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MERCABILBAOK JOERA POSITIBOAREKIN JARRAITZEN DU, ETA 

MERKATURATUTAKO 249.800 TONA BAINO GEHIAGOREKIN 

ITXI DU 2017A 

 

 Fruten eta ortuarien sektoreak marka guztiak gainditu zituen, 219.429 tona 

merkaturatuz 

 

 Merkatuak hurrengo lau ekitaldietan aurrera eramango dituen ekintzen 

zutabe izango diren ardatz estrategikoen oinarriak ezartzen dituen 2018-

2021 Plan Estrategikoa onetsi da  

 

 

Bilbon, 2018ko maiatzaren 21ean.- Kudeaketa aurreratu eta gardenaren 

aldeko apustuari esker, beste urte batez, 2017a amaitzean, Mercabilbaoren 

jardueraren emaitzek euren joera positiboari eutsi diote, 249.800 tonatik gorako 

merkaturatze bolumenarekin. Datu horiek merkatuaren jarraipena bermatzen, 

eta erronka berriei aurre egiteko gaitasuna ematen dute, 2018-2021 Plan 

Estrategikoa, besteak beste.  

 

2017ko jardueraren balantzea gaur goizean aurkeztu da Mercabilbaoko 

instalazioetan egin den Batzar Nagusian. Bertan Gobernu Kontseiluko kide 

guztiak elkartu dira, horien artean Juan Mari Aburto Bilboko Alkatea.  

 

Sektoreka, fruten eta ortuarien salmentak bereari eutsi zion 2017an, 219.429 

tonako merkaturatze bolumena lortuz, hau da, aurreko urtean baino %0,82 

gehiago. Frutei dagokienez, ahuakatearen eta platanoaren salmentak 

azpimarratu behar dira, %15,54ko eta %10,75eko hazkundearekin, hurrenez 

hurren, 2016. urtearekin alderatuz, eta sektoreak lortu zuen inoizko markarik 

onena finkatzen lagundu zuten. Ortuarien atalari dagokionez, jukaren, 

zainzuriaren edo alberjiniaren kontsumoak gora egin zuen, eta produktu 

tradizionalagoek, tomateak, babarrunak edo azenarioak, berriz, behera egin 

zuten. Batez besteko prezioari dagokionez, nolabaiteko hazkundea izan zuen 

(%0,99), 1,02 €/kg-ra helduz. 2017an merkaturatutako fruta eta ortuari guztien 

artean, %87,36ren jatorria estatukoa izan zen, eta gainerakoa inportatutakoa 

(aurreko urteetakoen antzeko zifrak).  

 

Arrainaren, itsaskiaren eta izoztutako itsasoko produktuen merkatuari 

dagokionez, 26.963 tonako merkaturatzea lortu zuen, hau da, 2016an baino 

%2,6 gutxiago. Jaitsiera horren arrazoia, izoztutako produktuak izan zuen 
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%7,88ko beherakadak eta arrainak izandako %2,10ekoak eragin zuten. Itsaskiari 

dagokionez, %1,41 gehiago saldu zen. Orokorrean, prezioek gorako joerarekin 

jarraitzen dute, batez besteko kostua 6,66 €-tan jarri arte. Azpimarratzekoa da 

Bizkaiko Golkoko portuak izan direla, urte horretan ere, arrain fresko hornitzaile 

nagusiak, Galiziakoek jarraituta. Galiziako portuak dira itsaskiaren %82,90 

hornitzen dutenak.  

 

Elikadura orokorreko arrautzak, haragiak, esnekiak eta bestelakoak biltzen 

dituen sektore anitzari dagokionez, 3.461 tona merkaturatu zituen. Zifra horrek 

azken urteetako joera jarraitzen du, %1,9ko jaitsiera txikiarekin.  

 

Emaitza ekonomikoari dagokionez, Mercabilbao S.A.-k 500.095 €-ko irabaziak 

izan zituen zerga ondoren, hau da, aurreko ekitaldian baino %25,3 gutxiago.  

 

Mercabilbaoren etorkizuna  

Merkatuak %100 inguruko okupazioari eusten dio, eta determinazioz begiratzen 

dio etorkizunari, enpresa operadoreek 2021etik aurrera euren jarduera 

Mercabilbaon aurrera eramateko duten interesa ezagutzeko egindako 

galdetegi publikoaren emaitzak ikusi ondoren. Datu horiek ikusita, okupazioa 

%95etik gorakoa izango dela bermatzen da.  

 

Hori guztia, Mercabilbaon lan egiten duten pertsona guztien lanari esker da 

posible, operadoreak eta jarduera osagarrien gunean, merkataritza guneetan 

eta bulegoetan lan egiten dutenak. 13 hektareako azaleran ehun enpresa 

baino gehiago ari dira, mila pertsona baino gehiagok egiten dute lan eta 

2017an 665.000 ibilgailu jaso zituen.  

 

2017an 50 urte bete ziren Mercabilbao modu formalean eratu zenetik, 

horietatik 46 erabateko errendimenduan. Denbora horretan jasotako 

esperientziarekin eta etorkizuneko ikuspegi estrategikoarekin, Sozietateak 2018-

2021 Plan Estrategikoa diseinatu eta onetsi zuen. Hiru ardatz nagusitan 

oinarritzen da:  

1. Instalazioen berriztapenean eta kontratu berrietan  

2. Elikadura unitatearen jardueraren garapenean  

3. Berrikuntza kudeaketan enpresa operadoreei eta herritar guztiei 

eskaintzen zaien zerbitzu publikoaren prestazioaren hobekuntzan.  

Hiru ardatz horiek sei ikus-ildotan eta hamalau helburutan gauzatzen dira, eta, 

horiek, aldi berean, ekintza askotan banatzen dira. Benetako erronka.   

 

Aldi berean, zenbait mantentze eta hobekuntza lan egiten jarraitu zen, 

argiztapen ekipo fluoreszenteen ordez LED ekipoak jartzea, eskorgak igarotzeko 
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ingurunea egokitzea; haragi sektorerako prestakuntza ikasgelako sabaia 

estaltzea; 1.650 m2 bide konpontzea, besteak beste. 

 

Beste urte batez, Mercabilbaok gizartearekin eta ingurunearekin duen 

konpromisoa azpimarratu behar da: hondakinen kudeaketa eta edukiontzien 

berrerabilera, Ibarreta 2000ren eskutik; iraungitzea dela eta bazter utzitako 

produktuen murrizketa, operadoreek 418 tona genero emanez Elikagaien 

Bankuari; arrainei, frutari eta ortuariei buruzko 67 tailer sentsorial, Bizkaiko 1.600 

ikasle baino gehiagoren partaidetzarekin; eta lankidetza gastronomia eta kirol 

ekitaldietan, irabazi asmorik gabeko elkarteekin eta erakundeekin eta “5 

egunean” Fundazioarekin bazkide sortzaile gisa.  

 


