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1. AURKEZPENA 
 
Euskadiko Merkataritza 2015era Egokitzeko Plana Merkataritza Jardueraren 
Legearen bigarren aldaketa egin ondoko Eusko Jaurlaritzaren eskakizun baten 
ondorioz egin da. Aldaketa hori Europar Batasuneko Zerbitzuen Zuzentaraua1 
onartzearen ondorioa da, eta aldaketa nabarmena izan da sektorearen 
erregulazioari dagokionez, hain zuzen ere merkataritza-establezimendu berrien 
ezarpenean liberalizazio-maila handiagoa ekarri duelako. 
 
Lehiakortasun Planaren amaieran egindako egoera Diagnostiko bati erantzuten dio 
Planak, 2008aren amaieran hasitako krisia baino, epe luzerako kontsiderazioak 
nagusitzen dituen ikuspegi batean oinarrituta.  
 
Dokumentuaren lehen zatian, hau da, 2. ataletik 7. atalera bitarte, honako hauek 
jasotzen dira: Planaren abiapuntua (egindako Diagnostikoaren laburpena), 
Ikuspegia, Helburuak (mapa estrategikoa), Aginte Koadroa, Ardatzak eta 
Programak. Osorik irakurtzen bada, Planarekin lortu nahi denaren eta martxan 
jarri nahi diren jardunen eta planaren etengabeko ebaluaziorako eta 
komunikaziorako jarraipen-mekanikaren ikuspegi koherentea har daiteke. 
 
Dokumentuaren bigarren zatian (Eranskinak), adierazitako programen, horien 
helburuen, eta helburu horiek osatzen eta definitzen dituzten jardunen deskribapen 
bat jasotzen da fitxa labur baten moduan. Lehen eranskinean 2009-2015 aldirako 
Plana osatzen duten 9 programak aurkezten dira, bigarrenean programa bakoitzari 
lotutako 2006-2009 ELGBPren araudiarekiko erreferentzia jasotzen da, eta 3. eta 
4. eranskinetan osatzen duten ardatzen, programen eta osagaien arteko loturak 
jasotzen dira. 
 
Programak eta, zehazki, jardunak definitzeko prozesuan, merkataritza eragileen 
ekarpenak izan dira. Ekarpen horiek ekainaren 30ean Ikusmer behatokiaren 
egoitzan egindako World Café bileraren bitartez lortu ziren. Bilera horretan 
sektorearekin lotutako hainbat erakundetako merkatariek, elkarteek eta 
teknikariek parte hartu zuten. Horren aurretik, diagnostiko-fasean, hiru lurralde 
historikoetako hainbat sektoreko hainbat ordezkariri egindako elkarrizketen 
bitartez bideratu zen partaidetza hori. Ordezkari haiek euren ikuspuntua eman 
zuten merkataritzaren egungo egoerari buruz, sektorean eragin handiena duten 
joerei buruz, ikuspegiei buruz, eta eremu indibidualean, sektorialean eta Herri 
Administrazioetan jarraitu beharreko estrategiei buruz. Parte hartzeari buruzko 
Eranskinean elkarrizketa-fasean eta World Café bileran parte hartu zuten 
erakundeak azaltzen dira. 
                                                 
1 Barne-merkatuko zerbitzuei buruzko Europako Parlamentuaren eta Europar Batasuneko 
Kontseiluaren 123/2006/EE zuzentarauak -gaur egun “Zerbitzuen Zuzentaraua” izenarekin 
ezaguna- xedapen batzuk biltzen ditu zerbitzu-enpresentzat eta horien erabiltzaileentzat, hala 
nola zerbitzu-jarduera bat baliatu eta gauzatzeko prozeduren eta izapideen sinplifikazioa eta 
Estatu kideetako agintaritza eskudunen arteko administrazio-lankidetzako sistema bat. Hasierako 
proposamena, Bolkestein Zuzentaraua izenarekin ezaguna, Europako Erkidegoaren Itunaren 47.2 
eta 55. artikuluetan oinarritu zen, Europako Batzordeak aurkeztu zuen 2004an, eta elkarrekin 
erabakitzeko legegintzako prozedurari jarraiki, azkenean, 2006ko azaroan onartu zen, eta 2006ko 
abenduaren 28an argitaratu. Zuzentarauaren transposizioa legegintza nazionaletara egiteko epea 
azken data honen ondorengo 3. urtean amaitzen da.  
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2. ABIAPUNTUA: TXIKIZKAKO MERKATARITZA 

SEKTOREAREN JARRERA. 
 
2.1 Sarrera 
 
Eusko Jaurlaritzak txikizkako Merkataritza Egokitzeko Plana egin zuen, 
merkataritza-jarduera arautzen duen euskal araudia Zerbitzuen Europako 
Zuzentarauari egokitzen zaion Merkataritza Jardueraren Legea bigarren aldiz 
aldatzen duen ekainaren 25eko 7/2008 Legea onartzean, Eusko Legebiltzarrak 
egindako eskaerari erantzunez. 
 
Barne-merkatuaren zerbitzuei buruzko Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2006ko abenduaren 12ko 2006/123/EE Zuzentarauak zerbitzu-
emaileen ezartzeko askatasuna gauzatzea errazteko eta sektore honen barruan 
zirkulazio librea bultzatzeko helburuari erantzuten dio, aldi berean horien kalitate-
maila handiari eutsiz. Zuzentarauaren transposizio-epea 2009ko abenduaren 
28an amaitu zen.  
 
Aplikatzean, sektorea liberalizatuko da merkataritzarako azalera berriak 
ezartzeko, izan ere, baimen bat lortzeko aurretiko baldintza gisa froga 
ekonomikoak erabiltzea debekatzen du, eta soilik modu objektiboan egiaztatu 
daitezkeen murrizketak mantendu dira, interes orokorreko ezinbesteko 
arrazoiengatik, adibidez, hirigintza-eremuaren babesa, gizarte-politika eta 
osasun publikoa.  
 
Merkataritza Jardueraren Legea bigarren aldiz aldatzen duen ekainaren 25eko 
7/2008 Legeak Europako antolamendu berrira egokitzen du EAEko arau-
esparrua2. Aldaketa nagusiak honako hauek dira: 
 

 Udalei eskumen osoa ematen zaie merkataritzarako baimen bakarra 
izango dena emateko. Legea indarrean jartzen denetik aurrera, Udalaren 
Hirigintza Plangintza egokitzeko aldi bat emango da eta merkataritza elementu 
gehigarria izango da. 2010. urtetik aurrera, udalak dira soilik izapide 
bakarrean baimena emango dutenak. Udalerri bakoitzeko Plan Orokorrak 
kontuan izan beharko du udalerriko bizimoduan merkataritzak zein garrantzi 
duen, jarduera ekonomikoen LAPean ezarritako ildoei jarraiki.  

 Merkataritza-establezimendu handi gisa sailkatuko da 700 m2 baino 
handiagoan eraikitako azalera oro, indibiduala nahiz kolektiboa izan, eta 
Merkataritzako Ekipamenduen Lurraldearen Arloko Planean (LAP) 
aurreikusitako arautegiaren eraginpean egongo da. 

  

                                                 
2 Estatu mailan Zuzentaraua aplikatzea zehazteke zegoen Diagnosi hau egin zenean. 
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 Merkataritzarako egunak eta ordutegiak arautzea: 150 m2 baino 

gehiagoko establezimenduei merkataritzarako ordutegiak zabalduko zaizkie 
(astean 72 ordu eta urtean zortzi igande edo jaiegunetan zabaltzeko 
aukerarekin). Lehenago, arau hori 400 m2 baino gehiago zituzten 
establezimenduei aplikatzen zitzaien (vide infra, otsailaren 22ko 33/2005 
Dekretua).  

 Merkataritza bideratzeko programak: Aukera dago, baita ere, hirietan 
eskualdeko estrategiak egitearen alde, elkarlan egitura publiko-pribatuak 
sortzea bultzatzen duten Merkataritza Bideratzeko Programak Udalak 
onartzea.  

 
 
 
2.2 Sektorearen egitura eta bilakaera 
 
 
Merkataritza-azalera handiagoko establezimenduen gero eta kopuru handiagoa 
 
2008an, merkataritza-establezimendu kopurua 33.515 zen, 2001. urtean baino 
% 8 handiagoa. Gorakada hori establezimendu espezializatuen kasuan gertatu zen 
(horien kasuan % 10 handitu zen), eta ez-espezializatuen kasuan, aldiz, kopuruak 
behera egin zuen (% -8). 
 
 
1. taula. Establezimendu kopuruaren bilakaera eta batez besteko 
azalera EAEn 
 
 
  2001 2008 Aldakuntza 

Espezializatua 28.851 31.595 % 10
Ez-espezializatua 2.086 1.920 % -8Establezimenduak 
Guztira 30.937 33.515 % 8
Espezializatua 74,5 79,3 % 6,4
Ez-espezializatua 382,0 418,5 % 9,6Azalera establezimendu 

bakoitzeko Guztira 91,1 99,8 % 9,5
Iturria: Eustat. 
 
Gorakada horrek eragina izan du merkataritza-dentsitatean (1.000 biztanle 
bakoitzeko establezimendu kopuru gisa definitua), 2008an 15,5era iritsi baitzen. 
Ratio horrek Europako herrialdeen buruan kokatzen du EAE, Espainiaren eta 
Italiaren gainetik, eta Europar Batasunaren batez bestekoarekiko nahiko urrun. 
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1. ilustrazioa. Merkataritza-dentsitatearen konparaketa EAEren eta 
EBren artean. 2006. urtea 
 

 
Iturria: Eurostat.  
 
2008. urtean merkataritzarako batez besteko azalera 99,8 m2/establezimendu zen 
(1.472 m2 1.000 biztanleko). Salmenten azalera etengabe handitu da % 13 2005. 
urtetik3. Baina gorakada askoz era nabariagoa izan da merkataritza ez-
espezializatuaren kasuan, eta horixe da, hain zuzen ere, tamainari dagokionez 
aldea ezartzen duena (1. taula).  
 
Merkataritza ez-espezializatuaren kasuan, azaleraren hazkunde handiagoa ikus 
daiteke nagusiki hiri-bilbearen barruan kokatzen diren formatuetan (saltoki 
handiak, supermerkatuak eta bestelakoak), tradizioz hiriguneen periferian kokatu 
diren hipermerkatuekin alderatuta. Bilakaera horrek erakusten digu banaketa-
enpresa handiek estrategia aldatu egin dutela: orain hiriguneetara jo dute 
kontsumitzaileen kolektiboarengandik gertuago egoteko. 
 
                                                 
3 2005-2008 aldia soilik aztertzen da, izan ere, Eustaten datuen arabera 2005ean aldaketa 
metodologiko bat ematen baita eta, hori dela-eta,  EJSN 93-ko (501, 503 504 eta 505) zatiketen 
salmentaguneen azalerari buruzko datuak ez dira aipatzen, eta beraz serieak ezin dira konparatu 
aurreko datuekin. Aldi hori establezimendu kopuruen hazkunde-fasearekin bat dator, ikusi den 
bezala. 

Merkataritza-dentsitatea 1.000 biztanle bakoitzeko establezimenduak. 2006. urtea 
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Elikagai-banaketa handiaren salmenta-azaleraren metaketa handiagoa EAEn 
 
 
EAEko banaketa-enpresa handien salmentei dagokienez merkatu-kuota ez 
dakigun arren, elikagai-banaketa handiaren azalera-kuotan alde batzuk ikus 
daitezke EAEko merkatuan, estatuko batez bestekoarekin alderatuta: 
 

i. Alde batetik, hiru entseina nagusiek enpresa handien guztizkoaren gaineko 
salmentarako azalera-kuota askoz handiagoa lortzen dute EAEn (% 
70,3) Estatu osoan baino.  

ii. Lehen operadoreak (Eroski) estatuko batez bestekoa baino salmentarako 
azalera-kuota askoz handiagoa metatzen dute, eta 

iii. Estatuko bigarren operadore handiena (Mercadona) ez dago hiru Lurralde 
Historikoetan inon. 

 
2. taula. Elikagai-banaketako talde nagusien metaketa. 2007. urtea 
 

Salmenta-esparrua guztizko banaketa handiaren gainean 

 Lehena Bigarrena Hirugarrena 
 Operadorea  Kuota Operadorea Kuota Operadorea Kuota 

3 talde nagusien 
salmentaguneen 

azalera-kuota 
EAE Eroski % 39,0 Carrefour % 16,5 Uvesco  % 14,8 % 70,3
Espainia Carrefour % 18,3 Mercadona  % 13,4 Eroski % 12,10 % 43,8
Iturria: Merkataritzaren Estatu Idazkaritza. Espainiako Merkataritza Banaketaren Txostena 
 
EAEko merkataritzaguneen 1.000 biztanle bakoitzeko AGA4 360 m2 zen 2008an, 
ratio handiena duen bosgarren autonomia erkidegoa izanik, eta estatuko batez 
bestekoaren gainetik kokatuta (287 m2 1.000 biztanle bakoitzeko). 
 
 
Txikizkako merkataritzaren enpleguaren hazkundea establezimenduena baino 
handiagoa da 
 
 
2008an, txikizkako merkataritzako enpleguen kopurua 88.846 izan zen, EAEko 
guztizkoaren % 9,4 metatuta. 2001-2008 aldian izandako hazkunde metatua % 25 
izan zen, gainerako ekonomiaren hazkunde-erritmo berberari eutsiz. Enpleguaren 
gorakada establezimenduena baino handiagoa izan da bi tipologien kasuan 
(espezializatua eta ez-espezializatua), establezimendu bakoitzeko enplegu-ratioa 
handituz bi kasuetan. 
 
 

                                                 
4 AGA: Azalera Gordin Alokagarria. Merkataritzaguneen merkataritza-ustiapenean diru-sarrerak 
sor ditzakeen eremua da, eremu komunak kenduta, hala nola aparkalekuak, hall-a edo 
korridoreak. 
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3. taula. Enpleguaren bilakaera tipologien arabera 
 
 2001 2008 Aldakuntza

Espezializatua 56.112 71.392 % 27,2
Ez-espezializatua 14.734 17.454 % 18,5Enplegua 
Guztira 70.846 88.846 % 25,4
Espezializatua 1,9 2,3 % 16,2
Ez-espezializatua 7,1 9,1 % 28,7

Enplegua 
establezimendu 
bakoitzeko Guztira 2,3 2,7 % 15,8

Iturria: Eustat. 
 
EAEk Europako gainerako herrialdeek baino denda gehiago ditu biztanle 
bakoitzeko, eta egia da ere dendak txikiagoak direla: 2006an batez bestekoa 2,6 
enplegatukoa zen Euskadin, eta EB-27ren kasuan, aldiz, zifra 4,9raino igo zen. 
Erresuma Batua eta Alemania dira aztertutako herrialdeen artean dimentsio 
handieneko txikizkako sektorea dutenak, establezimendu bakoitzeko batez 
besteko enplegatu kopurua 14,8 eta 9,8 izanik, hurrenez hurren.  
 
 
2. ilustrazioa. Txikizkako denden batez besteko tamaina. 2006. urtea 
 

 
Iturria: Eurostat. 
 
 

Txikizkako denden batez besteko tamaina. 2006. urtea
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Egoera-aldaketak salmenta-indizearen bilakaera eten egin du, merkataritza ez-
espezializatuan batez ere 
 
Txikizkako merkataritzaren salmenta-indizearen bilakaerak gorakako joera 
erakusten du hamarkada osoan zehar, eta soilik 2008an apurtu zen, egoera-
aldaketaren ondorioz. Hala ere, merkataritza ez-espezializatuaren kasuan, eten 
hori jada 2004an hasi zen. 
 
3. ilustrazioa. Txikizkako merkataritzaren salmenta-indizearen 
bilakaera EAEn. 

 
Iturria: Eustat. Oinarrizko urtea: 2005. 

 
Aldeak ikusten dira salmenten bilakaeran produktu-familien arabera. Elikagaien 
familian geldialdi bat eta beherakada bat izan zen bi merkataritza-tipologietan, eta 
batez ere merkataritza espezializatuaren kasuan, 2001-2008 aldian % 15 murriztu 
baitzen. 
 
Errentagarritasunaren geldialdia merkataritza ez-espezializatuan, eta 
beherakada espezializatuan 
 
Salmenten gaineko irabazien ratioak desadostasun bat erakusten du bi 
merkataritza-tipologien artean. Espezializatuak beherakako joera izan zuen 1995-
2005 aldian, eta ez-espezializatuak, aldiz, % 4,2 inguruan mantentzea lortu du. Bi 
merkataritza-moten batez besteko tarteen arteko diferentziala estutu egin da. 
 

Txikizkako merkataritzaren salmenta-indizearen bilakaera EAEn. 2005. urteko oinarria 
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4. ilustrazioa. Merkataritzaren errentagarritasunaren bilakaera 

 
Iturria: Eustat.  
 
Ratio horren bilakaerak adieraz dezake sektoreko lehiakortasunaren gorakadak 
errentagarritasun-ratioa murrizten duela. 
 
2.3 Testuinguru produktiboa 
 
Merkataritza-kudeatzaileen profila 
Txikizkako merkataritza-kudeatzaileen batez besteko adina EAEn altua da, 44,5 
urte inguru, eta ikasketa-maila ertainarekin (% 50,5). 
 
Landunen ezaugarriak 
2005ean5 merkataritza-sektorean lan egiten dutenen % 80 inguru soldatapekoak 
ziren, % 21ek, aldiz, autonomo eta familia-laguntzako gisa lan egiten zuen. 1995-
2005 hamarkadan, soldatapekoen kopurua % 50 handitu zen, eta autonomoen 
kolektiboaren eta familia-laguntzakoen kopurua, aldiz, % 24 murriztu zen aldi 
berean. 
 
Lanaldia murriztea eta kostuak handitzea 
Txikizkako merkataritzan landun bakoitzeko lan egindako orduak 2005ean 1.736 
izan ziren, 1995etik beherakada bat izanik, hain zuzen ere urte horretan 1.828 
ordu baitziren. Beherakada hori nabarmenagoa izan da merkataritza ez-
espezializatuan (∆= -% 8). 
 

                                                 
5 Atal honetan erabilitako datuak Eustatek bost urtez behin egindako eragiketa estatistikoetatik 
jaso dira (sektoreko kontu ekonomikoak), beraz, datu berrienak 2005ekoak dira. 

Merkataritzaren errentagarritasunaren bilakaera (emaitza zerga/salmenta garbiak ondoren) 
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Lanaldia murriztearekin batera, landun bakoitzeko lan-kostuek gora egin zuten % 
20 termino konstantetan 1995-2005 aldian, bereziki establezimendu 
espezializatuetan (∆= % 26). 
 
Antzinatasuna eta establezimenduen berrikuntza 
EAEko txikizkako establezimenduen batez besteko antzinatasuna 19,4 urtekoa da. 
Establezimenduen egokitzapena eta berrikuntza motela da, eta era horretako 
jardunak 7,1 urtero egiten dira. 
 
Teknologia berrien aplikazio-maila txikia 
Txikizkako denden % 50,3ren teknologizazio-indizea baxutzat edo oso baxutzat 
jotzen da. Eta % 83,4ra iristen da elikagai-establezimenduen kasuan. 
 
4. taula. IKTekiko irisgarritasun-maila 
Teknologia Denden %-a 
Ordenagailua dute % 58,9
Internet % 49,8
Kudeaketa partzialeko edo osoko 
programa informatikoak 
erabiltzen dituzte 

% 39,9

Datafonoa edo ST izatea % 59,8

Internet bidezko erosketak egiten 
dituzte % 6,8

Iturria: Ikusmer. Merkataritzaren Euskal Barometroa.  
 
Merkataritza elektronikoa tamaina handieneko enpresetan aurkitzen da 
Merkataritza- eta konponketa-sektorean, tamaina handiko enpresak dira salmentak 
Internet bidez gehien egiten dituztenak (% 12,4) sektoreko batez bestekoari (% 
5,3) eta ekonomiaren ekoizpen-establezimenduen batez bestekoari dagokionez (% 
7,8). Banaketa-enpresa handiak izan ohi diren tamaina handieneko dendek denda 
tradizionalek baino gaitasun handiagoa dute teknologia berriak salmenta-
prozesuan txertatzeko, eta, beraz, horixe da merkataritza tradizionalak 
etorkizunean bete beharko dituen erronketariko bat. 
 
Profesionalizazioaren hazkunde kudeaketan eta laguntza-zerbitzuen 
kanporatzearen hazkundea 
 
Azken urteetan, kudeaketa profesionalizatzen ari da txikizkako merkataritzan. 
Horren eraginez, laguntza-zerbitzu espezializatuak gehiago kanporatu dira; hori da 
hauen kasua: publizitatea, garraioa, zerbitzu profesionalak eta beste zerbitzu 
batzuk. 1995-2005 aldian, salmenten gaineko kostuen pisua 1,8 puntu igo zen, hau 
da, % 3,6 izatetik % 5,4 izatera pasa zen. Eta, beraz, aztertutako aldian gorakada 
handiena izan duen gastu-partida izan da. 
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5. ilustrazioa. Establezimenduen ehunekoa laguntza-zerbitzu 
bakoitzaren kanporatzearen arabera 
 

Kanporatutako zerbitzuak dituzten txikizkako denden %-a

% 0,5

% 0,5

% 1,3

% 3,5

% 8,7

% 12,3

% 13,0

% 22,7

% 24,8

% 49,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Bezeroentzako produktuen instalazioa

Beste batzuk 

Informatika-enpresa/Aholkularitza

Informatika-enpresa/Aholkularitza

Bat ere ez

ED/EE

Produktuak eramatea/garraioa

Establezimenduaren garbiketa

Laneko aholkularitza

Kontabilitate-aholkularitza

 
Iturria: Ikusmer. Merkataritzaren Euskal Barometroa. 
 
 
 
Elkartegintza-maila handia 
 
2008an, guztira 200 elkarte zenbatu ziren Euskadiko merkatari-elkarteen 
erregistroan6 , zonako nahiz sektoreko elkarteak; horrek esan nahi du, 1.000 
elkarte bakoitzeko elkartegintza-tasa 5,97 zela.  
 
EAEko Merkataritzaren Barometroaren bitartez lortutako datuen arabera, denden 
erdia baino gehiago elkarte batekoak dira (% 53,3). 
 
Elkarteen kopuruan izandako hazkundearen ondorioz, horien papera berriz ere 
pentsatu behar da, merkataritzarentzat balio erantsia sortzen duten jarduerak eta 
proiektuak gara ditzaten, eta euren negozioen kudeaketan merkatarien ikuspegi 
guztiz indibidualistak gaindi ditzaten. 
 
 
 

                                                 
6 1997an sortu zuen Eusko Jaurlaritzak; bertan eman behar dute izena sektoreko elkarteek. 
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2.4 Eskariaren baldintzak 
 
 
Pertsona bakoitzeko batez besteko gastuaren erdia merkataritza-gastutzat jo 
daiteke 
Pertsona bakoitzeko batez besteko merkataritza-gastua EAEn 2007. urtean 6.580 
eurora iritsi zen, hau da, pertsona bakoitzeko batez besteko gastuaren ia erdia (% 
49,4). 
 
Erosketak egitera joateak jarduera ludiko gisa duen garrantziaren hazkundea 
Herritarren erosketa-ohiturak aldatzen ari dira, eta “erosketak egitera joatea” 
geroz eta gehiago ikusten da aisialdiko jarduera gisa. “Euskal Familien 
Zorpetzeari buruzko Ikerketaren” arabera, dagoeneko hirugarren aisialdi-jarduera 
da, zinemara edo antzokira joatea edo kalez kale ibiltzea baino lehenago. Horretaz 
gain, kontrako harremana dago erosketek astialdian duten garrantziaren eta 
adinaren artean, hain zuzen ere gazteenak baitira garrantzi handiena ematen 
diotenak. 
 
5. taula. “Erosketak egitera joatea” jardueraren postua adinaren 
arabera EAEn. 2006. urtea 
 

Adina Posizioa 
Emantzipatu gabeko gazteak 2
26-35 urte 3
36-44 urte 4
45-65 urte 4/5
64 urte baino gehiago 5
Batez beste 3

Iturria: Euskadiko Kontsumitzaileen Batasuna. Euskal Familien Zorpetzeari buruzko ikerketa.  
 
 
Lan-merkatuan emakumea sartu izanak eragina dauka erosketak asteko egun 
bakar batean metatzean 
EAEko dendetan kontsumitzaile gehien dauden asteko egunak ostirala (% 21,3) 
eta larunbata (% 19,3) dira, asteburuan alegia. Emakumea lan-merkatuan sartu 
izanak eta aisialdi-kultura berriek ohituren aldaketan izan dute eragina eta, horren 
ondorioz, erosketak asteko egun bakar batean egiten dira. 
 
Txartelen erabileraren hedapena ordaintzeko modu gisa 
Bezeroek gehien erabiltzen duten ordaintzeko modua oraindik esku-dirua den 
arren, txartelak gero eta gehiago erabiltzen dira, eta horien erabilera etengabe 
hedatzen ari da. Merkataritzaren Euskal Barometroaren arabera, hala ordaintzen 
dutenen ehunekoa 2008an txikizkako saltokietan egindako salmenta guztien % 
27.9ra iritsi zen. 
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Interneten bidea zabaltzea euskal kontsumitzaileen artean 
 
2008an, 16-74 urteko biztanleen % 23,4k erosketaren bat egin zuen bide horren 
bidez azken 12 hilabeteetan. Hala ere, Erresuma Batuaren edo Alemaniaren 
moduko herrialdeetan erosketak egiteko Interneten erabilera-mailatik oso urrun 
dago oraindik EAE; izan ere herrialde horietan 16-74 urteko biztanleen % 50ek 
baino gehiagok erosi dute zerbait bide horren bidez azken urtean. Pentsa daiteke 
Interneten hedapenak EAEn aurrera jarraituko duela. 
 
 
6. ilustrazioa. 16-74 urteko online-erosleen ehunekoa herrialde 
bakoitzeko. 2008. urtea 

16-74 urteko online-erosleen %-a herrialde bakoitzeko 

%3

%11

%20

%23

%32

%40

%53

%57

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Bulgaria

Italia

Espania

EAE

EB 27

Frantzia

Alemania

Erresuma Batua

 
Iturria: EIN eta Eurostat.  
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2.5 Genero-ikuspegia merkataritzan7 
 
Okupazioaren feminizazio-maila handia 
 
Merkataritzan lan egiten duten 10 pertsonatik ia 7 emakumeak dira. Emakumeen 
presentzia handi hori merkataritza tipologia guztietan gertatzen da, tamaina 
edozein dela ere. 
 
7. ilustrazioa Landunen banaketa, sexuaren arabera. 2008. urtea 

 
Iturria: Eustat. 

 
 
Sektoreko okupazioari dagokionez, azken urte hauetan izandako jaitsierak eragin 
handiagoa izan du gizonen kasuan emakumeen kasuan baino.  Horren ondorioz, 
emakumeen okupazioak gero eta garrantzi handiagoa du sektorean. 
 
 
8. ilustrazioa. Merkataritzan lan egiten dutenen banaketa, sexuaren 
arabera.  

 
 
 

                                                 
7 Hizkuntza barne-hartzailea zaintzeko erabilitako jarraibideak Berdintasun Ministerioaren 
mendeko Emakumearen Erakundeak garatutako NombraEnRed programatik lortu dira. 

% -10

% 100

% -18

% -6 

% 70

% 75

% 80

% 85

% 90

% 95

% 100

% 105

2005 2006 2007 2008

Guztira Gizonak Emakumeak

Txkiztako merkataritza
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Genero-arrazoiengatiko soldata-diskriminazioa 
 
Merkataritzaren alorrean, gizonek lan egindako ordu bakoitzeko % 25,3 gehiago 
irabazten dute, batez beste, emakumeek baino. 
 
 
Emakumeen sarbidea baliabide ekonomikoen kontrolari dagokionez 
 
Merkataritzan lan egiten duten emakumeek gainerako produkzio-sektoreetan lan 
egiten duten emakumeek baino sarbide eta kontrol handiagoa dute baliabide 
ekonomikoei dagokienez. Enplegu-emaileen eta autonomoen % 53 emakumeak 
dira; ehuneko hori ekonomiaren guztizkoaren % 32a baino askoz ere handiagoa 
da. 
 
Ez da ikusten arazorik dagoenik landunek beren lanbide-karrera garatzeko. 
Emakumeen presentzia handiagoa da hainbat zereginetan, hala nola 
establezimenduaren gerentziaren kasuan (% 60,7) eta dendako arduradunen 
kasuan (% 58).  
 
 
 
 
2.6 EAEko merkataritza-banaketaren aldaketaren 

joerak eta egoerak 
 
 
Erantsitako koadroan aurkezten den egoeran probabilitate-maila altua duten joerak 
azpimarratzen dira. Horrek aldaketa esanguratsuak ekar ditzake EAEko biztanleen 
erosketa-ohituretan, eta, horren ondorioz, baita merkataritza-banaketaren egituran 
ere. 
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Eremua Joera Ondorioak 

Prezioaren araberako erosketaren intzidentzia 
handiagoa 
Hurbiltasunaren araberako erosketaren intzidentzia 
handiagoa 
Elikadura-produktuen kalitateari balio handiagoa 
Elikadura-produktu freskoen kontsumo handiagoa 

Biztanleriaren 
zahartzea 

Osasunaren zaintzarekin lotutako produktuen 
eskariaren hazkundea 
Laugarren eta bosgarren gamaren kontsumo handiagoa
Ontzien kopuruaren hazkundea 

Kide bakarreko 
etxekoen unitateen 
hazkundea Hazkundea artikuluen erreferentzien kopuruan 

Aldaketa 
demografikoak 
eta 
soziologikoak 

Mikrosegmentazioa Kontsumitzaileen kolektiboan profil anitzak, 
kontsumoaren gizarte-zatiketa 

Erosketa-
ohiturak 

Kontzientziazio 
handiagoa 

Segurtasun-eskaria elikadura-produktuen kontsumoan 

Hurbiltasun-formatuaren nagusitasuna 
Supermerkatuen merkatu-kuotaren hazkundea 
merkataritza tradizionalaren kaltetan 

Elikadura-
produktuak 

Salmenta-azaleraren beherakada formatu guztietan, 
biztanleriaren zahartzearen ondorioz 
Etxetresna elektrikoen merkataritza tradizionalaren 
beherakada 

Formatuak 
Elikagaiak ez diren 
produktuak 

Kate bertikalen hazkundea etxetresna elektrikoen 
salmentan 

Herritarren jarrera-aldaketa banatzailearen markarekiko 
Banatzailearen markaren egitura hazteko joera Espainian. Banatzaile-
markaren kuota EAEn estatuko batez bestekoa (% 34) baino % 30 txikiagoa 
da. 
Gardentasuna eskatzen da prezioetan 
Teknologia berriekiko prestakuntza- eta mesfidantza-mugak 
Bezeroak leialtzeko gizarte-sareen garapena 
Merkataritzarako espazio laguntzaileak 

Marketing-
tresnak 

Merkataritzagune emozionalak eta aldakorrak bezeroekin lotura estuagoak 
ezartzeko 
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3. IKUSPEGIA 
 
 
Planaren helburua da planaren amaieran EAEko merkataritza honela ikusia izatea: 
 
 

 
 
 
 

4. MAPA ESTRATEGIKOA: HELBURUAK 
 
 
Adierazita ikuspegia betetzeko, planak elkarlotutako 25 helburu ezartzen ditu, eta 
denen artean Euskal Merkataritza 2015era Egokitzeko Planaren mapa 
estrategikoa osatzen dute. 
 
 
Helburuak honako lau ikuspegi hauetan oinarrituta ezartzen dira, horien artean 
kausa-efektu erlazioa izanik: 
 

• Emaitza-helburuak; horiek betetzeak Planaren arrakasta eta adierazitako 
ikuspegia betetzea ekarriko du.  

• Interes-talde bakoitzarentzat balioa sortzeko helburuak. Horien bidezko 
interesak betetzea aldez aurreko baldintza da proposatutako emaitzak lortu 
ahal izateko.  

• Sektorearen balio-katea osatzen duten prozesu operatiboei lotutako 
helburuak.  

• Baliabideen arloko helburuak, lorpenak epe ertain luzean iraunkorrak 
direla bermatzeko.  

 
 
 

Txikizkako merkataritza garatua, eraginkorra eta lehiakorra, 
kontsumitzaileen premiei egokitutako merkataritza-formatu anitzekin, 
orekatua lurralde mailako banaketan eta irisgarritasunean, eta hiri-
kohesioari eta hirien erakargarritasunari lagunduta, enplegu 
profesionalizatua sendotuz. 
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Planak 7 helburu ezartzen ditu, Planak arrakasta izan duela adieraziko duten 
emaitzei dagokienez: 
 

• R1. Merkataritzaren batez besteko dimentsioa handitzea, enpresen eta 
salmenta-puntuen alderdi bikoitzean. 

• R2. Sektoreko jardueraren errentagarritasuna indartzea 

• R3. Orekari eustea merkataritza-formatuen artean 

• R4. Banaketa-egiturari eustea lurralde osoan; horretarako, arreta 
espezifikoa jarri behar da merkataritza-dentsitate baxua duten lurraldeetan 

• R5. Sektorearen berrikuntza/modernizazioa garatzea 

• R6. Enplegu kualifikatua handitzea Merkataritza-sektorean 

• R7. Banaketaren kostu globala murriztea 
 
 
Emaitza horiek lortzeko, Plana txikizkako merkataritzaren inguruko lau interes-
talderi zuzenduta dago (merkatariak, kontsumitzaileak, udalak eta enpresa 
hornitzaileak), honako 4 helburu espezifiko hauekin: 
 

 V1. Dendetan duten lehiakortasuna hobetzea erraztea.  

 V2. Kontsumitzaileen merkataritza-esperientzia hobetzea 

• V3. Merkataritza udal-kudeaketan txertatzea erraztea, hiri 
erakargarriagoak eta iraunkorragoak lortzeko. 

• V4. Enpresa hornitzaileen eta txikizkako merkataritzaren arteko 
harremanen artikulazioa erraztea. 
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Proposatutako emaitzekin balio hori sortzeko, enpresaren barruko (barne-
kudeaketa) edo kanpoko 8 enpresa-prozesu nagusi eta merkataritza-jardueraren 
esparru bideratzailearekin loturiko 3 prozesu eraginpean hartzen dituzten 
helburuak zehaztu dira. 
 

A) Barne enpresa-prozesuak (5) 
 1P. Estrategiak eta enpresa-kudeaketa hobetzea 
 2P. Merkataritza-zerbitzuaren prestazioa hobetzea, kalitateari eta bezeroen 

arretari dagokionez. 
 3P. Instalazioak eta establezimenduak hobetzea. 
 4P. Merkataritza informazioaren gizartean txertatzea sustatzea 
 5P. Hornidurako eta logistikako sistemak hobetzea 

 
B) Kanpo enpresa-prozesuak (3) 
 6P. Aliantza bertikalak sustatzea 
 P7. Aliantza horizontalak sustatzea 
 P8. Elkarteen rolak indartu eta argitzea 

 
C) Eragileekiko erlazio-prozesuak eta gizartea (3) 
 P9. Lankidetza publiko eta pribatua bultzatu eta sendotzea 
 P10. Merkataritza-jardueraren esparru bideratzaile baten garapenean 

aurrera egitea 
 P11. Sektorearen gizarte-proiekzioa hobetzea 

 
Azkenik, azken helburu multzoa baliabideei buruzkoa da, sektorean 
iraunkortasuna bermatzeko aukera emanez, eta prozesuen helburuak betetzen 
direla bermatu ahal izateko. Eremu horretan honako hiru helburu hauek 
zehazten dira: 
 

 S1. Enplegatuen eta kudeatzaileen trebakuntza bultzatzea 
 S2. Sektoreari buruzko informazioa sortzea bultzatzea, administrazioak 

ondoren erabakiak hartzeko, baita sektore-eragileen enpresa-
estrategien garapenerako ere. 

 S3. Merkataritza-prozesuei buruzko/aplika dakiekeen ikerketa 
bultzatzea 

 
 
25 helburu horiek honako 4 jardun-ardatz hauen inguruan artikulatzen dira: (i) 
Enpresak; (ii) Pertsonak eta jakintza; (iii) Lurraldea; eta (iv) Erakunde-esparrua. 
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FORMULAZIO ESTRATEGIKOA: planaren mapa estrategikoa

ARDATZAK
EZAGUTZA ETA 

PERTSONAK
ENPRESAK LURRALDEA ERAKUNDE ESPARRUA

R1‐ batez besteko 
dimentsioa 
handitzea

R2‐Merkataritzaren 
errentagarritasuna 

indartzea

V1‐ Lehiakortasuna 
handitzeko tresnak 

erraztea

BALIABIDEAK 
(prozesuaren 
iraunkortasuna)

PROZESUAK

BALIOA 
GIZARTEKO 
INTERES‐

TALDEENTZAT

EMAITZAK
R3‐ Orekari eustea 

merkataritza‐
formatuen artean

Kontsumitzaileak

V2‐ Sektorea 
bultzatzea 

kontsumitzaileen 
“merkataritza‐
esperientzia”
hobetzeko
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“Txikizkako merkataritza garatua, eraginkorra eta lehiakorra, kontsumitzaileen premiei egokitutako 
merkataritza-formatu anitzekin, orekatua lurralde mailako banaketan eta irisgarritasunean, eta hiri-
kohesioari eta hirien erakargarritasunari lagunduta, enplegu profesionalizatua sendotuz”

2015. urteko ikuspegia

R5‐ Sektorearen 
berrikuntza/moder
nizazioa garatzea

R7‐ Banaketaren 
kostu globala 
murriztea

R6‐ Enplegu 
kualifikatua 
handitzea 

merkataritzan

Udalak

V3‐Merkataritza 
udal‐kudeaketan 
txertatzea erraztea

Enpresa hornitzaileak

V4‐Enpresa 
hornitzaileen eta 
merkataritzaren 

arteko harremanen 
artikulazioa erraztea

R4‐ Banaketa‐
egiturari eustea 
lurralde osoan
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Enpresak
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Barne‐prozesuak  Kanpo‐prozesuak Esparru‐prozesuak

S1‐ Enplegatuen 
eta kudeatzaileen 

trebakuntza 
bultzatzea

S2‐ Erabakiak 
hartzeko 

informazioa sortzea 
bultzatzea

S3‐Merkataritza‐
prozesuei 

buruzko/aplika 
dakiekeen ikerketa 

bultzatzea

FORMULAZIO ESTRATEGIKOA: planaren mapa estrategikoa

ARDATZAK
EZAGUTZA ETA 

PERTSONAK
ENPRESAK LURRALDEA ERAKUNDE ESPARRUA

R1‐ batez besteko 
dimentsioa 
handitzea

R2‐Merkataritzaren 
errentagarritasuna 

indartzea

V1‐ Lehiakortasuna 
handitzeko tresnak 

erraztea

BALIABIDEAK 
(prozesuaren 
iraunkortasuna)

PROZESUAK

BALIOA 
GIZARTEKO 
INTERES‐

TALDEENTZAT

EMAITZAK
R3‐ Orekari eustea 

merkataritza‐
formatuen artean

Kontsumitzaileak

V2‐ Sektorea 
bultzatzea 

kontsumitzaileen 
“merkataritza‐
esperientzia”
hobetzeko
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“Txikizkako merkataritza garatua, eraginkorra eta lehiakorra, kontsumitzaileen premiei egokitutako 
merkataritza-formatu anitzekin, orekatua lurralde mailako banaketan eta irisgarritasunean, eta hiri-
kohesioari eta hirien erakargarritasunari lagunduta, enplegu profesionalizatua sendotuz”

2015. urteko ikuspegia

R5‐ Sektorearen 
berrikuntza/moder
nizazioa garatzea
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5. AGINTE KOADROA 
 
 
Planaren jarraipen eraginkorra eta ebaluazioa egin ahal izateko, hautatutako 
helburuei lotutako adierazleak behar dira, honako hauek egiteko aukera emanez:  
 

(i) Planaren egikaritzea neurtzea (nagusiki aurrekontu-kudeaketako 
adierazleen bitartez), alde batetik, eta  

(ii) Helburuei lotutako adierazleen bilakaera neurtu eta jarraitzea, beste 
aldetik. 

 
Aurrekontuan jasotako ekintzak egikaritzea soilik ez da nahikoa Planaren betetze-
maila ebaluatzeko. Era berean, ez da nahikoa soilik egiturazko adierazleen 
jarraipen bat egitea, hain zuzen ere horien bilakaera Planaren jardunen eta 
kanpoko beste elementu batzuen eraginpean egongo delako. 
 
Prozesu sozioekonomikoen konplexutasunak ere ez du aukera ematen bi 
neurketak bakar batean lotzen dituzten ondorio sinplistak egiteko. Hala ere, azken 
helburuen neurketak soilik emango du aukera sistema nahi den norabidean doan 
edo, aldiz, tresnak aldatu edo kasu bakoitzeko analisi xehatu baten ondorengo 
ahaleginak indartu behar diren egiaztatzeko.   
 
Erantsitako koadroan, Egokitzeko Planaren helburuei lotutako adierazleen 
zerrenda gaineratu da. Aginte-koadro horrek aukera emango du Planaren 
jarraipena eta ondoko balioespena egiteko (vide infra, 7. idatz-zatia).  
 
Koadroaren lehen murriztapena da sektorearentzako balio absolutuak aurkezten 
dituela banaketa txikiaren eta handiaren, edo udalerrien hiri-bilbean kokatutako 
merkataritzaren eta periferian kokatutakoaren artean egun dauden aldeekin; 
hortaz, 1.2 Programarekin bat etorriz, egungo informazio-sistema hobetu egin 
beharko da. Sektorearen bilakaera ezagutzeko beharrezkoa den xehatze-
mailarekin kalkulatu ahal izan daitezen. 
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HELBURU ESPEZIFIKOA ADIERAZLEA EGUNGO 
BALIOA  

ESPERO 
DAITEKEE
N JOERA 

EMAITZAK    
Batez besteko enplegua, 
establezimendu bakoitzeko 2,7  

R1. Merkataritzaren batez besteko 
dimentsioa handitzea Salmentak establezimendu 

bakoitzeko (apc)* 357.122 €  

 
Salmentak/m2* 

 
4.658,81 €/m2 

 

R2. Sektorearen errentagarritasuna indartzea  
Salmentak enplegatu bakoitzeko 

 
134.116 € 

 

Merkataritzaguneen metatutako 
azalera gordin alokagarria 1.000 
biztanle bakoitzeko 

360 m2/1.000 bizt. 
 

Espezializatua:  
% 78,7 

 
R3. Merkataritza-formatuen eta dauden 
entseinen arteko orekari eustea 

moduen arteko salmenten %-a** 
Ez-espezializatua: % 21,7  

1.000 biztanle bakoitzeko 3 
establezimendutik beherako 
merkataritza-dentsitatea duten 
udalerrietan bizi diren herritarren 
%-a 

1,3% 

 

Establezimenduak 1.000 biztanle 
bakoitzeko 15,5  

R4. Banaketa-egiturari eustea lurralde osoan 
 

Merkataritzarako azalera 1.000 
biztanleko 1.472 m2  

Establezimenduetan berrikuntza-
jardunak egiten diren batez 
besteko denbora  

7,1 urte  
 

Inbertsioen ehunekoa salmenten 
gainean* % 1,6  

Merkataritza elektronikoa duten 
konponketa- eta merkataritza-
sektoreko establezimenduen %-a 

% 17 
 

Ordenagailua duten txikizkako 
establezimenduen %-a 

 
% 58,9 

 

 

Interneterako sarbidea duten 
txikizkako establezimenduen %-a % 49,8  

Kudeaketarako softwarea duten 
txikizkako establezimenduen %-a % 39,9  

R5. Desarrollo de la innovación/ 
modernización del sector 

Datafonoa edo TPV duten 
txikizkako establezimenduen %-a % 59,8  

 
Bi generoak: 7,51€ 
Gizonak: 8,91 € Saltzaileen eta antzekoen batez 

besteko irabazia ordu bakoitzeko 
Emakumeak: 7,11 € 

 

Soldata-aldea saltzaileen eta 
antzekoen ordu bakoitzeko batez 
besteko irabaziari dagokionez  

% 25,3 
 

Erdiko mailako eta unibertsitateko 
ikasketak dituzten enplegatuen %-
a*** 

% 85,8 
 

Unibertsitateko ikasketak dituzten 
merkataritzako kudeatzaileen %-a % 20  

R6. Enplegu kualifikatua handitzea 
sektorean 

Landunen %-a generoaren arabera Gizonak: % 31,5 
Emakumeak: % 68,6 

 

R7. Banaketaren kostu globala murriztea Salmenten gaineko guztizko 
kostuen %-a* % 95,4  

* 2005. urteari buruzko datuak 
*** 2001eko erroldatik ateratako datuak 
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6. ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA PROGRAMAK  
 
Adierazitako helburuak betetzeko, 4 ardatz estrategikotan egituratzen da plana, eta 
horiek 9 jardun-programen bitartez gauzatzen dira. 

 

 
 
Ardatz estrategiko bakoitzak, edozein modalitatetan, dendaren lehiakortasuna 
eta produktibitatea hobetzeko aukera estrategiko bati erantzuten dio, horren 
garapen iraunkorrerako sine qua non baldintza gisa, aldi berean zerbitzuaren 
kalitate handiagoa eta kontsumitzaileen asebetetze-maila altuagoa ekarriz. 
 
Lehen ardatz estrategikoak jakintza garatzearen aldeko apustua egiten du 
(ikerketa, informazioa eta prestakuntza), pertsona prestatuagoak izate aldera. 
Inplizituki aitortzen da, beste produkzio-sektore batzuekin alderatuta, produktu eta 
zerbitzu berriak aurkitzeko, eta ekoizpenerako eta zerbitzuak kudeatzeko modu 
berriak aurkitzeko ikerketaren eremuan egindako ahalegin sistematikoak oso 
gutxi direla. Hortaz, ezinbestekoa da sektorean I+G+B plan bat bultzatzea. 
 
Sektorearen jakintzari berari merkataritza-jardueraren espezifikotasunari 
egokitutako adierazleak falta zaizkio, baita horren lehiakortasun-postua 
ebaluatzeko aukera ematen duten eta denboran, sektoreen artean eta lurraldeen 
artean merkataritza-praktiken konparaketa onuragarria (benchmarking) 
ahalbidetzen duten ereduzko jarraibideak ere. Hortaz, ezinbestekoa da sektorearen 
informazio-plan bat bultzatzea, jardun-programen ebaluazioa eta etorkizunean 
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erabakiak hartzea errazteko ad hoc adierazleen sistema bat sortzeko aukera 
emanez. 
 
Azkenik, jakintza eta trebakuntza profesionala dira merkataritza-lehiakortasunaren 
oinarriak, merkataritzaren aldetik erakargarriak eta lehiakorrak diren lurraldeen 
artean alde argiak ezartzeko aukera emanez. Horregatik, estrategia honen 
hirugarren osagaia kudeatzaileen nahiz enplegatuen prestakuntza-programa 
espezifikoak indartzetik abiatzen da, benetako karrera profesional aitortua eta 
balioetsia garatuta, eta emandako zerbitzuen kalitate-mailak hobetuta, 
produktibitatearen eta bezeroen asebetetzearen onurarako. Prestakuntza-planak 
egiaztatze-sistema batekin osatzen dira, metatutako esperientzia eta prestakuntza 
balioztatuta, eta dagokion prestakuntza-mailarekin parekatuta. Jardun horiekin 
batera ibilbide profesionalaren errekonozimendu-ekintzak egiten dira. 
 
Bigarren ardatzak enpresa-berrikuntzan du eragina: produktuen, zerbitzu-
kontzeptuen eta kudeaketa-moduen berrikuntzak soilik du eragina 
lehiakortasunaren hobekuntza iraunkor batean. Eta berrikuntzako inbertsioak, 
hobekuntza teknologikoak prozesuen kudeaketan, eta pertsonen kudeaketa 
eraginkorra eginez lortu behar da hori. Horretarako, denda bakoitzaren barne 
jardunak nahiz enpresen arteko jardunak egin behar dira.  
 
Hortaz, merkataritzan berrikuntza eta bikaintasuna lortzera bideratutako 
programa global batean zehazten da estrategia, hobekuntza eta estrategia 
operatiboko planei nahiz plan horien ondoriozko jardunen finantziazioari 
laguntzea barnean hartuta. Bigarren programak mota bateko edo besteko enpresa-
partzuergoak osatzera daramaten enpresen arteko lankidetza-jardunetan du 
eragina, baina beti prozesu operatiboetan hobekuntza-ekintzak bultzatzeko 
helburuarekin, merkataritzaren lehiakortasun globalean eraginez. 
Modu osagarrian, ardatz honen barruan sartzen da enpresa-transmisioko 
prozesuei laguntzea; hain zuzen ere, horien bitartez sartzen eta irteten diren 
enpresen premiak eta interesak batera daitezke. 
 
Hirugarren ardatz estrategikoak hiri-merkataritzaren dinamizazioa eta 
lehiakortasuna bultzatzen du, enpresen eta administrazioen arteko lankidetza 
indartuta, enpresa-lehiakortasuna indartzeko eta lurraldegune globalki 
erakargarriak lortzeko helburu bikoitzarekin. Nagusiki udalerrietan hirugarren 
sektoreko estrategiak egitea sustatu nahi da, jada ezarritako lankidetza publiko eta 
pribatuko prozesuen oinarrian aurrera eginez, enpresen artean lankidetza-
estrategiak bultzatuta zonako edo/eta sektoreko baliabide jakin batzuk 
balioztatuta, eta ondoriozko lankidetza- eta kudeaketa-plataformen kudeaketa 
profesionalizatua bermatuta. Hirugarren sektoreko estrategia horiek gizarte osoari 
zuzendutako komunikazio-kanpainen bitartez indartuko dira. Programak, era 
berean, eskualdeko edo udalaz gaindiko ekimenak bultzatuko ditu, “bigarren 
mailako” lankidetza-plataformak osatzea ahalbidetuta. 
 
Horien ondoriozko jardunek barnean hartu behar dute udal-lankidetzako 
plataformak osatzea eta sendotzea (horien kudeaketa-egiturak profesionalizatuta), 
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baita tokiko planen eta estrategien ondoriozko jardunak ere. Zehazki, 
merkataritza-ardatzak berreskuratzeko, logistikako jarduerak antolatzeko edo 
udal-merkatuen azpiegituren balioztatzean jarduteko hirigintza-ekimenak onar 
daitezke, beste aukera batzuen artean. 
 
Hirugarren sektoreko estrategien bitartez merkataritza-formatuen garapen 
orekatuarentzako aukerak ezarri beharko dira udal-mailan, kontsumitzaileen 
interesa bateragarri eginez hirien garapen harmonikoarekin eta mugikortasuneko 
inpaktua txikitzearekin. 
 
Lurralde-orekaren beste ikuspegi batean oinarrituta, programa espezifiko bat 
txertatu da biztanleria-dentsitate txikia duten eta, horren ondorioz, logistika-kostu 
altua eta errentagarritasun baxua duten udalerrietan oinarrizko merkataritza-
jarduera errazteko; izan ere, baldintza horiek biztanleen bizitza-kalitatean dute 
eragina, eta kalitate horri eustea ezinbestekoa da lurralde-orekarentzat. 
 
Azkenik, laugarren ardatz estrategikoaren helburua da sektorearen operatiban 
eragina duen erakunde-esparruaren eraginkortasun operatiboa hobetzea. 
Merkataritza-elkarteen mapa argitzearen alde jokatzen da, enpresa-elkarteen 
sareak dakarren kapital soziala indartuta, eta horren helburuak aldatu behar dira, 
merkataritzaren berrikuntza eta produktibitatea erraztera bideratuz.  
 
Bestalde, merkataritza gizarte-balioen eskalan maiz oharkabean geratzen den 
balioztapen eta errekonozimendu publiko baten hartzekoduna da. Horregatik, 
sektorean kalitatearen eta ibilbide profesionalaren errekonozimendurako ekintzak 
sistematizatzea pentsatu da. 
 
1. eranskinean, fitxen bitartez, horien ezaugarri diren 9 programak eta osagaiak 
deskribatzen dira. 
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7. KUDEAKETA EREDUA 
 
7.1 Planteamendua 
 
Egokitzeko Plana onartu ondoren, martxan jarri behar da, eta jarraipen-sistema bat 
ezarri behar da, betiko moduko etengabeko berrikuntzako prozesu bat barnean 
hartuta. 
 

 
 
Kudeaketa-ereduaren asmoa da Planean proposatutako ekintzen eta emaitzen 
jarraipena egitea, hau da, ezarritako helburuengan duten intzidentziaren 
jarraipena, adierazleen koadroan zehaztu den moduan. 
 
Planak definitutako Ikuspegia lortzeko prozesu bat ezartzen du. Prozesu horretan 
honako hauen pixkanakako egokitzapena egin beharko da: 
 

• Ezarritako helburuak eta erronkak, helburuen eta erronken hasierako 
kuantifikazioa ahalegin bat dela aintzat hartuta, horien jarraipenak agerian utz 
baitezake helburu handinahiegiak direla edo, aldiz, nahikoak ez direla. 

• Proposatutako adierazleak, hasieran zehaztasun nahikoarekin ezartzeko 
erreferentziarik ez dagoen kasu guztietan. 

• Ekintzak berak (programak eta horien osagaiak), proposatutako neurrien 
efektua ebaluatu ahal den heinean eta ezarritako helburuak lortzeko egokiak 
edo nahikoak ez direnean. 

 
Egokitzeko Planean, aplikatzearen ondoriozko lorpenak ebaluatzeko, edo, aldiz, 
horiek gauzatzen direla bermatzeko definitutako jardunen norabidea aldatzea 
beharrezkoa den ebaluatzeko aukera ematen duten helburuak eta adierazleak 
biltzen dira. 
 
Egokitzeko Planaren egikaritzearen jarraipen sistematikoa egiteko organo 
eskuduna Sailaren Merkataritza Zuzendaritza izango da. 
 
 

  

Planeatu, 
diseinatu 

Garatu, 
ezarri 

egikaritu 

Kontrolatu 
(ebaluatu) 

Doitu, 
zuzendu 
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7.2 Jarraipen- eta ebaluazio-prozesua. 
 
Jarraipen-prozesua urtero egingo da. Abiarazterakoan, eta aldez aurretik, 
zabaltzeko ekintzak gauzatu beharko dira, baita adierazitako laguntza-tresnak 
prestatzeko eta egokitzeko ekintzak ere. 
 
Planaren jarraipen-jardunak honako hauek izango dira: 
 

• Adierazleen urteko kalkulua. 
 

• Memoria-txostena, kualitatiboa8 eta kuantitatiboa, urtean behin, 
garatutako jardueren jarraipenarekin eta ebaluazioarekin. Txostenak 
aurreikusitako jarraibideei lotutako lorpenen eta/edo zailtasunen 
ebaluazioa global bat bilduko du, eta hobekuntza-proposamenak izango 
ditu, Planaren ekintzak garatzeaz arduratzen direnen eta sektoreko 
eragileen iritzia kontuan hartuta. 

 
7.3 Plana eraginkortasunez kudeatzeko 

elementuak 
 
Plana martxan jartzeko koordinazio-prozedura jakin batzuk gauzatu behar dira, 
eraginkortasunez kudeatzen dela bermatzeko, eta, era berean, hartzaileek behar 
bezala jaso behar dute. Horrenbestez, ezinbestekoa da hainbat aldetatik jardutea, 
beharrezko izapideak eta administrazio-jardunak sinplifikatzeko artikulazioa 
ezarrita: (i) Sailaren bulegoen barruan (Merkataritza, Turismo, ISEB), (ii) Eusko 
Jaurlaritzaren Sailen artean (Ogasun, Ingurumen, Lurralde Antolamendu, Osasun 
eta Kontsumo); eta (iii) gainerako Administrazioen artean (Foru Aldundikoa eta 
Udal-mailakoa). 
 
Planaren kudeaketa eraginkorra bermatzeko egingo diren jardunak honako hauek 
izango dira: 
 

• Koordinazio-tresnak sortzea baterako estrategiak garatzeko, Eusko 
Jaurlaritzaren Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren 
barruan (Turismo, ISEB) nahiz Eusko Jaurlaritzaren beste Sail eta 
Erakunde batzuekin antolatuta (DAMAOT, Ekonomia eta Ogasun Saila; 
Osasun eta Kontsumo Saila; Kultura Saila; Enplegu eta Gizarte Gaietako 
Saila; Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila; Justizia eta Herri 
Administrazio Saila. Eustat); baita beste erakunde batzuekin (Aldundiak, 
Udala) ere. Merkataritza-arloko beste eragile publiko batzuekin 
harremanak formalizatzean eta horien prozedurak ezartzean datza, 
dagokion informazio-bideak eta jarduteko protokoloak ezarrita Eusko 
Jaurlaritzak garatzen dituen ekintzetan eta merkataritzan eragina izan 

                                                 
8 Informe horrek genero-ikuspegia izan beharko du kontuan. 
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dezaketenetan. Sailean arduradunak izendatu beharko dira Jaurlaritzako 
gainerako Sailekiko etengabeko harremana azkartzea eta harreman horri 
eustea ahalbidetuko duten komunikazio-bideak sortzeko. 

 
• Planean aurreikusitako jardunen administrazio-izapidea sinplifikatzea. 

Prozedurak eta inprimakiak sistematikoki berrikustean datza, sektoreko 
erakundeekin lankidetza handiena bilatuz, eta bikoiztasunak eta epeen 
behar ez diren luzapenak saihestuta. Horretaz gain, ISEB Sozietate 
Instrumentalarekin lankidetzan jardutea proposatzen da, merkataritza-
sektoreari atxikitako programen kudeaketa eraginkorra arintzeko. 

 
• Sailaren jarraipena eta parte-hartzea lurralde-antolamenduko 

artezpideen berrikuspenean (merkataritza-jardueretan eragina duten beste 
batzuk (LAAk, LAP, plan bereziak, eta udal-planak). 

 
• Sektorearen informazio-kanpaina espezifikoak egitea, Plana eta bertan 

definitutako tresnak ezagutarazteko.  
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ERANSKINA: MERKATARITZA EGOKITZEKO 2009-
2015 PLANAREN PROGRAMAK 
 
 
1- Merkataritzako ikerketa-programa eta 

informazio-sistema 
 
 
1. ARDATZA:  Ezagutza eta pertsonak 
KODEA:1.1 PROGRAMA: Ikerketa eta informazio-sistema 
PROGRAMAREN 
HELBURUA Sektorearen lehiakortasuna garatzeko ikerketa-eremuak 

identifikatzea, eta merkataritzaren egiturari eta bilakaerari buruzko 

estatistika-informazio esanguratsua sortzea, berrikuntzarako, 

enpresa-estrategietarako eta administrazioaren erabakiak hartzeko 

laguntza gisa balio dutenak.  
XEDE TALDEA • Merkatariak 

• Elkarteak 

• Erakundeak 

• Berrikuntza Sistema osatzen duten erakundeak (Unibertsitateak, 

Teknologia Zentroak, I+G-ko enpresa Unitateak, sektoreko 

adituak) 

• Merkataritzako Enpresak eta Elkarteak 
ZERIKUSIA DUTEN 
PLANAREN 
HELBURUAK* 

− R5. Sektorearen berrikuntza/modernizazioa garatzea  
− V1. Lehiakortasuna handitzeko tresnak erraztea 
− 1P. Estrategiak eta enpresa-kudeaketa hobetzea 
− 4P Merkataritza informazioaren gizartean txertatzea sustatzea. 
− S2. Erabakiak hartzeko informazioa sortzea bultzatzea 
− S3. Merkataritza-prozesuei buruzko/aplika dakiekeen ikerketa 

bultzatzea 
PROGRAMAREN EZAUGARRIAK 
Deskribapena: Informazioa sortzeko sistema egituratu bat eduki nahi da, nagusiki 

egiturazkoa, estatistikoa, eta osagarri gisa egoeraren araberakoa eta 
markatukoa. Horretarako: (i) Merkataritza Sailaren estatistika-
gaitasuna indartuko da, era horretan, Eustatekin koordinatuta, 
garrantzizko informazioa sortuz dagokion fidagarritasun eta 
kaudimen teknikoarekin; (ii) Merkataritza-sektoreko Behatokia 
(Ikusmer) indartuko da, egoera-informazioko sortzaile gisa; alde 
batera utzi gabe (iii) Sailak zuzenean sektoreko azterlanak eta 
azterlan sozioekonomikoak egitea. Bestalde, sektorean ikerketa eta 
berrikuntza bultzatu nahi da, horretarako: (iv) ezagutzaren 
garapena bultzatuko da, ikerketa-proiektuak sustatuta; (v) ikerketa-
taldeak indartuko dira, eta adituen ikerketa-sareak sortzea 
bultzatuko da. Lanen multzoak baliagarria izan behar du 
Administrazioak politikak egiteari euskarri sendo bat emateko eta 
enpresa-estrategietan laguntzeko, kontsumoari eta merkataritza-
banaketari dagokionez gizartearen jokabideak hobeto ezagututa.  
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Osagaiak:  

1. Merkataritzako Estatistika Unitatea indartzea 
• Merkataritza Sailaren Estatistika Unitatea sendotzea, 

aurrekontu-baliabideen eta giza baliabideen zuzkiduraren 
bitartez. 

• Laurteko estatistika-planaren diseinua, estatistika-datu 
esanguratsuak identifikatuta eta horiek lortzeko 
beharrezko estatistika-aukerak definituta. 

• Adostutako estatistika-operazioak lantzea. 
• Sexuaren araberako datuen banaketa sektoreko 

estatistika erlatiboetan sartzea, eta estatistika-
adierazleak egokitzea. 

2. Merkataritza Behatokia (Ikusmer) indartzea 
• Ikusmerren erakunde-sendotzea, aurrekontu-baliabideen 

eta giza baliabideen dagokion zuzkiduraren bitartez. 
• Azterlanei buruzko urteko Programa bat diseinatzea, eta 

azterlan horietan genero-ikuspegia sartuko da. 
• Sektoreko enpresen demografiari, enpleguaren ezaugarriei, 

sektoreko okupazioaren barruko genero-ikuspegiari eta 
krisiaren inpaktuari buruzko sektore-azterlanak egitea. 

3. Sektoreko eta merkatuko azterlanak egitea, adibidez, 

banaketa-bideei buruz, sektoreei buruz eta bezeroei buruz 

(tipologien identifikazioa, etorkizuneko bezeroari buruzko 

prospektiba, betiere genero-ikuspegia sartuta). 

4. Merkataritza-prozesuak errazten dituen ikerketa 

teknologikoko proiektuei laguntzea. 

5. Merkatuko egiturari eta kontsumo-ohiturei buruzko ikerketa 

sozioekonomikoko ekipo eta sareei laguntzea. 
 

 
Oharrak eta mugak 

 
Gaur egungo informazio-hutsuneak estaltzea da helburua, 
eskatutako azterlanak finantzatzeko Eustaten inplikazioa nahiz 
gremio- eta enpresa-erakundeen itunak areagotuta. Bestalde, 
informazioaren hedapen-politika bat egin behar da, sortutako 
informazioa sektorearen esku jartzeko.  
Horretaz gain, berrikuntzako euskal sistemaren ikerketa-gaitasunak 
Merkataritza-sektorearentzat garrantzitsuak diren gaietan pixkanaka 
espezializatu nahi dira; horretarako, dagokion lotura ezarriko da 
etorkizuneko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planarekin, 
hasieran lankidetza-sareak bultzatuta, etorkizunean Ikerketa 
Kooperatiboko Zentro birtualetan sendotu daitezkeenak (IKZ 
batzuen ildo berean). Sektorean aplika daitekeen jakintzaren 
garapena sustatu nahi da. 
Diruz lagundu daitezkeen ikerketa eta berrikuntzako proiektuak 
ikerketa-unitateen eta sektoreko enpresen parte-hartzean oinarritu 
behar dira, sektorearen premietara egokitzen direla bermatzeko. 
Egokiena izan daiteke ikerketa-proiektuen jarraipen eta 
koordinaziorako sistema bat artikulatzea, bai Sailaren barruan, bai 
Korporazio Teknologiko baten barruan. 
Programaren ahultasun handiena da bokazio espezifikoa duten 
zentroak eta sareak ez daudela. 
Gaur egun, Ikusmerrek ez du baliabiderik handitzen den ikuspen bat 
babesten duena. 

 



 
 

Merkataritza Egokitzeko 2015 Plana  35

Esku hartzen duten 
beste eragile batzuk • Ikusmer 

• Eustat 

• Merkataritza Ganberak 

• Euskomer 

• Merkataritzako Enpresak eta Elkarteak 

• Merkataritza-dinamizatzaileak 

• Teknologia Zuzendaritza / Politika Zientifikoko Zuzendaritza 
Tresnak Estatistika-operazioen eta (partziala) azterlan-programaren 

finantziazioa. 
Ezinbesteko izapidea Estatistika-operazioak hainbat urtetarako estatistika Planaren 

barruan txertatzea. Ikusmerren zerbitzu publikoen kudeaketa-
kontratuko prozedura. Beste azterlan batzuk egiteko aurrekontu-
izendapena. 

Kronograma Urtekoa 
Aurrekontu-
baliabideak 

Ahal bada hainbat urtetarakoa, geroz eta zenbateko handiagoekin 
aurrekontu-gaitasunaren arabera eta ikerketa-oinarriaren 
hazkundearen arabera 

2006-2009 aldiko 
ELGBPren gainean 
egungo Planak 
gaineratzen dituen 
aldeak 

- Programak berrikuntza gisa gaineratu du merkataritza-politikaren 
gainean erabakiak hartzeko euskarri gisa estatistika-unitate bat 
sortzearekin saila indartzeko premia. 
- Sektorearen barruan dauden genero-arrailak kontuan hartuko 
dituzten estatistikak lortzea gehitu da. 
- Beste berrikuntza bat da eragileen iritzia gaineratu duela erabakiak 
hartzea eta merkataritza-sektoreko enpresa-estrategien definizioa 
errazten duten sektoreko azterlanen gaiari buruz. 
- Ikusmer jada ELGBPan jaso zen arren, programa honen 
berrikuntza da Sailaren estatistika-gaitasuna indartu nahi dela 
Eustaten lankidetzarekin, txikizkako merkataritzaren berezko 
gaietan. 
- Programa honek egiaztatu egiten du Autonomia Erkidegoko 
Jaurlaritzak merkataritza-sektoreari aitortzen dion garrantzia, horren 
estatistika-iturriak garatzen baititu. Beste arrazoi batzuen artean, 
merkataritza-banaketako sektoreari garrantzi hori aitortzen ez 
diotelako, era horretako estatistika-iturriak ez dituzten beste 
Autonomia Erkidego batzuekin konparatzen badugu. 
- Berritzailea da sektorean esku hartzen duten eragileekiko 
informazio-sistemaren hobekuntzari ematen zaion zeharkako 
tratamendua. 
- Berrikuntza gisa gaineratu da programan merkataritza-banaketako 
ikerketa espezializatua, jardunak ikerketa-taldeei eta sareei 
zabalduta, lehiakortasunaren eta berrikuntzaren hobekuntzarako 
tresnak errazten dituzten enpresekin lan eginez. 
- IKZren kontzeptuarekiko aurrerapen bat da. Programa honetan 
bildutako ikerketa zabalagoa  eta malguagoa da antolamenduari 
dagokionez. Horren ildotik, taldeek eta sareek garatutako proiektuei 
lankidetza-hitzarmenak eta diru-laguntzak erraztea proposatzen du, 
egiturarik zehaztu beharrik gabe. 

*Kodeek mapa estrategikoari egiten diote erreferentzia, vide supra,10. orria 
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2- Prestakuntzako eta trebakuntzako programa 
 
1.ARDATZA: Ezagutza eta pertsonak 
KODEA:1.2 PROGRAMA: Prestakuntza eta trebakuntza 
PROGRAMAREN 
HELBURUA 

Prestakuntza eta trebakuntza hobetzea merkataritzan, 
prestakuntza-jardun zehatzak eginez, prestakuntza-jardunen xede-
eragile bakoitzaren profilaren arabera bereziak. 

XEDE TALDEAK • Merkatariak 

• Enplegatuak 

• Hiri-merkataritzako kudeatzaileak 

• Merkataritza-dinamizatzaileak 

• Herri-administrazioetako teknikariak. 
ZERIKUSIA DUTEN 
PLANAREN HELBURUAK − R5. Sektorearen berrikuntza/modernizazioa garatzea  

− R6. Enplegu kualifikatua handitzea Merkataritza-sektorean 
− V1. Lehiakortasuna handitzeko tresnak erraztea 
− P1. Estrategiak eta enpresa-kudeaketa hobetzea 
− P2. Zerbitzuaren prestazioa hobetzea, kalitateari eta bezeroen 

arretari dagokionez. 
− S1. Enplegatuen eta kudeatzaileen trebakuntza bultzatzea 

PROGRAMAREN EZAUGARRIAK 
Deskribapena: Programaren asmoa da sektorean lan egiten duten kolektibo guztien 

profesionaltasuna handitzea ikastaro espezifikoen bitartez, goi-
mailakoak nahiz trebakuntza aplikatukoak, enpresen kudeaketa 
hobetze aldera, eta merkataritza-esperientzia hobetze aldera, 
bezeroekiko orientazioa nabarmenduta.  

Osagaiak: 1. Goi-mailako prestakuntza espezializatua (unibertsitateko 
graduondokoak): 
o Merkataritzako espezializazio-ikastaroa 
o Hiri-merkataritzaren kudeaketa eta antolamenduko ikastaroa 
 

2. Ikastaro espezializatuak 
o Merkataritza-estrategiak (4 p)  
o Denden kudeaketa 
o Establezimenduen zuzendariak 
o Ofizialentzako edo saltzaileentzako trebetasunak 

 
3. Ekintzaile berriak (prestakuntza eta aholkularitza teknikoa) 

 
4. Prestakuntzako eta informazioko jardunaldiak egitea, eta 

txikizkako merkataritzako jardunbide egokien gida argitaratzea. 
 
5. Merkataritza-dinamizatzaileak prestatzeko beken programa  
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Oharrak eta mugak Goi-mailako prestakuntza espezializatua graduondoko titulazio baten 
moduan aurkezten da, Unibertsitatearen tutoretza akademikoarekin, 
baina merkataritza-banaketako eragile handien zuzeneko parte-
hartzearekin.  Interesgarria litzateke prestakuntza hori on line 
eskaintzea. Nolanahi ere, eskari potentzialaren aldez aurreko 
ebaluazioa egin behar da. 
 
Prestakuntza estrategikoko eta kudeaketako ikastaro espezializatuak 
jardun pertsonalizatu eta tutoretzatu gisa aurkezten dira, in house 
prestakuntzako edo ahokularitzako osagai esanguratsu batekin. 
Prestakuntza-ekintza honen azken helburua da merkatariei 
laguntzea eta gidatzea salmenta-puntuaren eraldaketa- eta 
modernizazio-prozesuan, eta, beraz, prozesu horien gaineko 
konpromisoa dutenek izango dute lehentasuna. 
 
Ekintzaile berriei laguntzeko ikastaroak, era berean, tutoretza-osagai 
esanguratsu batekin pentsatu dira.   
 
Ikastaro espezializatuei dagokienez, prestakuntza laburra eta 
praktikoa eskatzen da, sektoreko profesionalek emana, haien egiten 
jakitea eta jardunbide egokiak gainerako taldekideei emateko 
moduan. Era horretako prestakuntzarentzat identifikatutako gaiak 
bezeroekiko arretara eta merkataritzako berrikuntzara zuzentzen 
direnak dira. 
 
Azkenik, programak barnean hartzen ditu merkataritzarako 
jardunbide-gidak prestatzea eta argitaratzea (iraunkortasuna, 
trazabilitatea, eta abar) eta informazioko eta zabalkuntzako 
ekintzak, zuzenean Sailaren bitartez edo Ganberekin eta bestelako 
laguntza-erakundeekin lankidetzan. 

Esku hartzen duten beste 
eragile batzuk • Unibertsitatea 

• Merkataritza Ganberak 

• Euskomer  
Tresnak Lankidetza-hitzarmenak Unibertsitatearekin, Merkataritza 

Ganberarekin, eta banaketa-enpresa handiekin. Ikastaroen 
finantziazio partziala. 

Ezinbesteko izapidea Hitzarmena 
Kronograma 1. osagaia: Diseinatzea 2010-2011. Abiaraztea 2012. 

2. eta 3. osagaiak: Urtekoa 
Aurrekontu-baliabideak  
2006-2009 aldiko 
ELGBPren gainean 
egungo Planak 
gaineratzen dituen aldeak 

- Prestakuntza-programak aurretik egindako plan guztietan jasotzen 
diren arren, programa honek prestakuntzari dagokionez sektorearen 
eskari garrantzitsuenetako bati erantzuten dio lehen aldiz. 
Berrikuntza garrantzitsu bat ekarri du, hain zuzen ere prestakuntza 
pertsonalizatua eta tutoretzatua “in house” prestakuntza 
espezifikoarekin. 
- Sektorearentzako gai espezifikoetan oinarritutako prestakuntza 
tradizionalarekiko aurrerapen oso esanguratsua da. 
- Goragoko titulazioa sortzea, eta hori garatzeko eta zehazteko 
sektoreko enpresak ere sartuko dira. 
- Prestakuntza-jardunak, ahal den neurrian, on line bidez egingo 
dira, pertsona guztiek sarbidea izan dezaten eta bizitza pertsonala 
eta lan-bizitza uztartzeko aukera sustatzeko. Prestakuntza-jardunak 
(ikastaroak eta/edo jardunaldiak) bizitza pertsonala eta lan-bizitza 
uztartzea ahalbidetuko duten ordutegietan gauzatuko dira. 
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3- Esperientziaren egiaztapen-programa 
 
 
1.ARDATZA:  Ezagutza eta pertsonak 
KODEA:1.3 PROGRAMA: Esperientziaren egiaztapena 
PROGRAMAREN 
HELBURUA 

Sektoreko langileen trebakuntza aitortzea urteetan zehar 
metatutako esperientzian eta prestakuntza arautu gabean 
oinarritutako egiaztapenaren bitartez, baita ibilbide profesionala 
ere. 

XEDE TALDEAK • Enplegatuak 

• Merkataritza-kudeatzaileak 
ZERIKUSIA DUTEN 
PLANAREN HELBURUAK − R6. Enplegu kualifikatua handitzea Merkataritza-sektorean 

− P11. Sektorearen gizarte-proiekzioa hobetzea. 

S1. Enplegatuen eta kudeatzaileen trebakuntza bultzatzea 

PROGRAMAREN EZAUGARRIAK 
Deskribapena: Programaren asmoa da merkataritzako lanbidea duin egitea, 

merkataritzako enplegatuen egiaztapenaren bitartez, lan-bizitzan 
metatutako esperientzia profesionalean eta prestakuntza arautu 
gabeko jardueretan oinarrituta. Programa hau lanbide-heziketako 
familia guztiak biltzen dituen prozesu zabalago baten barruan 
kokatzen da. Eskumenen egiaztapenarekin batera, pertsonak 
aholkularitza jasotzen du, dagokion titulazioa eskuratzeko aukera 
emango dion prestakuntza osagarria identifikatzeko aukera emanez. 
Era berean, gizartearen nahiz sektorearen balioztapena edo 
pertzepzioa berretsi nahi da, ibilbide pertsonalaren 
errekonozimendu-ekintzen bitartez. 

Osagaiak: 1. Prestakuntza-ibilbidearen aholkularitza. 
2. Bikaintasun-planei lotutako etengabeko ebaluazioa. 
3. Egiaztapena. 
4. Ibilbide profesionalaren errekonozimendua urteko sarien bitartez. 

Oharrak eta mugak Lehiakortasunaren errekonozimendurako Gailuaren ekintzak 
garatzeaz, jarraipena egiteaz eta emaitzak ebaluatzeaz arduratzen 
den erakundea Lanbide Heziketaren Gaitasuna eta Kalitatea 
Ebaluatzeko Euskal Agentzia da, Hezkuntza, Unibertsitate eta 
Ikerketa Sailaren Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako 
Sailburuordetzaren menpeko erakundea. Familia profesionalek 
izendatutako zentroak eta aholkulariak daude. Martxan jartzea 
pixkanaka eta mailaz maila egiten ari da. Gaur egun, soilik 
Merkataritza eta Marketingeko Goi-mailako titulazioa errekonozi 
daiteke, Merkataritzako Erdi Mailari dagokion errekonozimendua 
egiteke egonik.  
Gobernu Zentralak lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntza-
bide ez-formalen bidez lortutako eskumen profesionalen 
ebaluaziorako eta egiaztapenerako prozedura eta baldintzak 
ezartzen dituen Errege Dekretua onartu zuen 2009ko uztailaren 
17an. 

Esku hartzen duten 
beste eragile 
batzuk 

• Sektoreko Lanbide Heziketaren Gaitasuna eta Kalitatea 

Ebaluatzeko Euskal Agentzia 

Tresnak Prozesua bizkortzeko lankidetza. Deialdiaren finantziazioa. 
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Ezinbesteko 
izapidea 

Ibilbide profesionalaren eta berrikuntzarekiko eta kalitatearekiko 
ekarpenaren errekonozimendurako Sarien urteko deialdia. 

Kronograma Diseinua: 2010 
Deialdiak: 2011 eta ondorengoak (urtero) 

Aurrekontu-
baliabideak 

 

2006-2009 aldiko 
ELGBPren gainean 
egungo Planak 
gaineratzen dituen aldeak 

- Programa honek sektorearen eskari zahar bati erantzuten dio lehen 
aldiz, hau da, “Esperientziaren egiaztapenari”, sektorean praktikara 
eramateko beharrezko bitartekoak artikulatuta. 
- Merkataritza aitortzeko urtero ematen diren sarien epaimahaia 
modu paritarioan osatu beharko da, eta epaimahai hori osatzen 
duten gizonen eta emakumeen presentzia orekatua izango da. 
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4- Merkataritzako berrikuntza eta bikaintasuneko 

programa 
 
 
2. ARDATZA: ENPRESA 
KODEA:2.1 PROGRAMA: Berrikuntza eta bikaintasuna merkataritzan 
PROGRAMAREN 
HELBURUA EAEko establezimenduak modernizatzea berrikuntzaren bitartez, eta 

horien kudeaketarako tresnen eta establezimenduen azpiegituren 

hobekuntzaren bitartez. 
XEDE TALDEA • Dendak 

• Merkataritza-banaketako enpresak 
ZERIKUSIA DUTEN 
PLANAREN 
HELBURUAK 

− R1. Merkataritzaren batez besteko dimentsioa handitzea 
− R2. Errentagarritasuna indartzea 
− R5. Sektorearen berrikuntza/modernizazioa garatzea 
− V1. Lehiakortasuna handitzeko tresnak erraztea 
− V2. Sektoreari laguntzea kontsumitzaileen merkataritza-

esperientzia hobetzeko 
− P1. Estrategiak eta enpresa-kudeaketa hobetzea 
− P2. Zerbitzua hobetzea, kalitateari eta bezeroen arretari 

dagokionez. 
− P3. Instalazioak eta establezimenduak hobetzea 
− P4. Merkataritza informazioaren gizartean txertatzea sustatzea 
− P11. Sektorearen gizarte-proiekzioa hobetzea 
 

PROGRAMAREN EZAUGARRIAK 
Deskribapena: Programa honen jardun-eremuak dira enpresaren barruko barne-

prozesu guztiak, negozioaren kudeaketarekin lotutakoak 
(merkataritza-estrategiak egitea, bikaintasuna zerbitzuan 
kalitatearen bitartez) nahiz inbertsio fisikoko prozesuak (teknologia 
berriak aplikatzea, saltokiaren instalazioak modernizatzea). 

Osagaiak: 1. Kudeaketa-prozesuak eta tresnak hobetzea: 
• Negozio-estrategia definitzea balio-katearen maila guztietan 

(bezeroak, enpresa hornitzaileak, logistika, finantziazioa, 
marketing, eta abar). 

• Hobekuntzako edo berrikuntzako planak egitea. 
 
2.  Bikaintasuna sustatzea, egiteko modu gisa: 

• Merkataritza-kalitatearen egiaztapen-prozesuetan parte 
hartzea UNE 175.0001 arauaren arabera. 

• Merkataritza Bikainen egiaztapen-prozesua ezartzea. 
• Merkataritza-kalitatearen egiaztapen-prozesuetan parte 

hartzea Merkataritza Bikainen arabera. 
• Ibilbide profesionalaren errekonozimendua, 

berrikuntzarekiko eta kalitatearekiko ekarpena saritzen 
duten urteko sarien bitartez 
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3. Inbertsio inmaterialen finantziazioa 

• Erosketa-ohiturei buruzko informazio-sistemak garatzea. 
• “on line” marketing-tresnak ezartzea. 
• Web-orri indibidualak eta kolektiboak egitea. 
• Salmenta telematikoko proiektuak babestea. 
• Kudeaketarako software-a aplikatzea eta egokitzea 

(Informazioa, hornidura, kudeaketa, eta abar). 
• Trazabilitate-sistemak martxan jartzea. 

 
4. Inbertsio materialen finantziazioa: 

• Internetera konektatutako ekipo eta sistema informatikoak 
erostea. 

• Hardware-a eta/edo birusen kontrako software-lizentziak 
erostea. 

• Establezimendua (saltokia) hobetzeko inbertsioen 
finantziazioa. 

• Sukurtsalak irekitzeko inbertsioen finantziazioa. 
 

Oharrak eta 
mugak 

 
Saltokiak hobetzeko eta sukurtsalak irekitzeko laguntzen kasuan, 
ondasun higiezinak erostera bultzatzea saihestu behar da; bi 
kasuetan, neurriaren xede diren enpresen tamaina 
(establezimenduei dagokienez) zehaztu beharko da, baita frankiziak 
edo bestelako merkataritza-formatu jakin batzuk kanpo uzten diren 
ere, eta merkataritza-ixtearen ondorio gehien pairatu dituzten eta, 
beraz, merkataritza-ingurunearen degradazioaren eragin handiena 
pairatu duten eremuetan kokatutako negozioen kasuan jasotako 
zenbatekoa handitzeko aukera kontuan hartu beharko da. 
Merkatarien taldea heterogeneoa da estrategien, teknologia berrien 
eta kalitate-egiaztagirien aplikazioari dagokienez. Era horretako 
neurriak, funtsean, modernizazio-prozesu horiek aplikatzen hasi 
diren baina erreferenteak ez diren eta oraindik merkataritza 
berritzailetzat jo ezin diren denda guztiei zuzentzen zaizkie. 
“Merkataritza Bikainak” egiaztagiri berria definitzeko lanean ari dira, 
UNE 175.001 arauaren eta zilarrezko eta urrezko Q ziurtagiriaren 
arteko maila batean. 

 
Esku hartzen 
duten beste 
eragile batzuk 

• Ekonomia eta Ogasun Saila 

• Euskalit 

• Merkataritza Ganberak 

• Euskomer 
 

Tresnak  
Aholkularitzako/kontsultako zerbitzuen kostuaren diru-laguntza, 
Hitzarmenak Ganberekin eta Gremio Elkarteekin zerbitzu 
profesionalak emateko, kreditu bigunak eta elkarrekiko bermeen 
kostuen hobaria. 

 
Ezinbesteko 
izapidea 

 
Laguntzak artikulatzeko diru-laguntzen dekretua. Ibilbide 
profesionalaren eta berrikuntzarekiko eta kalitatearekiko 
ekarpenaren errekonozimendurako Sarien urteko deialdia. 

 
Kronograma Urtekoa 
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Aurrekontu-
baliabideak 

 

2006-2009 aldiko 
ELGBPren gainean 
egungo Planak 
gaineratzen dituen 
aldeak 

- Establezimenduen modernizazioari dagokionez, programa hau 
beste plan batzuen antzekoa den arren, kudeaketa-tresnen 
hobekuntza nabarmentzen du berrikuntzarako eta enpresa-
bikaintasunerako iturri gisa.  
- Enpresa-estrategia zehaztera bideratutako osagaiak ezinbestekoa 
egiten du sektorea hornitzea hausnarketa estrategikoko prozesu 
horiek garatzeko beharrezko informazioarekin, informazio-
sistemaren programarekin lotuta. 
- Kalitatearen ziurtagiri-maila berri bat definitzea (Saltoki Bikainak) 
UNE 175.001 arautik zilarrezko eta urrezko Q araura igarotzea 
errazteko; horretarako, merkataritza-enpresen etengabeko 
hobekuntza bultzatuko da. “Bikain” merkataritza-programak tresna 
jakin batzuk ditu lan-bizitza eta bizitza pertsonala uztar dadin 
laguntzeko. Kontuan izanda sektoreko feminizazio-maila handia 
dela, pentsa daiteke eragin handiagoa izango duela emakumeen 
okupazioan. 
- Merkataritza aitortzeko urtero ematen diren sarien epaimahaia 
modu paritarioan osatu beharko da, eta epaimahai hori osatzen 
duten gizonen eta emakumeen presentzia orekatua izango da, 
4/2005 Legea betez. 
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5- Enpresa-transmisioko programa 
 
2. ARDATZA: ENPRESA 
KODEA:2.2 PROGRAMA: Enpresa-transmisioa 
PROGRAMAREN 
HELBURUA Titularren erretiroagatik/desmotibazioagatik edo negozioaren 

errentagarritasun baxuagatik, ixteko arriskuan dauden denden 

enpresa-transmisioa eta jarraitutasuna erraztea. Irteten diren eta 

sartzen diren enpresarien interesak bateragarri egiteko aukera 

emanez. 
XEDE TALDEA • Adineko merkatariak, bereziki merkataritza-dentsitate baxuko 

zonetan 

• Ekintzaile berriak 
ZERIKUSIA DUTEN 
PLANAREN 
HELBURUAK 

− R4. Banaketa-egiturari eustea lurralde osoan 
− R5. Sektorearen berrikuntza eta modernizazioa garatzea 
− P10. Merkataritza-jardueraren esparru bideratzaile baten 

garapenean aurrera egitea 

PROGRAMAREN EZAUGARRIAK 
Deskribapena: Programaren asmoa da enpresa-transmisioko prozesuak bultzatzea, 

enpresen eta enpleguaren jarraitutasuna bultzatu eta sustatzeko, 
hala sektoreak produkzio-egituraren barruan duen ordezkaritzari 
eutsiz. Irteten diren enpresarien (irtetea eragiten duten arrazoiak 
edozein izanik) eta sartzen direnen (ekintzaileak edo enpresa-
sozietateak) interesak bateragarri egin nahi dira. 

Osagaiak: 1. Enpresa-transmisiorako finantza-laguntzak 

2. Asistentzia teknikoa jarduera berriz ere orientatzeko eta 

transmisio-protokoloa zehazteko 
Oharrak eta 
mugak 

Merkataritza Autonomoaren Ondorengotza Programak itzuli beharrik 
gabeko diru-laguntzak ematen zituen 65 urtetik gorako 
autonomoentzat. Erretiroarekiko adin-hurbiltasuna alde batera 
utzita, jarduerari utzi nahi dioten enpresarientzat muga bat da hori. 
Horretaz gain, eskuratzailearen forma juridikoa mugatzen zuen 
(autonomoa edo pertsona bakarreko sozietatea), eta baldintza hori 
ez litzateke mugatu behar, eta beste sozietate mota batzuei ere ireki 
beharko litzaieke (SM edo SA). Lehentasuna eman behar zaio 
“merkataritza-bazterketako” arriskuan dauden zonetan aplikatzeari, 
landa-zonetan nahiz hiri-zonetan, finantza-laguntzarekin batera, 
hala badagokio, merkataritza-planteamendua berriz ere definitzera 
bideratutako aholkularitza teknikoa emanez. 

Esku hartzen 
duten beste 
eragile batzuk 

• ISEB 

• Merkataritza Ganberak 

• Euskomer 

• Eskualdeko merkatari-elkarteak 

• Merkataritza-dinamizazioko bulego-sarea 
Tresnak Diru-laguntza eta Asistentzia teknikoa  

Ezinbesteko 
izapidea 

Laguntzak artikulatzeko diru-laguntzen dekretua 

Kronograma Urtekoa. 
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Aurrekontu-
baliabideak 

 

2006-2009 aldiko 
ELGBPren gainean 
egungo Planak 
gaineratzen dituen 
aldeak 

- Programa hau berritzailea da merkataritza-dentsitate baxuko 
zonetan aplikatzeari dagokionez, baita jarduera berriz ere 
orientatzeko asistentziari dagokionez ere. 
- Enpresa-transmisioaren arrazoiak zabaltzen ditu. Belaunaldiz 
belaunaldiko errelebotik haratago doa, eta edozein enpresari 
independenteri enpresatik irteten laguntzen dio, erretiro-adina 
edozein izanik ere. 
- Irteten diren enpresarien modu juridikoa zabaltzen du. 
- Ekintzaile berriei jarraipena egiten die. 
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6- Enpresen arteko lankidetzaren sustapen-

programa 
 
2. ARDATZA: ENPRESA 
KODEA:2.3 PROGRAMA: Enpresen arteko lankidetzaren sustapena 
PROGRAMAREN 
HELBURUA 

Enpresen arteko lankidetza bertikala handitzea, zuzenean nahiz 
horretarako esanbidez eratutako elkarteen bitartez, 
kolektiboarentzako balioa sortzen duten eta balio-katearen 
eraginkortasun handiagoa dakarten eta, era horretan, banaketa-
kostu globala murrizten duten ekimenak garatzeko. 

XEDE TALDEA • Merkatariak 

• Euskomer 
ZERIKUSIA DUTEN 
PLANAREN 
HELBURUAK 

− R1. Merkataritzaren batez besteko dimentsioa handitzea 
− R2. Errentagarritasuna indartzea 
− R7. Banaketaren kostu globala murriztea 
− V1. Lehiakortasuna handitzeko tresnak erraztea 
− V4. Enpresa hornitzaileen eta merkatarien arteko harremanen 

artikulazioa erraztea. 
− P5. Enpresen hornidurako eta logistikako sistemak hobetzea 
− P6. Aliantza bertikalak sustatzea 

PROGRAMAREN EZAUGARRIAK 
Deskribapena: Programaren asmoa da lankidetzaren bitartez txikizkako 

merkataritzak sinergiak aprobetxatzea eta lehiakortasuna eta 
eraginkortasuna hobetuko duten enpresa-ekimen berriak martxan 
jartzeko beharrezko masa kritikoa lortzea, hala nola honako ekimen 
hauek: merkatu nazionalekiko eta nazioartekoekiko irisgarritasun 
errazagoa, bai banaketarako (markak, eta abar), bai 
aprobetxamendurako, eta abar, elkarte-figura egokien bitartez, hala 
nola klusterrak (ekoizleak, handizkako banatzaileak, merkatariak eta 
abar lotuta), edo bestelako figuren bitartez, hala nola irismen 
mugatuagoa duten partzuergoen bitartez. 

Osagaiak: Programak barnean hartzen ditu sektoreko banaketaren balio-
katearen multzoaren barruko (klusterrak) nahiz prozesu 
espezifikoetara mugatutako lankidetzaren inguruan definitutako 
taldeen barruko jardunak. Bi kasuetan honako hauek bultzatzen 
dira: dagokion taldeen prestakuntza, partzuergoaren estrategiak 
formulatzea, eta taldetan elkartutako enpresen lehiakortasuna 
hobetzeko jardun zehatzak:  
 
1. Sektoreko partzuergo integralak osatzea 

• Lehentasunezko sektoreen/bideragarritasun-planen 
identifikazioa. 

• Plan estrategikoak/jardun-planak egitea. 
• Plan estrategikoetan bildutako ekintzak bultzatzea. 

 
2. Enpresa-partzuergoak osatzea 

• Identifikazioa eta bideragarritasun-planak. 
• Plan estrategikoak/jardun-planak egitea. 
• Planetan bildutako ekintzak bultzatzea. 
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3. Asistentzia teknikoa merkataritza-dinamizazioko Bulegoen 
finantziazioaren bitartez. 

Oharrak eta 
mugak 

Honako jardun mota hauek programa honen barruan kualifikatzen 
dute: 

• Kalitate-planak 
• Erosketa-zentralak eta beste zerbitzu bateratu batzuk 

sortzea 
• Banatzailearen markak garatzea 
• Inportazio-partzuergoak sortzea 
• Logistika-partzuergoak osatzea 
• Kreditu-txartelak erabiltzetik ondorioztatutako erosketa-

ohituren informazioaren ustiapena 
• Bezeroak leialtzeko neurrien diseinua eta aplikazioa 
• IKTak erakundeetan ezartzeko planak egitea eta egikaritzea 

(e-marketing, e-procurement, e-commerce eta merkatu 
birtualak) 

Klusterren garapena denbora-tarte luzea eskatzen duen prozesua 
da, eta horrek zaila egiten du jardunak martxan jartzea.  
EAEko merkataritza-elkarteen arteko erreparoek eta mesfidantzek 
lankidetzaren garapena mugatzen dute. 
Lankidetza horizontala 3.1 programaren bitartez bideratzen da. 

Esku hartzen 
duten beste 
eragile batzuk 

ISEB 

Tresnak Kostuen diru-laguntzak (azterlanak, jardun-planak eta asistentzia 
teknikoa egitea). Hitzarmenak gremio-elkarteekin. 

Ezinbesteko 
izapidea 

 

Kronograma Urtekoa. Ekimenen hazkunde-prozesuari dagokionez, 2010. urtetik 
aurrera etengabea izango da, sektoreko helburuen 
lehentasun/kuantifikazio bat ezarrita 

Aurrekontu-
baliabideak 

 

2006-2009 aldiko 
ELGBPren gainean 
egungo Planak 
gaineratzen dituen 
aldeak 

- ELGBPk jada enpresen arteko lankidetza sustatzeko programa bat 
biltzen zuen arren, programa honek berrikuntza bat aurkezten du 
lankidetza nazioarteko merkatuen eremura zabaltzean, hain zuzen 
ere bertan merkataritza-sektoreak balio-katearen hainbat eremu 
hobetu ahal izango baititu, hala nola, hornidurak, norberaren 
marken ekoizpena, edo nazioarteko logistika, besteak beste. 
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7- Hiri-merkataritzaren dinamizazioa eta 
lehiakortasun Programa 

 

3. ARDATZA: LURRALDEA 
KODEA:3.1 PROGRAMA: Hiri-merkataritzaren dinamizazioa eta 

lehiakortasuna 
PROGRAMAREN 
HELBURUA Merkataritza-jardueren lurralde mailako dinamizazio-estrategien 

garapena erraztea aliantza horizontalen  bitartez, eta lurralde 

mailako hitzarturiko lankidetza eta ekintza publiko eta pribatuko 

plataformen bitartez, dagokion kudeaketa-tresnak garatuta. 
XEDE TALDEA • Merkatariak 

• Udalak 

• Eskualdeko elkarteak 

• Hiriburuetako eskualde-elkarteen kudeatzailetzak (Gasteiz on, 

Shopss Donostia eta Bilbao Dendak). 

• Tokiko garapen-agentziak 
ZERIKUSIA DUTEN 
PLANAREN 
HELBURUAK 

− R2. Errentagarritasuna indartzea 
− R3. Orekari eustea merkataritza-formatuen artean  
− R7. Banaketaren kostu globala murriztea 
− V1. Lehiakortasuna handitzeko tresnak erraztea 
− V2. Sektoreari laguntzea kontsumitzaileen merkataritza-

esperientzia hobetzeko 
− V3. Merkataritza udal-kudeaketan integratzea erraztea 
− P2. Zerbitzua hobetzea, kalitateari eta bezeroen arretari 

dagokionez. 
− P5. Hornidurako eta logistikako sistemak hobetzea 
− P7. Aliantza horizontalak sustatzea 
− P9. Lankidetza publiko eta pribatua bultzatu eta sendotzea 
− P11. Sektorearen gizarte-proiekzioa hobetzea. 

PROGRAMAREN EZAUGARRIAK 
Deskribapena: Nagusiki udalerrietan hirugarren sektoreko estrategiak definitzea 

sustatu nahi da, jada ezarritako lankidetza publiko eta pribatuko 
prozesuen oinarrian aurrera eginez, enpresen artean eskualdeko 
lankidetza-estrategiak bultzatuta zonako edo/eta sektoreko baliabide 
jakin batzuk balioztatuta, erosketa-inguruneko markaren kokapena 
hobetuta, eta ondoriozko lankidetza- eta kudeaketa-plataformen 
kudeaketa profesionalizatua bermatuta. Programak, era berean, 
eskualdeko edo udalaz gaindiko ekimenak bultzatuko ditu, “bigarren 
mailako” lankidetza-plataformak osatzea ahalbidetuta. Hirugarren 
sektoreko estrategia horiek gizarte osoari zuzendutako komunikazio-
kanpainetan oinarritu eta indartuko dira. 

Osagaiak: 1. Udal mailako lankidetza-plataformak osatzea, udalak 

merkataritza-establezimenduekin eta horien elkarte 

adierazgarrienekin lotuta. 

2. Asistentzia teknikoa merkataritza-dinamizazioko Bulegoen 

finantziazioaren bitartez. 
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3. Jardun-planak eta estrategiak egitea 
Merkataritza-kudeaketako eta dinamizazioko planak egitea, 
lehentasunak eta udal-eremuan edo, hala badagokio, udalaz 
gaindiko eremuan garatu beharreko jardueren programa 
ezarrita.  

4. Kudeaketa-unitate bideragarriak ezartzea, eskualdeko edota 

sektoreko baliabide jakin batzuk balioztatzeko eta hirugarren 

sektoreko politikak garatzeko. 

5. Udal-merkatuetan jarduteko programak 
• Udal-merkatuen hobekuntza bultzatzea (hobekuntza-

proiektu betearazleak egitea eta jardunak aplikatzea honako 
eremu hauetan: gaikako bilketa, energia berriztagarriak, 
kudeaketa bateratua sustatzeko ekintzak, ebakuazio eta 
larrialdiko planak, IKTak ezartzea, produktu-sorta berriak 
sartzea, lankidetza-proiektu berritzaileak). 

• Merkatua dinamizatzeko laguntzak (komunikazio-plan bat 
egitea, komunikazio-kanpainak garatzea, eta hezkuntza-
programak sortzea ikasleekin). 

• Udal-merkatuetan zerbitzuak ezartzeko laguntzak (etxez 
etxeko banaketa, irekitzeko ordutegiak, doako aparkalekua, 
leialtze-txartela edo informazio-puntua). 

6. Jardun-programak udal-logistikaren eremuan (azken miliako 

logistika) 
• Udalerrietan banaketaren jarduera errazten duten 

logistikako azpiegiturak sortzeko azterlanak egitea 
bultzatzea. 

• Udalerrian logistika-zonen plangintza bultzatzea. 
• Hiri-eremuetako merkataritza-banaketari dagokionez, arau-

esparru bateratu bat garatzea EAEko udalerri guztietan, udal 
mailako ordenantzak gaindituta. 

7. Merkataritza-ardatzak berreskuratzea 
• Merkataritza-eskaintza txikia duten edo negozioen itxiera 

modu nabarmenean pairatzen duten “merkataritza-
bazterketako” eremuak mugatzea udalerrietan. 

• Itxitako merkataritza-lokalen datu-poltsak edo datu-baseak 
sortzea, jarduera berriekin okupatzea errazteko. 

• Hirigintza-jarduketak denden itxiera modu nabarmenean 
pairatzen duten zonak berreskuratzeko. 

• Laguntza-fondo bat sortzea itxitako merkataritza-lokaletan 
berriz ere negozioak irekitzeko. 

8. Lankidetza-plataformen instituzionalizazioa eskualde 

mailan, tokiko merkataritza-politikak eta azpiegiturak udalaz 

gaindiko mailan artikulatzeko, eremu txikiagoko plataformekin 

lotuta. 
• Estrategia bateratuak egitea merkataritza-politikak 

dinamizatu eta koordinatzeko. 
• Honako helburu hauek dituzten eskualde eta metropoli 

mailako jardun-planak martxan jartzeko laguntzak: (i) 
garraiobideen bidez irisgarritasun orokorra bermatzea, 
garraiobide publikoak azpimarratuta, eta (ii) banaketa-
jarduera bermatzea eremu horretan. 
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9. Komunikazio-kanpaina espezifikoak egitea hirugarren 

sektoreko estrategiak indartzeko, eta sektorearen gizarte-

proiekzioa hobetzeko, jarduera ekonomiko eta sozialarekiko 

ekarpena azpimarratuta, eta kontsumitzaileen konfiantza 

sendotuta. 

Oharrak eta 
mugak 

• Udal mailako lankidetza-akordio publiko eta pribatuak 
merkatariek gehien balioesten duten aurreko planaren 
tresnetako bat dira, hain zuzen ere merkatarien eta Udalen 
arteko lankidetzarako oinarria ezarri dutelako. Horren 
eraginkortasunean aurrera egiteko, egingo diren jardun-plan 
berriek emaitzen ebaluaziorako kudeaketa-adierazleak 
eta/edo aginte-koadroak gaineratu beharko dituzte, eta, era 
berean, aurreko aldian garatutako jardueren ebaluazioak 
egitetik abiatu beharko dira. 

• Salgaien banaketari dagokionez, udalerri guztietan araudi 
bateratu bat sortzea EUDELen lankidetzarekin eta 
ezarpenarekin egingo da. 

• Hiri-merkataritza eta hiri-sarearekin eta mugikortasun 
iraunkorrarekin lotuta dituen inplikazioak balioztatzera 
zuzendu behar dira kontsumitzaileentzako komunikazio-
kanpainak. 

Esku hartzen 
duten beste 
eragile batzuk 

Merkataritza-dinamizazioko bulego-sarea 

Tresnak Diru-laguntzak, Asistentzia tekniko hitzartua, eta Merkataritza 
Dinamizazioko Bulegoen finantziazioa. 

Ezinbesteko 
izapidea 

Laguntzen Dekretua. Komunikazio-kanpainak egiteko kontratazio-
prozedura. 

Kronograma Urtekoa 

Aurrekontu-
baliabideak 

 

2006-2009 aldiko 
ELGBPren gainean 
egungo Planak 
gaineratzen dituen 
aldeak 

Programa hau jada egin dena sustatzeko eta sendotzeko egin da, 
eta aurkezten dituen berrikuntzak jardun-ildo horri jarraiki egin dira, 
ekarpen berrien artean honako hauek bilduta: 
 

- Eskualde mailako jardunak zona jakin batzuetan. 
- Lankidetza-akordio publiko eta pribatuen “bizitasun eta 
bideragarritasunaren” gaineko kontrola, kudeaketa-adierazle 
batzuen bitartez. 
- Erosketa-ingurunearen marka-posizioa hobetzea 
- Jardun-zonetan balio erantsia sortzea eta sinergiak eratzea 
bultzatzea. 
- Hiri-merkataritzaren lehiakortasuna handitzea eta dinamizatzea. 
- Merkataritza-dinamizazioko bulegoen zeregina indartzea. 
Horretarako, beren koordinazio-zeregina areagotuko da ingurune 
jakin bateko elkarteen eta sektore-eragileen artean. 
 
Emakumeen eta gizonen berdintasunerako 4/2005 Legea betez, 
lankidetza-plataformetako zuzendaritza-organoek eta kide anitzeko 
organoen gizonen eta emakumeen presentzia orekatua izango dela 
bermatu beharko dute. 
-Komunikazio-kanpainetan ez da sexuaren araberako gizarte-rolik 
eta estereotiporik izango, hots, emakumeei etxeko eremua eta 
gizonei eremu publikoa esleitzen dieten rolik eta estereotiporik. Era 
berean, hizkuntzaren erabilera ez-sexista egingo da. 
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8- Merkataritza-dentsitate baxuko eremuetan 

jarduteko programa 
 
3. ARDATZA: LURRALDEA 
KODEA:3.2 PROGRAMA: Jarduna merkataritza-dentsitate baxuko 

eremuetan 
PROGRAMAREN 
HELBURUA Sektorearen jarduera erraztea merkataritza-dentsitate baxuko 

eremuetan, udalerri behartsuen oinarrizko premien estaldura 

berdintasunez bermatzeko. 
XEDE TALDEA • Merkatariak 

• Biztanle-dentsitate baxuko udalak  
• Banaketa-enpresak 
 

ZERIKUSIA DUTEN 
PLANAREN 
HELBURUAK 

− R4. Banaketa-egiturari eustea lurralde osoan 
− V1. Lehiakortasuna handitzeko tresnak erraztea 
− V3. Merkataritza udal-kudeaketan integratzea erraztea 
− P4. Merkataritza informazioaren gizartean txertatzea sustatzea 
− P5. Hornidurako eta logistikako sistemak hobetzea  
− P10. Merkataritza-jardueraren esparru bideratzaile baten 

garapenean aurrera egitea 
 

PROGRAMAREN EZAUGARRIAK 
Deskribapena: Biztanle-dentsitate baxuko udalerrietan edo merkataritza-dentsitate 

baxuko auzoetan merkataritza-jarduera 

erakargarriagoa/errentagarriagoa egin nahi da, hala badagokio, 

banaketa eta lankidetza publiko eta pribatuko modu berriak 

sustatuz, besteak beste, komunikazio-teknologia berrien bitartez.  
Osagaiak: 1. Merkataritza-dentsitate baxuko eremuentzako esparru pizgarri 

bat garatzea. 

2. Merkataritza ibiltari “finkoen” ekimenentzako laguntzak. 

Zerbitzu-azpiegitura egonkorrak sortzea, banaketa-jarduera 

ibiltariak biltzeko. 
3. Merkataritza-dentsitate baxuko eremuetan etxez etxeko 

zerbitzua eskaintzen duten eskualde mailako banaketa-zentralak 

sortzeko laguntzak. 
Oharrak eta mugak Merkataritza-dentsitate baxuko eremuen eskari txikiak zaila egiten 

du merkataritza-jarduera errentagarria izatea, eta, beraz, eskaria 

bultzatu nahi da, aldi berean eskualde mailako ekimenak sustatuz, 

banaketa-sektorearen eta Eskualdeko Garapen Agentzien 

lankidetzarekin. 

Merkataritza-dentsitate baxuko eremutzat jotzen dira 1.000 biztanle 

bakoitzeko 3 establezimendu baino gutxiago dituztenak. 
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NB: Gaur egun, merkataritza-dentsitate baxuko eremuetan esku-

hartzea (adibidez, merkataritza-lokalak eskuratzea eta baliatzeko 

aukera ematea, merkatari potentzialen eskutik) hiri-merkataritzaren 

dinamizazio eta lehiakortasun programaren barruan biltzen da. 
Esku hartzen duten 
beste eragile batzuk • Udalak 

• Eskualdeko garapen-agentziak 
Tresnak Hobari fiskalak. Diru-laguntzak. Lankidetza-hitzarmena Merkataritza 

Sailburuordetzaren eta Eskualdeko Garapen Agentzien artean. 
Ezinbesteko izapidea Laguntzen Dekretua 
Kronograma Urtekoa 
Aurrekontu-
baliabideak 

 

2006-2009 aldiko 
ELGBPren gainean 
egungo Planak 
gaineratzen dituen 
aldeak 

- Dentsitate baxuko zonetan jarduteko programa berrikuntza bat da, 
merkataritza-dentsitate baxua duten eremuentzat espezifikoki 
diseinatua dagoelako, eta udal mailako akordio publiko eta pribatuko 
programaren barruan biltzen ez delako, merkataritza-eskaintza urria 
duten arloei dagokienez. 
- Kontsumitzaileen oinarrizko estaldura bermatzea EAEko lurralde 
osoan. 
 

 



 
 

Merkataritza Egokitzeko 2015 Plana  52

 
9- Merkataritza-elkarteak indartzeko programa 
 
 
4. ARDATZA: ERAKUNDE ESPARRUA 
KODEA:4.1 PROGRAMA: Merkataritzako enpresa-elkarteak indartzea 
PROGRAMAREN 
HELBURUA 

Enpresen arteko lankidetza indartzea sektorean, horien elkarteak 
sendotuta; aldi berean, horien modernizazioa bultzatzen da, 
merkataritzen premietara egokitzea sustatuz, sektorearen 
dinamizazioan eta lehiakortasuna handitzean laguntzen duen mapa 
global baten barruan.  

XEDE TALDEAK Eskualdeko nahiz sektoreko merkataritza-elkarteak 
ZERIKUSIA DUTEN 
PLANAREN 
HELBURUAK: 

− R3. Sektorearen berrikuntza/modernizazioa garatzea 
− V1. Lehiakortasuna handitzeko tresnak erraztea 
− P8.  Elkarteen rolak indartu eta argitzea 

PROGRAMAREN EZAUGARRIAK 
Deskribapena: Programaren asmoa da merkataritza-elkarteen papera indartzea, 

horien helburuak berriz ere zehaztuta, sektorearen bilakaeratik eta 
garatutako erakunde-saretik ondorioztatzen den funtzioen 
bereizketa kontuan hartzen duten plangintza estrategikoetan 
oinarrituta. Emaitza gisa, talde horien mapa argitzea espero da, eta 
horien jarduna enpresa elkartuen lehiakortasuna handitzeko balioa 
sortzen duten jardueren garapenera bideratzea.  

Osagaiak: 1. Sektorearen antolamendu-egoeraren (lurraldean, sektorean) 

diagnostikoa(k) egitea, elkarteen mapa bat izateko azken 

helburuarekin. 

2. Plan estrategikoak eta jardun-programak formulatzea, 

elkartutako merkatarien lehiakortasunera eta 

modernizaziora egiten duten ekarpena berriz definitzeko eta 

zehazteko asmoa duten enpresa elkartuen eskutik. 

3. Prestakuntzako eta asistentzia teknikoko jarduerak, 

elkarteetako kudeatzaileak profesionalizatzera zuzenduak, 

plangintza estrategikoari jarraiki elkarte horiek erakunde 

mailan indartzeko helburuarekin. 

4. Merkataritza-dinamizazioko bulegoak indartzea. 

5. Ekipo eta sistema informatikoak erostea 

(ordenagailuak, Webcam-ak, bideokonferentzia-sistemak) 

bertaratu gabeko bilerak egin ahal izateko. 
Oharrak eta 
mugak 

Hirugarren sektoreko politikak garatzeko lankidetza publiko eta 
pribatuko plataformak sortzeko, ezinbestekoa da elkarteek beren 
papera berriz zehaztea eta beren bazkideentzat balioa sortzen duten 
jardueren garapena azpimarratzea. 
Elkarte batzuen tamaina txikiak eta baliabide-defizitak zaila egiten 
dute modernizatzea eta ikuspegia aldatzea, hausnarketa 
estrategikoen garapena gorabehera. 
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Elkarteak berriz definitzera eta indartzera zuzentzen da programa. 
Jardueren behin-behineko babesa jardueren izaerari egokitutako 
programen barruan bilduko da. 

Esku hartzen 
duten beste 
eragile batzuk 

• Elkarteak 

• Merkataritza Ganberak 

Tresnak Programatutako jardueren kostuaren diru-laguntza. 
Ezinbesteko 
izapidea 

Laguntzen Dekretua. 

Kronograma Urtekoa; hala ere, Planaren lehen bi urteetan gehiago indartzea 
espero da, elkarteen mapa definitu arte. 

Aurrekontu-
baliabideak 

 

2006-2009 aldiko 
ELGBPren gainean 
egungo Planak 
gaineratzen dituen 
aldeak 

- Programak berrikuntza bat aurkezten du, hain zuzen ere enpresei 
balioa sortzeko, berrikuntza- eta lehiakortasun-iturri izateko aukera 
ematen dioten jardunen sustatzaile gisa elkarteek duten zereginera 
zuzentzen baita espezifikoki.  
- Hortaz, enpresaren lehiakortasun-estrategien babesari ematen 
zaion garrantzian datza berrikuntza, sektorearen dinamizazioarekin 
alderatuta horren garrantzia orekatuta. 
- Sektoreak eskatutako elkarteen mapa eratzea proposatzen du. 
- Beste elementu berri bat elkarteei ekipo informatikoak ematea da; 
alde batetik, bertaratu gabeko bilerak egitea ahalbidetuko dutenak –
era horretan elkarte horietako ordezkarien bizitza pertsonala eta lan-
bizitza uztartzea sustatuko da– eta, bestetik, emakumea elkarte 
horietako kudeaketa- eta erabaki-organoetan sartzea ahalbidetuko 
dutenak. 
- Sustatuko da merkataritza-elkarteen zuzendaritza-organoetan 
gizonen eta emakumeen presentzia orekatua izatea.  
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ERANSKINA: ARAU ESPARRUA 
 
2. ARDATZA: ENPRESA 
KODEA:2.1 PROGRAMA: Berrikuntza eta bikaintasuna merkataritzan 
Programaren arau-
erreferentzia 2006-
2009 aldiko 
ELGBPean 

 
Kalitatea Merkataritzan 

• 2007ko uztailaren 24ko Agindua, Industria, Merkataritza eta 
Turismoko sailburuarena, Merkataritzan Kalitatea sustatzera 
bideratutako laguntzen programa garatzen duena. 

 
Merkataritza-establezimenduen modernizazioa 

• 2006ko maiatzaren 25eko Agindua, Industria, Merkataritza 
eta Turismoko sailburuarena, merkataritza-ekipamenduak 
modernizatzen laguntzeko programa arautzen duen 
Industria, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 2003ko 
maiatzaren 8ko Agindua aldatzen duena. 

 
Errekonozimendua 

• 2009ko irailaren 28ko Agindua, Industria, Berrikuntza, 
Merkataritza eta Turismoko sailburuarena, Euskal 
Merkataritzako Sariak arautzen dituena 

 
3. ARDATZA: LURRALDEA 
KODEA:3.1 PROGRAMA: Hiri-merkataritzaren dinamizazioa eta 

lehiakortasuna 
Programaren arau-
erreferentzia 2006-
2009 aldiko 
ELGBPean 

Udalaren lankidetza-akordio publiko eta pribatuak 
• 2009ko azaroaren 10eko Agindua, Industria, Berrikuntza, 

Merkataritza eta Turismoko sailburuarena, hiri-inguruneak 
dinamizatzera eta, beraz, horien erakargarritasuna eta 
lehiakortasuna handiagotzera zuzendutako 2009ko 
ekitaldirako ezohiko laguntzen deialdia egiten duena. 

 
Merkataritzarako dinamizazio-bulegoak 

• 2009ko azaroaren 4ko Agindua, Industria, Merkataritza eta 
Turismoko sailburuarena, Merkataritzarako Dinamizazio 
Bulegoentzako laguntzak ezarri eta arautzen dituena. 

 
Udal Merkatuak 

• 2006ko ekainaren 16ko Agindua, Industria, Merkataritza eta 
Turismoko sailburuarena, EAEko Txikizkako Udal 
Merkatuetan merkatariek ordezkaritza-erakundeei 
sustatutako egiturazko aldaketak egiteko laguntza 
ekonomikoen emakida garatzen duen Industria, Merkataritza 
eta Turismoko sailburuaren 2003ko ekainaren 25eko 
Agindua aldatzen duena. 

 
Presako Jarduketa eskatzen duten zonak (Nerbioi ibaiaren 
ezkerraldea eta Pasaiako Badia) 

• 2006ko irailaren 4ko Agindua, Industria, Merkataritza eta 
Turismoko sailburuarena, presaz jardun beharreko alde 
behartsuetarako diru-laguntzen programa garatzen duena. 
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ERANSKINA: HELBURUEN ETA PROGRAMEN 
ARTEKO ELKARREKIKOTASUNA 
 

 HELBURUA \ PROGRAMA 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1

R1 Merkataritzaren batez besteko dimentsioa handitzea          

R2 Merkataritzaren errentagarritasuna indartzea          

R3 Orekari eustea merkataritza-formatuen artean          

R4 Banaketa-egiturari eustea lurralde osoan          

R5 Sektorearen berrikuntza/modernizazioa garatzea          

R6 Enplegu kualifikatua handitzea Merkataritza-sektorean          

R7 Banaketaren kostu globala murriztea          

V1 Lehiakortasuna handitzeko tresnak erraztea          

V2 Sektoreari laguntzea kontsumitzaileen merkataritza-esperientzia 
hobetzeko 

         

V3 Merkataritza udal-kudeaketan integratzea erraztea          

V4 Enpresa hornitzaileen eta merkataritzaren arteko harremanen 
artikulazioa erraztea. 

         

P1 Estrategiak eta enpresa-kudeaketa hobetzea          

P2 Zerbitzua hobetzea, kalitateari eta bezeroen arretari dagokionez.          

P3 Instalazioak eta establezimenduak hobetzea          

P4 Merkataritza informazioaren gizartean txertatzea sustatzea          

P5 Hornidurako eta logistikako sistemak hobetzea          

P6 Aliantza bertikalak sustatzea          

P7 Aliantza horizontalak sustatzea          

P8 Elkarteen rolak bultzatu eta argitzea          

P9 Lankidetza publiko eta pribatua bultzatu eta sendotzea          

P10 Merkataritza-jardueraren esparru bideratzaile baten garapenean aurrera 
egitea 

         

P11 Sektorearen gizarte-proiekzioa hobetzea          

S1 Enplegatuen eta kudeatzaileen trebakuntza bultzatzea          

S2 Erabakiak hartzeko informazioa sortzea bultzatzea          

S3 Merkataritza-prozesuei buruzko/aplika dakiekeen ikerketa bultzatzea          
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ERANSKINA: ARDATZEN, PROGRAMEN ETA OSAGAIEN ARTEKO 
ELKARREKIKOTASUNA 
 
 
 

ARDATZAK PROGRAMAK OSAGAIAK 
1.1. Ikerketa eta informazio-sistema 
merkataritza-sektorean 

1- Merkataritzako Estatistika Unitatea indartzea 
2- Merkataritza Behatokia (Ikusmer) indartzea 
3- Sektoreko eta merkatuko azterlanak egitea. 
4- Merkataritza-prozesuak errazten dituen ikerketa teknologikoko 
proiektuei laguntzea. 
5- Kontsumo-egiturari eta -ohiturei buruzko ikerketa 
sozioekonomikoko ekipo eta sareei laguntzea 

1.2. Prestakuntza eta trebakuntza 1- Goi-mailako prestakuntza espezializatua (unibertsitateko 
graduondokoak) 
2- Ikastaro espezializatuak (merkataritza-estrategiak 4p, 
establezimenduen zuzendariak eta arduradunak, ofizialentzako edo 
saltzaileentzako trebetasunak) 
3- Ekintzaile berriak (prestakuntza eta aholkularitza teknikoa) 
4- Prestakuntzako eta informazioko jardunaldiak egitea eta jardunbide 
egokien gidak argitaratzea 
5.- Merkataritza-dinamizatzaileak prestatzeko beken programa 

1. EZAGUTZA ETA 
PERTSONAK 

1.3. Esperientziaren egiaztapena 1- Aholkularitza 
2- Ebaluazioa 
3- Egiaztapena 
4- Ibilbide profesionalaren errekonozimendua sarien bitartez 
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2.1. Berrikuntza eta bikaintasuna 

merkataritzan 

 

1- Kudeaketa-prozesuak eta tresnak hobetzea 

2- Bikaintasuna indartzea, egiteko modu gisa 

3- Inbertsio inmaterialen finantziazioa 

4- Inbertsio materialen finantziazioa 

 

2.2. Enpresa-transmisioa 

 

1- Enpresa-transmisiorako finantza-laguntzak 

2- Asistentzia teknikoa jarduera berriz ere orientatzeko eta transmisio-

protokoloa zehazteko 

 

2. ENPRESA 

2.3. Enpresen arteko lankidetzaren 

sustapena 

 

1.- Sektoreko partzuergo integralak osatzea 

2- Enpresa-partzuergoak osatzea 

3- Asistentzia teknikoa merkataritza-dinamizazioko Bulegoen 

finantziazioaren bitartez 
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3.1 Hiri-merkataritzaren dinamizazioa 
eta lehiakortasuna 

1- Udal mailako lankidetza-plataformak osatzea, udalak merkataritza-
establezimenduekin eta horien ordezkaritza-elkarteekin lotuta 
2- Asistentzia teknikoa merkataritza-dinamizazioko Bulegoen 
finantziazioaren bitartez 
3- Jardun-planak eta estrategiak egitea: merkataritza-kudeaketako eta 
dinamizazioko planak egitea, lehentasunak eta jardueren programa 
ezarrita 
4- Kudeaketa-unitate bideragarriak ezartzea, eskualdeko edota sektoreko 
baliabide jakin batzuk balioztatzeko eta hirugarren sektoreko politikak 
garatzeko 
5- Udal-merkatuetan jarduteko programak: hobekuntza, dinamizazioa 
eta zerbitzuen ezarpena bultzatzea 
6- Jardun-programak udal-logistikaren eremuan (azken miliako 
logistika): azpiegiturak sortzeko azterlanak egitea bultzatzea, plangintza 
bultzatzea, arau-esparru bateratu bat garatzea 
7- Merkataritza-ardatzak berreskuratzea 
8- Lankidetza-plataformen instituzionalizazioa eskualde mailan, tokiko 
merkataritza-politikak eta azpiegiturak udalaz gaindiko mailan 
artikulatzeko, eremu txikiagoko plataformekin lotuta. 
9- Gizarteari zuzendutako komunikazio-kanpainak egitea, sektorearen 
gizarte-proiekzioa hobetzeko. 

3. LURRALDEA 

3.2 Jarduna merkataritza-dentsitate 
baxuko eremuetan 

1- Merkataritza-dentsitate baxuko eremuentzako esparru pizgarri bat 
garatzea 
2- Merkataritza ibiltari “finkoen” ekimenentzako laguntzak. Azpiegitura 
egonkorrak sortzea, banaketa-jarduera ibiltariak biltzeko 
3- Merkataritza-dentsitate baxuko eremuetan etxez etxeko zerbitzua 
eskaintzen duten eskualde mailako banaketa-zentralak sortzeko 
laguntzak 
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4. ERAKUNDE ESPARRUA 
4.1 Merkataritzako enpresa-elkarteak 

indartzea 

 

1- Sektorearen antolamendu-egoeraren (lurraldean, sektorean) 

diagnostikoa(k) egitea, elkarteen mapa bat izateko azken helburuarekin 

2.- Plan estrategikoak eta jardun-programak formulatzea, elkartutako 

merkatarien lehiakortasunera eta modernizaziora egiten duten ekarpena 

berriz definitzeko eta zehazteko asmoa duten enpresa elkartuen eskutik. 

3.- Prestakuntzako eta asistentzia teknikoko jarduerak, elkarteetako 

kudeatzaileak profesionalizatzera zuzenduak, plangintza estrategikoari 

jarraiki elkarte horiek erakunde mailan indartzeko helburuarekin. 

4- Merkataritza-dinamizazioko bulegoak indartzea 

5.- Ekipo eta sistema informatikoak erostea (ordenagailuak, Webcam-

ak, bideokonferentzia-sistemak, eta abar) bertaratu gabeko bilerak egin 

ahal izateko. 
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PROGRAMAKADIERAZLEAKMERKATARITZA EGOKITZEKO PLANA: MAPA ESTRATEGIKOA

Salmentak establezimendu bakoitzeko

Unibertsitateko ikasketak dituzten kudeatzaileen %-

Saltzaileen eta antzekoen batez besteko irabazia ordu
bakoitzeko

Ordenagailua, internet, kudeaketa-softwarea eta
datafonoa edo TPV duten establezimenduen %-a

Merkataritza-sektoreko eta merkataritza elektronikoko 
konponketa-sektoreko establezimenduen %-a

Salmenten gaineko inbertsioen %-a

Merkataritza-azalera 1.000 biztanle bakoitzeko
Establezimenduak 1.000 biztanle bakoitzeko

Merkataritza-dentsitate baxuko udalerrietan bizi diren
biztanleen %-a

Merkataritza-tartea
Salmentak m2 bakoitzeko (apc)

Batez besteko enplegua establezimendu bakoitzeko

Salmenten gaineko guztizko kostuen %-a

% Erdi-mailako eta unibertsitateko ikasketak dituzten
enplegatuen %-a

Establezimenduetan berrikuntza-jardunak egiten diren
batez besteko denbora

Salmenten banaketa merkataritza-formatuen artean
Merkataritzaguneen SBA 1.000 biztanle bakoitzeko
Irabaziak establezimenduagatiko zergen ondoren
Irabaziak okupatu bakoitzeko zergen ondoren

Merkataritzarako erakunde espezifikoa (publiko eta
pribatu udalaren lankidetza-hitzarmena, Zinegotzi
delegatua, eta abar) duten udaleen kopurua

Lehiakortasuna sustatzeko programa publikoen %-a

Txikizkako eta handizkako banatzaileen eta ekoizleen
arteko hitzarmen operatiboen kopurua

Merkataritzarako erakunde espezifikoa (publiko eta
pribatu udalaren lankidetza-hitzarmena, zinegotzi
delegatua, eta abar) duten udalerrietan bizi diren
biztanleen %-a

Euskal kontsumitzaileen merkataritza-esperientziaren
balioespena

AFI programaren zenbatekoa merkataritzan

Finantzaturiko hobekuntza- eta berrikuntza-planen
kopurua

Publiko-pribatu lankidetza-hitzarmen operatiboen
kopurua (estalitako biztanleria)

Enpresen lankidetza horizontala biltzen duten
garatutako ekimenen edo jardunen kopurua

Publiko-pribatu lankidetza-hitzarmenek gauzatutako
jardunen zenbatekoa

Elkarteen esku dauden denden %-a

Hornidurako eta logistikako sistemen hobekuntzarako
bultzatutako proiektuen zenbatekoa

MEC programaren bidez urtean diruz lagundutako IKT 
proiektuen zenbatekoa

Urtean onartu diren IKT proiektuen kopurua

Ekoizleen, handizkarien, txikizkarien arteko hitzarmen
operatiboen kopurua (aliantza bertikalak)

AFI programaren bidez diruz lagundutako
merkataritza-enpresen kopurua

UNE 175.001 arauarekin ziurtatutako denden kopurua

Ad hoc ikastaro eta mintegietan inskribaturiko
merkatari profesionalen kopurua

Gizarte-proiekzioaren gaineko herritarren pertzepzioa
komunikazio-kanpainen ondoren

Hasi eta amaitutako arau-sinplifikazioko edo arau-
bizkortzeko proiektuen kopurua

Estatistika-operazioen urteko aurrekontua

Profesionalizazio-maila egiaztatua duten
merkataritzako enplegatuen %-a

= I+G-ko proiektuen aurrekontua

Teknologia Zuzendaritzak merkataritza-sektorean
onartutako ikerketa-proiektuen kopurua

Merkataritza Zuzendaritzak egindako sektoreko eta
merkatuko azterlanen kopurua

Baliabideen ikuspegia

Prozesuen ikuspegia

Emaitzen ikuspegia

2015. URTEKO IKUSPEGIA
Txikizkako merkataritza garatua, eraginkorra eta lehiakorra, kontsumitzaileen premiei egokitutako
merkataritza-formatu anitzekin, orekatua lurralde mailako banaketan eta irisgarritasunean, eta hiri-
kohesioari eta hirien erakargarritasunari lagunduta, enplegu profesionalizatua sendotuz

R1‐ Batez besteko
dimentsioa
handitzea

R2‐Merkataritzaren
errentagarritasuna

indartzea

R3‐ Orekari eustea 
merkataritza‐

formatuen artean

R5‐ Sektorearen
berrikuntza/moderniza

zioa garatzea

R7‐ Banaketaren
kostu globala
murriztea

R6‐ Enplegu kualifikatua
handitzea merkataritzan

R4‐ Banaketa‐egiturari 
eustea lurralde osoan

Enpresak

V1‐ Lehiakortasuna
handitzeko tresnak

erraztea

Kontsumitzaileak

V2‐ Sektorea bultzatzea
kontsumitzaileen
“merkataritza‐

esperientzia” hobetzeko

Udalak

V3‐Merkataritza udal‐
kudeaketan txertatzea

erraztea

Enpresa hornitzaileak

V4‐Enpresa hornitzaileen
eta merkataritzaren arteko
harremanen artikulazioa

erraztea

Gizartearen interes‐
taldeen balioaren

ikuspegia

P1‐ Estrategiak eta
enpresa‐kudeaketa

hobetzea

P2‐ Zerbitzua hobetzea, 
kalitateari eta bezeroaren

arretari dagokionez

P3‐ Instalazioak eta
establezimenduak

hobetzea

P4‐ Enpresa‐kudeaketa
hobetzea

P9‐ Elkarteen rolak sustatu eta 
argitzea

P6‐ Hornidurako eta
logistikako sistemak

hobetzea

Barne‐prozesuak

Kanpo‐prozesuak

P5‐Merkataritza
informazioaren gizartean

txertatzea

P7‐ Aliantza bertikalak sustatzea

P8‐ Aliantza horizontalak
sustatzea

Esparru‐prozesuak

P10‐ Lankidetza publiko eta pribatua
bultzatu eta sendotzea

P11‐Merkataritza‐jardueraren
esparru bideratzaile bat garatzea

P12‐ Sektorearen gizarte‐proiekzioa
hobetzea

S1‐ Enplegatuen eta
kudeatzaileen trebakuntza

bultzatzea

S2‐ Erabakiak hartzeko
informazioa sortzea

bultzatzea

S3‐Merkataritza‐prozesuei
buruzko/aplika dakiekeen

ikerketa bultzatzea

ARDATZ 
ESTRATEGIKOAK 

EZAGUTZA ETA 
PERTSONAK

ENPRESAK LURRALDEA
ERAKUNDE 
ESPARRUA

3. Prestakuntzako eta asistentzia teknikoko jarduerak, elkarteetako kudeatzaileak profesionalizatzera zuzenduak, 
plangintza estrategikoari jarraiki elkarte horiek erakunde mailan indartzeko helburuarekin

4. Merkataritza-dinamizazioko bulegoak indartzea
5. Ekipo eta sistema informatikoak erostea (ordenagailuak, Webcam-ak, bideokonferentzia-sistemak) bertaratu

gabeko bilerak egin ahal izateko

2. Plan estrategikoak eta jardun-programak formulatzea, elkartutako merkatarien lehiakortasunera eta
modernizaziora egiten duten ekarpena berriz definitzeko eta zehazteko asmoa duten merkatari-elkarteen eskutik

1. Sektorearen antolamendu-egoeraren (lurraldean, sektorean) diagnostikoa(k) egitea, elkarteen mapa bat izateko
azken helburuarekin

4.1 Merkataritzako enpresa-elkarteak indartzea

1. Udal mailako lankidetza-plataformak eratzea, udalak merkataritza-establezimenduekin eta horien ordezkaritza-
elkarteekin lotuta

2. Asistentzia teknikoa merkataritza-dinamizazioko Bulegoen finantziazioaren bitartez
3. Estrategiak eta jardun-planak formulatzea: merkataritza-kudeaketako eta dinamizazioko planak egitea, 

lehentasunak eta jardueren programa ezarrita

6. Udal-logistikaren eremuan jarduteko programak (azken miliako logistika): azpiegiturak sortzeko azterlanak
egitea bultzatzea, plangintza bultzatzea, arau-esparru bateratu bat garatzea

5. Jardun-programak udal-merkatuetan: hobekuntza, dinamizazioa eta zerbitzuen ezarpena bultzatzea

4. Kudeaketa-unitate profesionalizatuak ezartzea eskualdeko eta sektoreko baliabide jakin batzuk balioztatzeko, 
eta hirugarren sektoreko politikak garatzea

3.2 Jarduna merkataritza-dentsitate baxuko eremuetan

8. Lankidetza-plataformen instituzionalizazioa eskualde mailan, tokiko merkataritza-politikak eta azpiegiturak
udalaz gaindiko mailan artikulatzeko, eremu txikiagoko plataformekin lotuta

9. Gizarteari zuzendutako komunikazio-kanpainak, hirugarren sektoreko estrategiak eta sektorearen gizarte-
proiekzioa indartzeko

7. Merkataritza-ardatzak berreskuratzea

1. Sektore-partzuergo integralak eratzea

2.3 Enpresen arteko lankidetza sustatzea

2. Asistentzia teknikoa jarduera berriz orientatzeko eta transmisio-protokoloa zehazteko

1. Enpresa-transmisiorako finantza-laguntzak

1. Esparru pizgarri bat garatzea merkataritza-dentsitate baxuko eremuentzat

3.1 Hiri-merkataritzaren dinamizazioa eta lehiakortasuna

3. Asistentzia teknikoa merkataritza-dinamizazioko Bulegoen finantziazioaren bitartez

2. Enpresa-partzuergoak eratzea

2.2 Enpresa-transmisioa

4. Inbertsio materialen finantziazioa

3. Inbertsio inmaterialen finantziazioa

1. Kudeaketa-tresnen eta prozesuen hobekuntza: negozio-estrategiak definitzea, hobekuntza-planak egitea, 
kalitatea egiaztatzeko prozesuak

2. Bikaintasuna indartzea egiteko modu gisa: UNE 175.001 egiaztapen-prozesuak eta Merkataritza Bikaina

2.1 Berrikuntza eta bikaintasuna merkataritzan

3. Egiaztapena
4. Ibilbide profesionalaren errekonozimendua urteko sarien bitartez

2. Ebaluazioa
1. Prestakuntza-ibilbidearen aholkularitza

1. Merkataritzako Estatistika Unitatea indartzea
2. Merkataritza Behatokia (Ikusmer) indartzea

2. Merkataritza ibiltari “finkoko”ekimenentzako laguntzak. Azpiegitura egonkorrak sortzea, banaketa-jarduera
ibiltariak biltzeko

1.3 Esperientziaren egiaztapena

4.   Prestakuntzako eta informazioko jardunaldiak egitea eta txikizkako merkataritzako jardunbide egokien gidak
argitaratzea

3.     Ekintzaile berriak (prestakuntza eta aholkularitza teknikoa)

2. Ikastaro espezializatuak (merkataritza-estrategiak (4p), denden kudeaketa, establezimenduko zuzendariak eta
arduradunak, ofizialentzako edo saltzaileentzako trebetasunak)

3. Merkataritza-dentsitate baxuko eremuetan etxez etxeko zerbitzua eskaintzen duten eskualde mailako banaketa-
zentralak sortzeko laguntzak

5.      Merkataritza-dinamizatzaileen prestakuntzarako beken programa

1. Goi-mailako prestakuntza espezializatua (unibertsitateko graduondokoak)

1.2 Prestakuntza eta trebakuntza

3. Sektoreko eta merkatuko azterlanak egitea, esate baterako banaketa-bideei buruz, sektoreei buruz, eta bezeroei
buruz

4. Merkataritza-prozesuak bideratzen dituzten ikerketa teknologikoko proiektuak bultzatzea
5. Merkataritza-egiturari eta ohiturei buruzko ikerketa sozioekonomikoko ekipo eta sareak bultzatzea

1.1 Ikerketa eta informazio-sistema merkataritzan

Soldata-aldea generoen arabera

Landunen %-a generoaren arabera

PROGRAMAKADIERAZLEAKMERKATARITZA EGOKITZEKO PLANA: MAPA ESTRATEGIKOA

Salmentak establezimendu bakoitzeko

Unibertsitateko ikasketak dituzten kudeatzaileen %-

Saltzaileen eta antzekoen batez besteko irabazia ordu
bakoitzeko

Ordenagailua, internet, kudeaketa-softwarea eta
datafonoa edo TPV duten establezimenduen %-a

Merkataritza-sektoreko eta merkataritza elektronikoko 
konponketa-sektoreko establezimenduen %-a

Salmenten gaineko inbertsioen %-a

Merkataritza-azalera 1.000 biztanle bakoitzeko
Establezimenduak 1.000 biztanle bakoitzeko

Merkataritza-dentsitate baxuko udalerrietan bizi diren
biztanleen %-a

Merkataritza-tartea
Salmentak m2 bakoitzeko (apc)

Batez besteko enplegua establezimendu bakoitzeko

Salmenten gaineko guztizko kostuen %-a

% Erdi-mailako eta unibertsitateko ikasketak dituzten
enplegatuen %-a

Establezimenduetan berrikuntza-jardunak egiten diren
batez besteko denbora

Salmenten banaketa merkataritza-formatuen artean
Merkataritzaguneen SBA 1.000 biztanle bakoitzeko
Irabaziak establezimenduagatiko zergen ondoren
Irabaziak okupatu bakoitzeko zergen ondoren

Merkataritzarako erakunde espezifikoa (publiko eta
pribatu udalaren lankidetza-hitzarmena, Zinegotzi
delegatua, eta abar) duten udaleen kopurua

Lehiakortasuna sustatzeko programa publikoen %-a

Txikizkako eta handizkako banatzaileen eta ekoizleen
arteko hitzarmen operatiboen kopurua

Merkataritzarako erakunde espezifikoa (publiko eta
pribatu udalaren lankidetza-hitzarmena, zinegotzi
delegatua, eta abar) duten udalerrietan bizi diren
biztanleen %-a

Euskal kontsumitzaileen merkataritza-esperientziaren
balioespena

AFI programaren zenbatekoa merkataritzan

Finantzaturiko hobekuntza- eta berrikuntza-planen
kopurua

Publiko-pribatu lankidetza-hitzarmen operatiboen
kopurua (estalitako biztanleria)

Enpresen lankidetza horizontala biltzen duten
garatutako ekimenen edo jardunen kopurua

Publiko-pribatu lankidetza-hitzarmenek gauzatutako
jardunen zenbatekoa

Elkarteen esku dauden denden %-a

Hornidurako eta logistikako sistemen hobekuntzarako
bultzatutako proiektuen zenbatekoa

MEC programaren bidez urtean diruz lagundutako IKT 
proiektuen zenbatekoa

Urtean onartu diren IKT proiektuen kopurua

Ekoizleen, handizkarien, txikizkarien arteko hitzarmen
operatiboen kopurua (aliantza bertikalak)

AFI programaren bidez diruz lagundutako
merkataritza-enpresen kopurua

UNE 175.001 arauarekin ziurtatutako denden kopurua

Ad hoc ikastaro eta mintegietan inskribaturiko
merkatari profesionalen kopurua

Gizarte-proiekzioaren gaineko herritarren pertzepzioa
komunikazio-kanpainen ondoren

Hasi eta amaitutako arau-sinplifikazioko edo arau-
bizkortzeko proiektuen kopurua

Estatistika-operazioen urteko aurrekontua

Profesionalizazio-maila egiaztatua duten
merkataritzako enplegatuen %-a

= I+G-ko proiektuen aurrekontua

Teknologia Zuzendaritzak merkataritza-sektorean
onartutako ikerketa-proiektuen kopurua

Merkataritza Zuzendaritzak egindako sektoreko eta
merkatuko azterlanen kopurua

Baliabideen ikuspegia

Prozesuen ikuspegia

Emaitzen ikuspegia

2015. URTEKO IKUSPEGIA
Txikizkako merkataritza garatua, eraginkorra eta lehiakorra, kontsumitzaileen premiei egokitutako
merkataritza-formatu anitzekin, orekatua lurralde mailako banaketan eta irisgarritasunean, eta hiri-
kohesioari eta hirien erakargarritasunari lagunduta, enplegu profesionalizatua sendotuz

R1‐ Batez besteko
dimentsioa
handitzea

R2‐Merkataritzaren
errentagarritasuna

indartzea

R3‐ Orekari eustea 
merkataritza‐

formatuen artean

R5‐ Sektorearen
berrikuntza/moderniza

zioa garatzea

R7‐ Banaketaren
kostu globala
murriztea

R6‐ Enplegu kualifikatua
handitzea merkataritzan

R4‐ Banaketa‐egiturari 
eustea lurralde osoan

Enpresak

V1‐ Lehiakortasuna
handitzeko tresnak

erraztea

Kontsumitzaileak

V2‐ Sektorea bultzatzea
kontsumitzaileen
“merkataritza‐

esperientzia” hobetzeko

Udalak

V3‐Merkataritza udal‐
kudeaketan txertatzea

erraztea

Enpresa hornitzaileak

V4‐Enpresa hornitzaileen
eta merkataritzaren arteko
harremanen artikulazioa

erraztea

Gizartearen interes‐
taldeen balioaren

ikuspegia

P1‐ Estrategiak eta
enpresa‐kudeaketa

hobetzea

P2‐ Zerbitzua hobetzea, 
kalitateari eta bezeroaren

arretari dagokionez

P3‐ Instalazioak eta
establezimenduak

hobetzea

P4‐ Enpresa‐kudeaketa
hobetzea

P9‐ Elkarteen rolak sustatu eta 
argitzea

P6‐ Hornidurako eta
logistikako sistemak

hobetzea

Barne‐prozesuak

Kanpo‐prozesuak

P5‐Merkataritza
informazioaren gizartean

txertatzea

P7‐ Aliantza bertikalak sustatzea

P8‐ Aliantza horizontalak
sustatzea

Esparru‐prozesuak

P10‐ Lankidetza publiko eta pribatua
bultzatu eta sendotzea

P11‐Merkataritza‐jardueraren
esparru bideratzaile bat garatzea

P12‐ Sektorearen gizarte‐proiekzioa
hobetzea

S1‐ Enplegatuen eta
kudeatzaileen trebakuntza

bultzatzea

S2‐ Erabakiak hartzeko
informazioa sortzea

bultzatzea

S3‐Merkataritza‐prozesuei
buruzko/aplika dakiekeen

ikerketa bultzatzea

ARDATZ 
ESTRATEGIKOAK 

EZAGUTZA ETA 
PERTSONAK

ENPRESAK LURRALDEA
ERAKUNDE 
ESPARRUA

3. Prestakuntzako eta asistentzia teknikoko jarduerak, elkarteetako kudeatzaileak profesionalizatzera zuzenduak, 
plangintza estrategikoari jarraiki elkarte horiek erakunde mailan indartzeko helburuarekin

4. Merkataritza-dinamizazioko bulegoak indartzea
5. Ekipo eta sistema informatikoak erostea (ordenagailuak, Webcam-ak, bideokonferentzia-sistemak) bertaratu

gabeko bilerak egin ahal izateko

2. Plan estrategikoak eta jardun-programak formulatzea, elkartutako merkatarien lehiakortasunera eta
modernizaziora egiten duten ekarpena berriz definitzeko eta zehazteko asmoa duten merkatari-elkarteen eskutik

1. Sektorearen antolamendu-egoeraren (lurraldean, sektorean) diagnostikoa(k) egitea, elkarteen mapa bat izateko
azken helburuarekin

4.1 Merkataritzako enpresa-elkarteak indartzea

1. Udal mailako lankidetza-plataformak eratzea, udalak merkataritza-establezimenduekin eta horien ordezkaritza-
elkarteekin lotuta

2. Asistentzia teknikoa merkataritza-dinamizazioko Bulegoen finantziazioaren bitartez
3. Estrategiak eta jardun-planak formulatzea: merkataritza-kudeaketako eta dinamizazioko planak egitea, 

lehentasunak eta jardueren programa ezarrita

6. Udal-logistikaren eremuan jarduteko programak (azken miliako logistika): azpiegiturak sortzeko azterlanak
egitea bultzatzea, plangintza bultzatzea, arau-esparru bateratu bat garatzea

5. Jardun-programak udal-merkatuetan: hobekuntza, dinamizazioa eta zerbitzuen ezarpena bultzatzea

4. Kudeaketa-unitate profesionalizatuak ezartzea eskualdeko eta sektoreko baliabide jakin batzuk balioztatzeko, 
eta hirugarren sektoreko politikak garatzea

3.2 Jarduna merkataritza-dentsitate baxuko eremuetan

8. Lankidetza-plataformen instituzionalizazioa eskualde mailan, tokiko merkataritza-politikak eta azpiegiturak
udalaz gaindiko mailan artikulatzeko, eremu txikiagoko plataformekin lotuta

9. Gizarteari zuzendutako komunikazio-kanpainak, hirugarren sektoreko estrategiak eta sektorearen gizarte-
proiekzioa indartzeko

7. Merkataritza-ardatzak berreskuratzea

1. Sektore-partzuergo integralak eratzea

2.3 Enpresen arteko lankidetza sustatzea

2. Asistentzia teknikoa jarduera berriz orientatzeko eta transmisio-protokoloa zehazteko

1. Enpresa-transmisiorako finantza-laguntzak

1. Esparru pizgarri bat garatzea merkataritza-dentsitate baxuko eremuentzat

3.1 Hiri-merkataritzaren dinamizazioa eta lehiakortasuna

3. Asistentzia teknikoa merkataritza-dinamizazioko Bulegoen finantziazioaren bitartez

2. Enpresa-partzuergoak eratzea

2.2 Enpresa-transmisioa

4. Inbertsio materialen finantziazioa

3. Inbertsio inmaterialen finantziazioa

1. Kudeaketa-tresnen eta prozesuen hobekuntza: negozio-estrategiak definitzea, hobekuntza-planak egitea, 
kalitatea egiaztatzeko prozesuak

2. Bikaintasuna indartzea egiteko modu gisa: UNE 175.001 egiaztapen-prozesuak eta Merkataritza Bikaina

2.1 Berrikuntza eta bikaintasuna merkataritzan

3. Egiaztapena
4. Ibilbide profesionalaren errekonozimendua urteko sarien bitartez

2. Ebaluazioa
1. Prestakuntza-ibilbidearen aholkularitza

1. Merkataritzako Estatistika Unitatea indartzea
2. Merkataritza Behatokia (Ikusmer) indartzea

2. Merkataritza ibiltari “finkoko”ekimenentzako laguntzak. Azpiegitura egonkorrak sortzea, banaketa-jarduera
ibiltariak biltzeko

1.3 Esperientziaren egiaztapena

4.   Prestakuntzako eta informazioko jardunaldiak egitea eta txikizkako merkataritzako jardunbide egokien gidak
argitaratzea

3.     Ekintzaile berriak (prestakuntza eta aholkularitza teknikoa)

2. Ikastaro espezializatuak (merkataritza-estrategiak (4p), denden kudeaketa, establezimenduko zuzendariak eta
arduradunak, ofizialentzako edo saltzaileentzako trebetasunak)

3. Merkataritza-dentsitate baxuko eremuetan etxez etxeko zerbitzua eskaintzen duten eskualde mailako banaketa-
zentralak sortzeko laguntzak

5.      Merkataritza-dinamizatzaileen prestakuntzarako beken programa

1. Goi-mailako prestakuntza espezializatua (unibertsitateko graduondokoak)

1.2 Prestakuntza eta trebakuntza

3. Sektoreko eta merkatuko azterlanak egitea, esate baterako banaketa-bideei buruz, sektoreei buruz, eta bezeroei
buruz

4. Merkataritza-prozesuak bideratzen dituzten ikerketa teknologikoko proiektuak bultzatzea
5. Merkataritza-egiturari eta ohiturei buruzko ikerketa sozioekonomikoko ekipo eta sareak bultzatzea

1.1 Ikerketa eta informazio-sistema merkataritzan

Soldata-aldea generoen arabera

Landunen %-a generoaren arabera
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ERANSKINA: LEY 7/2008 LEGEKO ALORREN, 
ARDATZEN ETA PROGRAMEN ARTEKO 
ELKARREKIKOTASUNA  
 
Merkataritza Jarduerari buruzko Legea bigarren aldiz aldatzen 
duen ekainaren 25eko 7/2008 Legearen hamaseigarren 
artikuluko 3. puntuan ezartzen da txikizkako merkataritza 
egokitzeko Planak honako arlo hauek landuko dituela: 
 

• Merkataritza-enpresaren modernizazio-ekimenak 
garatzea, eta horri esker, enpresa-produktibitatea 
hobetuko da. Kontsumitzailearentzako prestazio eta 
zerbitzu berriekin enpresa-produktibitatea hobetuko da eta 
kalitatea handituko da. 

• Enpresa-egokitzapeneko prozesuak, enpresaren 
funtzioen kudeaketarekin lotutako berrikuntza eta 
teknologia-modernizazioa sustatuz. 

• Sektorearen atomizazioaren eraginak arinduko dituzten eta 
merkataritza-egiturak birkokatzea ahalbidetuko duten 
enpresen arteko lankidetza-tresnak. 

• Hirigintzaren zein enpresaren arloko udal-estrategiak 
garatzeko lankidetza-egitura publikoak eta pribatuak 
sortzea; estrategia horiek udal-inguruneak hiri-ekonomiako 
eremu gisa balioetsiko dituzten merkataritza-ardatzen 
bitartez garatzen dira. 

• Jardueraren transmisioa edo jarraipena. 
• Emakumeen eta gizonen enpleguan generoak duen 

eraginaren azterketa, bai postu kopuruari dagokionez, 
bai lan-baldintzei edo sortuko diren enpleguen kalitateari 
dagokionez.  

 
Ondorengo taulan ikusiko da Legean biltzen diren gaien eta 
dokumentu honetan definitutako ardatzen eta programen artean 
dagoen lotura. 
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7/2008 LEGEKO GAIAK ARDATZA PROGRAMA OSAGAIAK 

Merkataritza-enpresaren 
modernizazio-ekimenak 2. Enpresa 

2.1. Berrikuntza eta 
bikaintasuna 
merkataritzan 

2- Bikaintasuna indartzea, egiteko modu gisa. 
4- Inbertsio materialen finantziazioa 

Enpresa-egokitzapeneko 
prozesuak 2. Enpresa 

2.1. Berrikuntza eta 
bikaintasuna 
merkataritzan 

1- Kudeaketa-prozesuak eta tresnak hobetzea 
3- Inbertsio inmaterialen finantziazioa 

Enpresen arteko lankidetza-
tresnak 2. Enpresa 2.3. Enpresen arteko 

lankidetzaren sustapena 

1.- Sektoreko partzuergo integralak osatzea 
2- Enpresa-partzuergoak osatzea 
3- Asistentzia teknikoa merkataritza-dinamizazioko 
Bulegoen finantziazioaren bitartez 

Lankidetza-egitura publikoak 
eta pribatuak 3. Lurraldea 

3.1. Hiri-
merkataritzaren 
dinamizazioa eta 
lehiakortasuna 

1- Udal mailako lankidetza-plataformak osatzea, udalak 
merkataritza-establezimenduekin eta horien 
ordezkaritza-elkarteekin lotuta 
2- Asistentzia teknikoa merkataritza-dinamizazioko 
Bulegoen finantziazioaren bitartez 
3- Jardun-planak eta estrategiak egitea: merkataritza-
kudeaketako eta dinamizazioko planak egitea, 
lehentasunak eta jardueren programa ezarrita 
4- Kudeaketa-unitate bideragarriak ezartzea, eskualdeko 
edota sektoreko baliabide jakin batzuk balioztatzeko eta 
hirugarren sektoreko politikak garatzeko 
5- Udal-merkatuetan jarduteko programak: hobekuntza, 
dinamizazioa eta zerbitzuen ezarpena bultzatzea. 
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7/2008 LEGEKO GAIAK ARDATZA PROGRAMA OSAGAIAK 

Lankidetza-egitura publikoak 
eta pribatuak 3. Lurraldea 

3.1. Hiri-
merkataritzaren 
dinamizazioa eta 
lehiakortasuna 

6- Jardun-programak udal-logistikaren eremuan (azken 
miliako logistika): azpiegiturak sortzeko azterlanak 
egitea bultzatzea, plangintza bultzatzea, arau-esparru 
bateratu bat garatzea 
7- Merkataritza-ardatzak berreskuratzea 
8- Lankidetza-plataformen instituzionalizazioa eskualde 
mailan, tokiko merkataritza-politikak eta azpiegiturak 
udalaz gaindiko mailan artikulatzeko, eremu txikiagoko 
plataformekin lotuta. 
9- Gizarteari zuzendutako komunikazio-kanpainak 
egitea, sektorearen gizarte-proiekzioa hobetzeko. 

Jardueraren transmisioa edo 
ondorengotza. 2. Enpresa 2.2. Enpresa-transmisioa 

1- Enpresa-transmisiorako finantza-laguntzak 
2- Asistentzia teknikoa jarduera berriz ere orientatzeko 
eta transmisio-protokoloa zehazteko 

1. Ezagutza eta 
pertsonak 

1.1 Ikerketa eta 
informazio-sistema 
merkataritza-sektorean 

3- Sektoreko azterlanak egitea 
Genero-inpaktua 

1. Ezagutza eta 
pertsonak 

Prestakuntza eta 
trebakuntza 

4- Prestakuntzako eta informazioko jardunaldiak egitea 
eta jardunbide egokien gidak argitaratzea 
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ERANSKINA: PLANAREN JARRAIPENA - ADIERAZLEAK 
 
 

HELBURU 
ESPEZIFIKOA 

ADIERAZLEA 
EGUNGO 
BALIOA 

ESPERO 
DAITEKEEN 

JOERA 
BALIOA SORTZEA  2009ko datuak  

V1. Lehiakortasuna handitzeko 
tresnak erraztea 

Lehiakortasuna sustatzeko 
erkidegoko programa 
publikoen %-a 

% 36 
 

V2. Sektoreari laguntzea 
kontsumitzaileen merkataritza-
esperientzia hobetzeko 

Euskal kontsumitzaileen 
merkataritza-
esperientziaren balioespena 
(10en gainean) 

  

V3. Merkataritza udal-kudeaketan 
txertatzea erraztea (hiri 
erakargarriagoak eta 
iraunkorragoak lortzeko) 

Merkataritzarako erakunde 
espezifikoa (udal mailako 
lankidetza publiko eta 
pribatuko akordioa, 
zinegotzi delegatua, eta 
abar) duten udalen 
kopurua (estalitako 
biztanleria) 

57 udalerri 
Biztanleen % 80,2  

V4. Enpresa hornitzaileen eta 
merkataritzaren arteko harremanen 
artikulazioa erraztea. 

Handizkako eta txikizkako 
enpresa ekoizleen eta 
banatzaileen arteko 
hitzarmen operatiboen 
kopurua 

  

BARNE, KANPO ETA ERAKUNDE MAILAKO PROZESUAK 
P1. Estrategiak eta enpresa-
kudeaketa hobetzea 

Bikaintasuneko Q 
ziurtagiria duten denden 
kopurua 

  

P2. Zerbitzua hobetzea, kalitateari 
eta bezeroen arretari dagokionez. 

Bezeroen arretarako UNE 
175.001 arauarekin 
ziurtatutako denden 
kopurua 

2009:451 
2007-2008-
2009:1.165 

 

Merkataritzako 
Inbertsiorako Finantza 
Laguntzen (AFI) diru-
laguntzen zenbatekoa 

1.244.625,22 €  

P3. Instalazioak eta 
establezimenduak hobetzea AFI programaren bidez 

diruz lagundutako 
merkataritza-enpresen 
kopurua 

75  

Urtean onartu diren IKT 
proiektuen kopurua 569  

P4. Merkataritza informazioaren 
gizartean txertatzea sustatzea 
(IKTak) 

Merkataritza 
Ekipamenduaren 
Modernizazio-programaren 
diru-laguntzen bidez urtean 
diruz lagundutako IKT 
proiektuen zenbatekoa 

5.252.440 €  

P5. Hornidurako eta logistikako 
sistemak hobetzea (balio-katea) 

Helburu horiekin 
babestutako proiektuen 
zenbatekoa 

  

P6. Aliantza bertikalak sustatzea 
(ekoizleak, handizkariak, 
txikizkariak) 

Hitzarmen operatiboen 
kopurua   
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HELBURU 
ESPEZIFIKOA 

ADIERAZLEA 
EGUNGO 
BALIOA 

ESPERO 
DAITEKEEN 

JOERA 

P7. Aliantza horizontalak sustatzea 
Enpresen lankidetza 
horizontala biltzen duten 
garatutako ekimenen edo 
jardunen kopurua 

  

P8. Elkarteen rolak sustatu eta 
argitzea 

Onarturiko plan 
estrategikoa duten 
elkarteen kopurua 

  

Lankidetza publiko eta 
pribatuko akordio 
operatiboen kopurua 
(estalitako biztanleria) 

57 udalerri 
Biztanleen % 80,2 

 

P9. Lankidetza publiko eta pribatua 
bultzatu eta sendotzea Lankidetza publiko eta 

pribatuko akordioen 
testuinguruan gauzatutako 
jardunen zenbatekoa 

23.454.675,97 € 
 

 

P10. Merkataritza-jardueraren 
esparru bideratzailearen 
garapenean aurrera egitea 

Hasitako eta amaitutako 
arau-sinplifikazioko edo 
bizkortzeko proiektuen 
kopurua 

2 

 

P11. Sektorearen gizarte-proiekzioa 
hobetzea 

Herritarren pertzepzioa 
sektorearen gizarte-
proiekzioari buruz, 
komunikazio-kanpainen 
ondoren 

  

EZINBESTEKO BALIABIDEAK    

S1. Enplegatuen eta kudeatzaileen 
trebakuntza bultzatzea 

Profesionaltasun-maila 
egiaztatua duten 
merkataritzako 
enplegatuen %-a 

  

Estatistika-operazioen 
urteko aurrekontua (Eustat 
eta Ikusmer) 

  

S2. Erabakiak hartzeko informazioa 
sortzea bultzatzea 

Merkataritza 
Zuzendaritzak/Ikusmerrek 
egindako sektoreko eta 
merkatuko azterlanen 
kopurua 

4 

 

Merkataritza-sektorean 
Teknologia Zuzendaritzaren 
onartutako ikerketa-
proiektuen kopurua 

2 

 

S3. Merkataritza-prozesuei 
buruzko/aplika dakiekeen ikerketa 
bultzatzea Merkataritza-sektorean 

Teknologia Zuzendaritzaren 
I+G proiektuen 
aurrekontua 

2,2 M 
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Ohar metodologikoa: Aginte-koadroa osatzen duten adierazleei dagokienez, sektoreen arabera eskaini 
beharko lirateke. Proposamen gisa honako xehatze hau aurkezten da, nahiz eta egia izan beste 
erakunde batzuekin homogeneizatu beharko litzatekeela, estatu mailan nahiz Europa mailan, datu 
konparagarriak eskuratu ahal izateko: 
 
 

 Hiri-kokapena Kanpoaldeko kokapena 
 

Sektorea 
Banaketa 

txikia 
Banaketa 
handia 

Guztira  Banaketa 
txikia 

Banaketa 
handia 

Guztir
a 

Elikagaiak       
Ehungintza, 
jantzigintza, 
oinetakoak eta 
larrua 

      

Farmazia, edert. 
eta higien. 

      

Altzariak eta 
etxerako gaiak 

      

Ibilgailuak eta 
osagarriak 

      

Informazioaren 
teknologiako 
ekipoak 

      

Jolas- eta kultura-
gaiak 

      

E
sp

ez
ia

liz
at

u
a
 

Guztira (A)       
Establezimendua       
Supermerkatua       
Hipermerkatua       
Erostetxe Handiak       

E
z-

es
p
ez

ia
liz

at
u
a  

Guztira (B)       
Guztira 
(A+B) 

       

 
 
Eskema horrekin honako hauei buruzko datuak jaso beharko lirateke: establezimenduen kopurua, 
enplegua, salmenta-bolumena eta salmenten azalera. 
 
Definizioak: 

• Banaketa txikia: Merkataritza-establezimendu indibidualak biltzen ditu, erosketa-kateetan 
libreki elkartuak dauden ala ez alde batera utzita. Dendaren negozio-estrategiaren definizioa 
establezimenduaren titularren esku dago. Establezimendu horiek banaketaren sektore batean 
espezializatuak izan daitezke, edo ez espezializatuak produktu-sorta zabal bat salduz (adibidez, 
elikagai-denda txikia, dena euro 1eko dendak, etab.) 

• Banaketa handia: negozio-estrategiaren definizioa beste enpresa baten esku dagoen 
establezimenduak biltzen ditu. Enpresa horrek ezartzen ditu prezioak, leialtasun-politika, 
negoziazioak enpresa hornitzaileekin, etab. Talde honetan edozein motako establezimendu egon 
daiteke, banaketa-talde handien eskuko formatua duten ala ez alde batera utzita 
(komenentziako dendak, supermerkatuak, hipermerkatuak, enpresa-taldeen eskuko 
establezimenduak (Zara, Natura, Body Shop, eta abar), baita frankiziatutako establezimenduak 
ere (Yves Rocher, etab.). Sektore batean espezializatuak izan daitezke, edo ez-espezializatuak. 
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ERANSKINA: SEKTOREAREN PARTAIDETZA 
 
 
 
Aurkezpen-kapituluan adierazi denez, plana egiteko prozesuan 
sektoreko eragileen partaidetza kontuan hartu da. 
 
Partaidetza hori plana egiteko prozesuaren bi fasetan garatu da. 
Lehenengo fasea diagnostikoa egin denean; horretarako, 36 
elkarrizketa egin zaizkie sektore horretako ordezkariei eta eragileei. 
Eta bigarrena, programak eta jardunak definitzerakoan, 
sektorearekiko kontrastea lortzeko eta horri buruz dituzten ekarpenak 
biltzeko. Horretarako, bilera bakar bat egin zen eragile guztiekin, eta 
bilera horretan World café-ko dinamika gauzatu zen. 
 
Ondorengo taulan partaidetza-ekintza bakoitzean kontuan hartu diren 
erakundeak azaltzen dira. 
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Elkarrizketak 
 
KATEGORIA ERAKUNDEA  

Tokiko Administrazioa Santurtziko Udala - ATC 
AMUBI -  Bizkaiko Altzari Merkatari Txikizkarien 
Elkartea 
Bizkaiko harakinen eta urdai-saltzaileen elkartea 
Laudioko saltzaileen elkartea 
Bilboko Zazpi Kaleetako dendarien elkartea 
Arabako elikadurako txikizkarien elkartea 
Dendartean elkartea 
Donosti sshops elkartea 
Bilbao Dendak 
Bizkaiko Moda 
CECOBI – Bizkaiko Merkataritza Federazioa 
Eibar Merkataritzagune Irekia 
 
Arabako Merkataritza eta Zerbitzuetako 
Enpresaburuen Federazioa 
 
Gipuzkoako Merkatarien Elkartea 
Gasteiz-on Gasteizko Merkataritzagune Irekia 
Gipuzkoako Elikagaien Gremioa  

Merkataritza-
elkarteak 

Gipuzkoako Etxetresna Elektrikoen Gremioa 
Kontsumitzaileen 
elkartea Bizkaiko Kontsumitzaileen Elkartea 

Arabako Merkataritza, Industria eta Itsasketa 
Ganberak 
Bizkaiko Merkataritza, Industria eta Itsasketa 
Ganberak 

Merkataritza Ganbera 

Gipuzkoako Merkataritza, Industria eta Itsasketa 
Ganberak 
Artepan 
Erriberako merkatua (Bilbo) 

Merkataritza 
tradizionala 

Muebles Bautista 
EHUko arkitektoa eta irakaslea 

Adituak 
Aholkularia 
Lurralde Antolamendu Saila 
Merkataritzako zuzendaria 
Lehiaren Euskal Auzitegia 

Eusko Jaurlaritzari 

Sailburuordea 
ANGED. Banaketa Enpresa Handien Elkarte 
Nazionala- eta Gasteizko Corte Inglés-eko 
zuzendaria 
El Corte Inglés 

Banaketa-enpresa 
handiak 

Eroski 
Merkabilbao 

Handizkaria 
Peltisa 
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 World Café 

 
KATEGORIA ERAKUNDEA  

AMUBI -  Bizkaiko altzari-merkatari 
txikizkarien Elkartea 
Donosti Shopss elkartea 
Bilbao Dendak 
Bizkaidenda 
CECOBI – Bizkaiko Merkataritza 
Federazioa 
Dendartean 
Arabako Merkataritza eta Zerbitzuetako 
Enpresaburuen Federazioa 
Gipuzkoako Merkatarien Elkartea 

Merkataritza-elkartea 

Gasteiz-on Gasteizko Merkataritzagune 
Irekia 
Arabako Merkataritza, Industria eta 
Itsasketa Ganberak 

Merkataritza Ganbera 
Gipuzkoako Merkataritza, Industria eta 
Itsasketa Ganberak 
B+G 
Carlangas 
Basmo taldea 
Elkar taldea 
Muebles Bautista 

Merkataritza 
tradizionala 

Muebles Martin 
ANGED Banaketa Enpresa Handien Elkarte 
Nazional 
BM Unialco 
Eroski 

Banaketa-enpresa 
handiak 

Sabeco 
Departamento de transformación 
empresarial de la SPRI 
Eudel 
Euskalit 
Laguntza teknikoko kabinetea 
Garapen 

Erakundeak 

Merkataritza Behatokia - Ikusmer 
Handizkariak Mercabilbao 

 
 
 


