.447  19.157.769 

Ondare eta pasiBOa 2016  2015 
Ondare garBi  
Baliabide propioak  

Kapital harpidetua 5.667.370  5.667.370 
Erreserbak 12.411.976  12.039.696 
Ekitaldiko Emaitza 668.519  521.575 

Baliabide-Propioen Guztira 18.747.865  18.228.641 
Ondare garBi guZtira 18.747.865  18.228.641 

pasiBO eZ arrunta   
Ekitaldi epe luzera 0  0 

pasiBO eZ arrunta guZtira 0  0 

pasiBO arrunta  
Beste finantziario pasiboak 129.470  125.565 
Taldeko Enpresekin zorrak 7.627  7.627 
Hartzekodun kometzialak 425.008  478.343 
Beste zor ez komertzial batzuk 52.142  75.155 
Ekitaldi epe laburrera 215.335  242.438

pasiBO arrunta guZtira 829.582  929.128 

Ondare guZtira + pasiBOa 19.577.447  19.157.769 
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gaLera-iraBaZien kOntua  2016eko abenduaren 31ra (eurotan)  

sarrerak 2016  2015 
Negozioaren zenbatekoa 3.892.196  3.942.595 

Arrain merkatua 651.692  653.340 
Barazki eta fruituen merkatua 1.701.601  1.704.839 
Hozkailu orokorra 357.514  368.848 
Balio anitzeko merkatua 388.112  395.760 
Merkataritza zentrua 214.761  252.724 
Beste jarduera batzuk 578.516  567.084 

Osagarri  sarrerak eta gainerako kudeaketa 1.542.445  1.569.837 
Salbuespenezko sarrerak eta dirulaguntzak 8.662  46.331 

   

sarrerak guZtira 5.443.303  5.558.763 
   

gastuak 2015  2015 
Pertsonal-gastuak 1.259.481  1.236.448 

Soldatak 942.762  941.223 
Gizarte zamak 316.719  295.225 

Amortizazioetarako zuzkidurak 734.187  790.915 
Trafiko horniduren aldaketak 8.057  0 
Bestelako ustiapen gastuak 2.820.138  3.056.679 

Kanpo zerbitzuak 2.696.436  2.932.977 
Zergak 123.702  123.702 

Salbuespenezko gastuak 494  23.996 
   

gastuaL guZtira 4.822.357  5.108.038 
  

Ustiapenaren emaitza 620.946  450.725 
Finantza emaitza positibo garbiak 48.279  71.556 
   

Zerga aurreko emaitza 669.225  522.281 
Elkarteen gaineko zerga 0  (705)

   

ekitaLdikO eMaitZa 669.225  521.576 
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