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Dokumentu hau Deloitte Consulting SLU-Ikerfel enpresen aldi baterako enpresa-elkarteak eta Vitoria-Gasteizko Udalaren
Merkataritza Zerbitzuak egin dute 2015eko uztailean. Vitoria-Gasteizko merkataritzaren eta ostalaritzaren egoeraren
diagnostikoaren inguruko laburpen exekutiboa da eta 2015-2022 Vitoria-Gasteizko Merkataritzako eta Ostalaritzako Plan
Estrategikoaren baitan egin da.
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01.1 SARRERA ETA METODOLOGIA
Atal hau Vitoria-Gasteizko merkataritzaren eta ostalaritzaren egoeraren diagnostikoa prestatzeko lanean txertatu behar
da. Horren helburua hiriko merkataritzako eta ostalaritzako eskariaren azterketa egitea da honako hauek ahalbidetzeko:
1.

Ezaugarri soziodemografikoak eta gastu-profila ezagutzea hirian bizi direnei zein bertara joaten diren
bisitariei dagokienez. Horiek guztiek osatzen dute Vitoria-Gasteizko merkataritzako eta ostalaritzako eskaria.
a. Vitoria-Gasteizen bizi den biztanleria.
b. Vitoria-Gasteizko influentzia eremuan edo grabitazio komertzialekoan bizi den biztanleria.
c. Lan-arrazoiak direla eta, lanegunetako fluxu-bisitariak.
d. Vitoria-Gasteizera joandako turistak.
e. Vitoria-Gasteizera joandako txangolariak

2. Merkataritzako eta ostalaritzako erosleen eta gastuaren bolumen potentziala koantifikatzea kolektibo
horiei dagokienez.
Mahaigaineratutako azterketa egin aurretik, eta informazio metodologikoaren helburuetarako, jarraian, erabili den
auzoetako eta hiri-sektoreetako hiriaren lurralde mailako banaketa aurkeztuko da.

Hiri-Sektorea
Zentroa 1

Zentroa 2

Ekialdea

Mendebaldea

Kanpoko Eraztuna

Landagunea

Auzoa
Kod.
Babesgabetuak
15
Zabalgune
2
Judizmendi
16
Lovaina
3
Alde Zaharra
1
Koroatzea
4
Anglo
10
El Pilar
5
Zaramaga
9
Adurtza
18
Arana
14
Aranbizkarra
13
Arantzabela
11
Aretxabala-Gardelegi
19
San Kristobal
19
Santa Luzia
17
Santiago
12
Ariznabarra
21
Gazalbide
6
Mendizorrotza
20
San Martín
8
Txagorritxu
7
Abetxuko
25
Ali-gobeo
22
Arriaga Lakua
24
C.C. Boulevard
31
Salburua
30
Sansomendi
23
Zabalgana
29
Ekialdeko landagunea
26
Ipar-mendebaldeko landagunea
27
Hego-mendebaldeko landagunea 28

Hiriaren zonifikazio horri dagokionez, eta aurkeztutako azterketan aplikatuta, kontuan izan behar da 2014. urtearen
amaieratik Aretxabaleta-Gardelegi auzoa gehitu dela Vitoria-Gasteizko lurralde-banaketara. Horrekin lotuta, auzo horren
inguruko datuak eskainiko dira 2015eko adierazle estatikoetan. Dena den, bilakaerak aztertzeko garaian, San Kristobal
auzoko informazioan txertatuko da, horren barruan baitzegoen modu banakatuan hartu arte.
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01.2 ESKARIAREN AZTERKETA
Egoiliarren eskariaren azterketa soziodemografikoa eta gastuprofila
Vitoria-Gasteizko merkataritzako eta ostalaritzako eskariaren azterketarako abiapuntu gisa, lehenengo eta behin esparru
ugarien azterketa aurkeztuko da hirian bizi diren herritarrekin lotuta. Horren arabera, Vitoria-Gasteizko egungo egoeraren
eta merkataritzako eta ostalaritzako jardueraren garapenean eragina duten alderdien bilakaeraren inguruko azterketa
zehaztu egin da.
a.

Biztanleria

2015eko urtarrilaren 1ean, Vitoria-Gasteizko biztanleria 245.036 herritarrekoa zen. Azterketa hiriko metropoli
eremura, “Araba Erdiguneko” eremu funtzionalera (Vitoria-Gasteiz eta inguruko beste 31 udalerri biltzen ditu), zabaltzen
badugu, kopuru hori 281.063 biztanlekoa da; hau da, hiriburua modu isolatuan kontuan hartuta baino % 15 handiagoa.
Gertutasun geografikoko beste hiriburu batzuk erreferentziatzat hartzen badira, beste udalerri batzuetan biztanleria VitoriaGasteizkoa baino nabarmen handiagoa dela ikusiko dugu haien metropoli eremuak kontuan hartzen baditugu. Hori
gertatzen da, esate baterako, hauekin: Bilbo (% +140), Donostia-San Sebastian (% +145) edo Iruñea (% +77). Aldiz,
Logroñoren (% +32) edo Burgosen (% +12) kasuetan, egoera Arabako hiriburuko kasuistikaren antzekoagoa da.
Eskualdeko garapen-politikak diseinatzeko garaian oinarrizko alderdia da hori eta, bereziki, eskaria erakartzera
bideratutako ekimenei dagokienez; izan ere, horien irismen potentziala mugatzen du, hiriko merkataritza dinamizatzeko
aukera mugatuz metropoli eremuko erosle potentzialak erakartzearen bidez.
Oro har, Vitoria-Gasteizko biztanleria 14.451 lagunetan handitu da 2007-2015 aldian; hau da, % 6,3ko igoera izan du.
Hazkunde demografiko horren oinarri nagusia migrazio-saldoaren hazkunde nabarmena izan da. 2011n jaitsi egin zen
hazkundea eta horren kausa posibleetako bat da Euskadiko eta Vitoria-Gasteizko etxeetan eragina izan duen krisi
ekonomikoa. Dena den, 2013-2015 aldian leheneratu egin da.
Vitoria-Gasteizko populazioaren mugimenduen bilakaera (1997-2014)
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Datuen iturria: Vitoria-Gasteizko Udaleko errolda
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Eskariaren
profil
soziodemografikoko
azterketari
dagokionez,
puntu
interesgarrienetako bat adina da, adin-talde ugariei lotutako gastu-patroi ugariak
direla eta. Horrekin lotuta, Vitoria-Gasteizko biztanleriaren azterketaren arabera,
biztanleriaren % 63,4 18 eta 64 urte arteko tartean dago.

Vitoria-Gasteizko herritarren
piramidea (2005-2015)

Bestalde, Vitoria-Gasteizko biztanleen % 19,6k 65 urte baino gehiago ditu
(zahartze-indizea) eta, kasu horretan, emakumezkoen ehunekoa gizonezkoena
baino handiagoa da (% 56koa eta % 44koa, hurrenez hurren). Vitoria-Gasteiz da
zahartze-indize txikiena duen hiriburua Bilborekin (zahartze-indizea % 23koa
da) eta Donostiarekin (zahartze-indizea % 22koa da) alderatuz.

Vitoria-Gasteizko biztanleen piramideak 2005-2015 aldirako herritarren
zahartzea erakusten du

Eustatek Arabarako egindako biztanleria-estimazioen arabera, eta horiek Vitoria-Gasteizera estrapolatuta, 2026. urtean
hiriak 240.876 biztanleko populazioa izango duela aurrez ikusi dute; hau da, oraingoa baino % 1,7 txikiagoa. Adin-talde
nagusien araberako biztanleriaren banaketa ere aldatu egingo da. 64 urte baino gehiagokoen taldea % 26ra iritsiko da
(gaur egun % 20 ingurukoa da).
Vitoria-Gasteizko populazioa adin-taldeen arabera eta etorkizunerako aurreikuspenak
(2015-2026)
2015
VITORIA-GASTEIZKO
BIZTANLERIA,
GUZTIRA

%

245.036

2026

%

240.876

ALDAKUNTZA
2015-2026
% -1,7

0-19 URTE

45.718 % 18,7

46.104 % 19,1

% 0,8

20-29 URTE

23.534

20.902

% 8,7

% -11

30-49 URTE

78.855 % 32,2

56.757 % 23,6

% -28

50-64 URTE

48.830 % 19,9

54.584 % 22,7

% 12

>64 URTE

48.099 % 19,6

62.529 % 26,0

% 30

% 9,6

Datuen iturria: Eustat. 2014-2026ko biztanleriaren aurreikuspenak eta Vitoria-Gasteizko Udaleko errolda

Nabarmentzekoa da 30 eta 49 urte arteko adin-tartean % 28ko jaitsiera. Hori da oro har merkataritza eta
ostalaritzako sektoreetan gastu gehien egiten duen taldea.

Adierazle horiek funtsezko eragina izango dute Vitoria-Gasteizko merkataritzako eta ostalaritzako sektorea
garatzeko politikak zehazteko garaian; izan ere, biztanleriaren pixkanakako zahartzeak (gero eta handiagoa izango da
etorkizunean) aldaketa sortzen du kontsumo-ohitura eta patroietan eta hori guztia ezinbestean hartu beharko da
kontuan1.

1

Diagnostikoko Bertako populazioaren ezaugarriak izeneko atalean xehetasun gehiagoz aztertzen dira biztanleriaren erosketako
ohitura eta patroi ugariak adinaren moduko aldagaiak aintzat hartuta.
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Biztanleriaren egitura Vitoria-Gasteizko auzoetan
1.

Vitoria-Gasteizko auzoetan bizi den biztanleriaren egitura eta bilakaerak ikusita, hiriak azken urteotan eremu
periferikoetarako lurralde-hedapen handia izan duela esan daiteke, eta, bereziki, gazteenen artean, gazteria
indizeetan ikus dezakegun moduan. Horren ondorioz, populazioa jaitsi eta zahartu egin da erdiguneko
auzoetan.

2.

Oro har, auzo periferikoak dira populazioaren kopuru handiena biltzen dutenak eta, horrekin lotuta, bereziki
aipatu beharrekoak dira auzo hauek: Arriaga-Lakua, Zabalgana edo Sansomendi. Horien biztanle kopurua 20.000
lagunekoa baino handiagoa da. Biztanleriak 2007-2015 aldian izandako aldaketa kontuan izaten badugu,
Zabalgana eta Salburua auzoak aipatu behar ditugu dinamismo handieneko auzoen artean horietan gertatu den
hirigintzako garapena dela eta. Neurri txikiagoan bada ere, Ali-Gobeok, Arriaga-Lakuak eta Ipar-Mendebaldeko
landatar eremuak ere aldaketa positiboak izan dituzte aldi horretan. Aldiz, Mendizorrotza eta Adurtza eremuek,
adibidez, biztanleen bolumen esanguratsua galdu dute.
Biztanleria auzoak 2015ean auzoka

3.

2007-2015 Biztanleriaren aldakuntza auzoka

Gainera, gazteriaren indize handiena dutenak dinamismo handieneko auzo periferikoak dira (ArriagaLakua, Zabalgana, Salburua eta Sansomendi). Aldiz, Vitoria-Gasteizko bost auzo zahartuenak honako hauek dira
eta mugakideak dira: Gazalbide, El Pilar, Txagorritxu, Zaramaga eta Koroatzea (guztien zahartze-indizea
% 30ekoa baino handiagoa da).
Gazteriaren indizea auzoka 2015ean

Zahartze-indizea auzoka 2015ean
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Vitoria-Gasteizko auzoetako biztanleriaren egituraren azterketak elkarrekiko oso ezberdinak diren errealitateak erakusten
ditu:

Alde batetik, hiriko erdiguneko auzoak; horietan gutxitu egin da biztanleria azken urteotan. Gaur egun, hiriko
batez bestekoa baino handiagoak diren zahartze-indizeak dituzte eta atzerritarren zati handia metatzen
dute.

Bestalde, azken urteotan Vitoria-Gasteizko hazkundea gertatu den hiriko auzo periferikoak; batez ere,
gazteak joan dira horietara. Etorkizunean, horiek osatuko dute erosketarako eta kontsumorako joera handiena
duen biztanleriaren segmentua.
b. Etxeen osaera Vitoria-Gasteizen
Vitoria-Gasteizko etxeen kopuruaren bilakaerari dagokionez, 2007-2015 aldi osorako joera gorakorra dela ikus
dezakegu. Dena den, ondo bereizitako bi aldi daude:
a)

b)

2007-2013 aldia: urtetik urterako aldakuntzako batez besteko tasak % 2 baino handiagoak ziren. 86.840
etxe izatetik 101.207 izatera pasatu zen honako arrazoi hauek zirela eta: biztanleriaren hazkunde-erritmo handia,
pertsona bakarreko etxeen igoera eta etxeen batez besteko neurria txikitu izana.
2013-2015 aldia: etxeen kopuruaren hazkundeari dagokionez, tasak % 1 ingurukoak izan dira populazioaren
hazkundeak izan duen geldialdia dela eta.

Beheko eskuinaldeko grafikoan ikus daitekeen moduan, etxeen batez besteko neurriak txikipen handia izan du 2007.
urtetik (2,66) 2015era arte (2,38).

Vitoria-Gasteizko etxe kopuruaren bilakaera (20072015)
102.880
105.000
100.000
95.000
90.000 86.840
85.000
80.000
75.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Etxeak

Urteko aldaketa

2,70

Vitoria-Gasteizko etxeen batez besteko
neurriaren bilakaera (2007-2015)

2,66
4,0%

2,60

3,0%

2,50

2,0%

2,40

1,0%

2,30

0,0%

2,38
2,35

2,20
2,10
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Datuen Iturria: Vitoria-Gasteizko Udaleko errolda

Familien kopuruaren igoera eta etxeko batez besteko neurria EINek proiekzioekin batera kontuan izaten baditugu
(EAErako Etxeetako Proiekzioa 2014-2029), familiaren batez besteko neurria 2,20 kide ingurukoa izango dela susmatu
dezakegu. Pertsona bakarreko etxeen ehunekoak 6,7 puntuko igoera izango du eta Autonomia Erkidegoko etxeen
guztizkoa % 33,1ekoa izango da guztira. Horrenbestez, hurrengo urteotan oraingo joera sendotu egingo dela aurrez
ikusten da.
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c. Errenta eta gastua

Hurrengo grafikoan ikus daitekeen moduan, VitoriaGasteizko biztanleen batez besteko errenta
pertsonala 19.604 €-koa zen 2013an Eustatek
emandako datuen arabera.
Guztizko errenta horren oinarri nagusia lan-errenta da
eta batez besteko balioa 12.117 €-koa da
(guztizkoaren % 61,8koa; horrek agerian uzten du
pertsonen eta familien erosteko ahalmenean
koiuntura ekonomikoak eta enpleguak duten
garrantzia). Transferentziei dagokienez, aldiz, batez
besteko balioa 5.130 €-koa da.

Datuen iturria: Eustat

Familiaren batez besteko errentari dagokionez, Vitoria-Gasteizen, 38.617 €-koa da guztira. Praktikan, eta zenbateko
horretatik Gizarte Segurantzako gastuak eta konturako atxikipenak edo kuota likidoa kentzen baditugu, hiriko familiek
32.651 € dituztela esan dezakegu (eskuragarri dagoen familia-errenta). Zenbateko hori Bilbokoa (33.876 €) eta
Donostiakoa baino txikiagoa da. Donostiaren kasuan, eskuragarri duten batez besteko familiako errenta 37.805 €-koa da
(hau da, Arabako hiriburukoa baino % 15,8 handiagoa).
Produktu mota ugarietarako gastuaren banaketa aztertuz gero, honako hau nabarmendu behar dugu: “etxebizitza,
ura, elektrizitatea, gasa eta beste erregai batzuk" atalera bideratutako gastuaren proportzioa nabarmen igo da.
Izan ere, 2007an % 28,8koa izatetik 2013an % 35,3koa izatera pasatu da. Izan ere, etxeek ez dute erabakitzeko eta
aldatzeko botere handirik gastu konprometitu horren aurrean; hori dela eta, etxeko gastu orokorra murriztu arren,
aipatutako atalaren gastua nahiko konstantea da.
Merkataritza eta ostalaritzako kategoriei dagokienez (elikagaiak eta edari alkoholgabeak, edari alkoholdunak, tabakoa
eta narkotikoak, arropak eta oinetakoak, altzariak, etxeko ekipamendua eta etxebizitza mantentzeko gastu arruntak, eta
hotelak, kafetegiak eta jatetxeak), modu agregatuan, 2007an % 38,7koak izatetik 2013an % 35,5ekoak izatera igaro dira.

Datuen iturria: Eustat
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Vitoria-Gasteizko txikizkako merkataritzan etxe bakoitzeko egindako hileko batez besteko gastua 627,2 €-koa da
guztira, eta ostalaritzan batez beste egindako gastua etxe bakoitzeko 220,3 €-koa da

Proiektu honen harira egindako lan demoskopikoen emaitzak oinarri hartuta, Vitoria-Gasteizen txikizkako merkataritzan
etxe bakoitzeko egindako hileko batez besteko gastua (elikadura, drogeria, lurrindegia eta farmazia, ekipamendu
pertsonala, etxeko ekipamendua, aisialdia eta entretenimendua eta teknologia) guztira 627,2 €-koa da.
Errentaren banaketa Vitoria-Gasteizko auzoetan
Vitoria-Gasteizko auzoek errealitate ezberdinak dituzte batez besteko familiako errentari dagokionean. Taulan ikus
dezakegun moduan2, Mendizorrotza da familiek eskuragarri duten batez besteko errenta handiena duen auzoa
(69.081 €); ondoren, San Martin aipatu behar da (46.795 €). Aurkako muturrean dago Alde Zaharra, familiek eskuragarri
duten batez besteko errenta txikiena duen auzoa (23.906 €).
Errenta pertsonala eta familiakoa, Vitoria-Gasteizko auzoka
(2013)
Familiako Errenta
Familiako Errenta 2013

Abetxuko
Adurtza
Ali-Gobeo
Arana
Aranbizkarra
Arantzabela
Ariznabarra
Arriaga-Lakua
Alde Zaharra
Koroatzea
Babesgabetuak
Anglo
El Pilar
Zabalgune
Gazalbide
Judimendi
Lovaina
Mendizorrotza
Salburua
San Kristobal
San Martín
Sansomendi
Santa Luzia
Santiago
Txagorritxu
Zabalgana
Zaramaga
Ekialdeko landagunea
Ipar-mendebaldeko landagunea
Hego-mendebaldeko landagunea

Guztirako
Familiako
Familiako
Errenta
Sailkapena
Errenta Eskuragarria
28.582
25.394
29
32.283
28.141
22
35.864
30.923
19
28.575
25.429
28
35.789
31.036
18
40.343
34.406
11
40.674
33.935
12
40.118
33.897
13
27.561
23.906
30
31.765
27.625
25
45.820
38.124
9
36.705
31.465
17
31.744
27.959
24
54.230
43.590
4
47.708
39.989
7
32.323
27.968
23
50.000
40.727
5
89.812
69.081
1
33.538
28.594
21
31.683
27.562
26
57.658
46.795
2
37.375
31.815
16
39.369
33.565
14
44.192
37.386
10
37.933
32.466
15
34.692
29.332
20
29.376
26.132
27
48.475
40.342
6
45.682
38.725
8
55.748
45.412
3

Eskuragarriaren
Aldakuntza 13/06
%
-1,9%
-0,9%
-6,5%
-5,8%
-6,8%
-3,4%
0,4%
4,8%
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
-6,5%
#N/A
-7,7%
3,3%
1,6%
23,7%
n/a
#N/A
4,2%
3,7%
#N/A
5,8%
-3,1%
n/a
-4,2%
#N/A
#N/A
#N/A

Errenta pertsonala 2013

Sailkapena
17
15
25
22
26
19
12
4
16
27
8
10
24
23
28
9
11
1
n/a
21
6
7
14
3
18
n/a
20
2
13
5

Guztirako
Errenta
Errenta
Pertsonal Sailkapena
Pertsonala Eskuragarria
14.340
12.741
29
15.967
13.934
25
17.709
15.272
20
14.142
12.586
30
16.720
14.500
22
18.821
16.084
16
19.758
16.499
14
20.354
17.201
11
15.239
13.256
27
16.352
14.227
24
22.701
18.895
6
18.891
16.198
15
15.562
13.708
26
27.345
22.012
2
20.705
17.430
10
17.296
14.968
21
25.405
20.713
3
36.265
28.011
1
20.573
17.541
9
16.513
14.369
23
24.344
19.806
5
18.154
15.453
19
18.452
15.733
18
20.161
17.055
12
18.733
16.056
17
21.329
18.035
8
14.593
12.990
28
22.371
18.687
7
19.786
16.777
13
25.020
20.383
4

Errenta Pertsonal
Eskuragarriaren
Aldakuntza 13/06
%
8,7%
11,7%
3,6%
5,3%
7,9%
18,8%
6,8%
9,0%
9,1%
5,9%
14,3%
14,6%
8,4%
5,2%
9,3%
15,9%
13,4%
16,8%
n/a
10,4%
9,0%
10,1%
12,2%
19,0%
10,8%
n/a
10,0%
7,3%
0,2%
16,4%

Sailkapena
19
10
27
25
21
2
23
17
16
24
7
6
20
26
15
5
8
3
n/a
12
18
13
9
1
11
n/a
14
22
28
4

Datuen iturria: Eustat
2

e/a: Ez da aplikagarria
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Eskuragarri dagoen familia-errenta (2013)

< 30.000 €






30.000 – 40.000 €
Abetxuko
Arana
Zaramaga
Alde Zaharra






Zabalgana
Salburua
Arriaga-Lakua
Ariznabarra

>40.000 €






San Martin
Lovaina
Zabalgunea
Mendizorrotza

Aurreko taulan ikusi dugun moduan, Vitoria-Gasteizko auzo ugarietako errentetan alde esanguratsuak daude;
Mendizorrotza albo batera utzita, familiako errenta erabilgarri handiena duen auzoaren balioa (San Martin) familiako
errenta erabilgarri txikiena duen auzoarena (Alde Zaharra) baino ia bi aldiz handiagoa da.

Vitoria-Gasteiztik kanpoko eskariaren azterketa
Bertan bizi diren herritarrekin batera, Vitoria-Gasteiz bisitatzen duten pertsonek osatzen dute hiriko merkataritzako
eta ostalaritzako eskariaren bigarren talde egituratzailea. Horrekin lotuta, hurrengo orriotan kanpoko eskariaren
oinarrizko gunea osatzen duten kolektiboen edo segmentuen profilaren azterketa aurkeztuko da:





Influentzia eremuko biztanleria.
Lan-arrazoiak direla eta, lanegunetako fluxu-bisitariak.
Turistak (aisialdiko turistak eta MICE turistak).
Txangolariak.

a. Merkataritzako grabitazio-eredua – Merkataritzako influentzia eremua
Vitoria-Gasteizek erakartzen duen eskari flotatzailearen kolektibo nagusia erosketak egitera Arabako hiriburura joateko
joera duten eta influentzia eremuan bizi diren pertsonek osatzen dute. Horregatik, hiriarekin mugakideak diren udalerriak
ez ezik (horien jarduera nagusia hirian egiten da), kontuan izan behar dira gertutasuna eta/edo eskaintza komertziala dela
eta,
Vitoria-Gasteizera
Datuen
iturria: Eustat joaten diren udalerrietako biztanle guztiak.
Influentzia komertzialeko eremuko biztanleria kuantifikatu ahal izateko, Reilly-ren eta Huff-en Grabitazio Komertzialeko
Ereduak aukeratu dira. Horien helburu nagusia balio ertain-handiko ondasunen erosketak egiteko kontsumitzaileen
fluxu komertzialak edo horien jatorri-udalerrietatik helmugako udalerrira (gune nagusia edo eremuko burua) egiten
dituzten joan-etorriek zehazten dituzten eremu eta azpieremu komertzialak mugatzea da. Aipatutako ondasun horiek
egunero erosten ez direnak eta erosteko erabaki-prozesu hausnartua eta konplexua eskatzen dutenak izaten dira.
Bi aldagai dira eredu horien oinarriak: erakarketako aldagaia (kasu honetan, eskaintza komertziala, merkataritzako
guztizko azaleraren bidez neurtutakoa) eta balaztaketako aldagaia (kasu honetan, joan-etorrietarako denboraren bidez
adierazten da). Dena den, eredu horiek ez dituzte kontuan hartzen fluxu komertzialak zehazteko garaian eragina izan
dezaketen beste aldagai batzuk: errenta maila, eskaintza komertzialaren osaera, joan-etorrien kostua eta abar. Hori dela
eta, kontuan izan behar dira muga horiek.
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Vitoria-Gasteizko kasurako bi ereduak garatu ondoren, hiriko Merkataritzako Influentzia Eremurako lehen gerturatzea lortu
dugu. Merkataritzako trakzioa eragiten dien udalerriak kategoria hauen arabera banakatu ditugu:
1.

Zuzeneko grabitazioko eremuan dauden udalerriak: Vitoria-Gasteizekiko mendekotasun komertzial
handia duten udalerriak. Hori dela eta, udalerri horietatik Arabako hiribururako pertsonen fluxua etengabea eta
automatikoa da eta ia ez dio kontsumitzaileari erabakitzeko ahalegina egiterik eskatzen.

Zuzeneko grabitazioa duten udalerriak
GRABITAZIOA

MERKATARITZA
AREA/AZPI-AREA

VITORIA-GASTEIZ

Udalerria
Vitoria-Gasteiz
Salvatierra/Agurain
Condado de Treviño
Alegría-Dulantzi
Legutio
Zigoitia
Iruña Oka/Iruña de Oca
Ribera Baja/Erribera Beitia
Asparrena
Otxandio
Zuia
Campezo/Kanpezu
Urkabustaiz

GRABITAZIO ZUZENA

Valdegovía/Gaubea
Añana
Arraia-Maeztu
Arrazua-Ubarrundia
Barrundia
Elburgo
Harana
Iruraiz-Gauna
Kuartango
Peñacerrada
Ribera Alta
San Millán
Zalduendo

2.

Biztanleria

245.036
5.060
1.465
3.060
1.698
1.766
3.185
1.474
1.659
1.298
2.452
1.079
1.312
1.084
177
710
1.040
949
645
265
541
344
284
842
744
196

Zuzeneko grabitazioko eremuan dauden udalerriak, baina beste azpieremu komertzial batzuetan
txertatuta daudenak: udalerri horien grabitazioa Vitoria-Gasteiz inguruan egiten da; hau da, hirira balioondasunen erosketak egitera joaten dira oro har, baina azpieremuko buru-udalerria dute, eta erabakitzeko
prozesu txikiagoa eskatzen duten erosketak han egiten dituzte.
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Azpieremu komertzialetan txertatutako
zuzeneko grabitazioa duten udalerriak
GRABITAZIOA

MERKATARITZA
AREA/AZPI-AREA

VITORIA-GASTEIZ

Udalerria

Biztanleria

245.036
21.922
4.121
6.993
1.529
11.202
2.241
15.010
38.400
230
486
952
427
1.017

Vitoria-Gasteiz
Arrasate/Mondragón
Eskoriatza

VITORIAGASTEIZEKIN
GRABITAZIO
ZUZENA DUTEN
AZPI-AREAK

Aretxabaleta
ARRASATEMONDRAGÓN AZPI- Aramaio
AREA
Oñati
Antzuola
Bergara
Miranda de Ebro
Armiñón
MIRANDA DE EBRO Berantevilla
AZPI-AREA
Lantarón
Zambrana
Valle de Tobalina

3.

Grabitazio partekatuko udalerriak: kokapena edota joan-etorrietarako denbora direla eta, merkataritza eremu
nagusi ezberdinen mugan dauden udalerriak dira. Hori dela eta, batzuetan, eremu baten edo bestearen alde
egin dezakete, eremuko buru-udalerri bakoitzeko eskaintzaren arabera.
Partekatutako grabitazioa duten udalerriak
GRABITAZIOA

MERKATARITZA
AREA/AZPI-AREA

VITORIA-GASTEIZ

Udalerria
Vitoria-Gasteiz
Trespaderne

BURGOS-BILBAO

Oña
Pancorbo
Labastida/Bastida

PARTEKATUTA
KO
GRABITAZIOA

Haro
LOGROÑO

Casalarreina
San Vicente de la Sonsierra
Bernedo
Olazti/Olazagutía

PAMPLONA

Altsasu/Alsasua
Etxarri-Aranatz

Biztanleria

245.036
1.025
1.168
501
1.521
11.806
1.355
1.127
559
1.662
7.691
2.487

Hemen garatu dugun azterketa input garrantzitsua da Plan Estrategiko honetan txertatutako merkataritzako eta
ostalaritzako garapeneko politikak eta jarduerak zehazteko garaian; izan ere, aurreko segmentu horietako bakoitzean
integratutako eskari potentziala erakartzeko ekimenak ezberdinak izan daitezke.
Horrela, Vitoria-Gasteizek, zuzenean, 137.859 pertsoneko biztanleria erakartzen duela kalkulatu da. Gainera, 30.902
biztanleko populazio agregatua duten beste udalerri batzuk daude eta haien grabitazio komertziala merkataritza
eremuetako beste buru-udalerri batzuekin partekatzen da. Beste nolabait esanda, Vitoria-Gasteizko Guztizko Grabitazio
Eremua edo Merkataritzako Influentzia Eremua 413.797 pertsonakoa dela esan dezakegu eta haietatik 168.761ek
osatzen dute eskari flotatzailea.
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VITORIA-GASTEIZ
GRABITAZIO ZUZENA
VITORIA-GASTEIZEKIN GRABITAZIO ZUZENA DUTEN AZPI-AREAK
GRABITAZIO ZUZENEKO ZONALDEA
PARTEKATUTAKO GRABITAZIOA
GUZTIRAKO GRABITAZIO ZONALDEA

245.036
33.329
104.530
382.895
30.902
413.797

b. Lanegunetako fluxu-bisitariak
Modu osagarrian, interesgarria da eskari flotatzailearen baitan sartzea lan-arrazoiak direla eta egunero Vitoria-Gasteizera
joaten diren pertsonen kolektiboa. Vitoria-Gasteiz hiriburura joaten den 15.760 pertsonako kolektibo hori honela
banaka dezakegu jatorriaren arabera: 4.745 Arabakoak dira; 5.250 Bizkaikoak; 2.380 Burgos probintziakoak; 1.885
Gipuzkoakoak; 655 Nafarroakoak; eta 845 Errioxakoak.
c. Turistak
Turismoaren Kontu Sateliteak emandako datuen arabera (xehetasun gehiagoz aztertuko ditugu Diagnostikoaren beste
atal batzuetan), 2013an turismoak EAEko guztizko BPGaren % 5,8 dira, eta azken urteotan gastu turistikoak igoera
esanguratsua izan du. Horregatik, eta kolektibo horren gastuak Vitoria-Gasteizko txikizkako merkataritzako guztizko
gastuan ehuneko oso txikia duen arren, guztizko eskariaren kuantifikazioan geroxeago ikusiko dugun moduan,
beharrezkoa da Diagnostiko honetan kontuan hartzea.
Oro har, Vitoria-Gasteizera sartutako
bidaiarien kopuruak % 19ko igoera
izan du 2007-2014 aldian. Horren
arrazoi nagusia 2009-2012 aldiko
hazkundea izan da, urte horietan
turismoa suspertzen saiatu baitzen hiria
Europako proiektuen eta hiriburutzen
bidez.
Bestalde, grafikoan ikus daitekeen
moduan,
Vitoria-Gasteizko
turismoaren oinarri nagusia Estatutik
iritsitako turismoa da. 2014an
izandako sarreretatik, segmentu horrek
% 78 biltzen du.
Datuen iturria: Eustat
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Zehatzago esanda, 2014an, guztira, 262.287 bidaiari (turista) jaso zituen Vitoria-Gasteizek; aurreko urtearekin alderatuta,
igoera % 9,7koa izan zen. Bidaiarien sarrera urte osoan banatzen da Vitoria-Gasteizen; izan ere, Vitoria-Gasteiz
turismogune urbanoa da eta horrek urtaroen eraginekiko mendekotasun txikiagoa izatea eragiten du. Dena den, uztailetik
urrira bitartean izaten du turismo mailako dinamismo handiena; izan ere, orduan pilatzen du hiriko bidaiarien sarreren
% 42.
Bestalde, Arabako hiriburuan, hotel-establezimenduetako batez besteko egonaldiak gutxitu egin ziren 2014an
aurreko ekitaldiarekin alderatuta eta, bereziki, udakoak ez diren hilabeteetan. Vitoria-Gasteizko batez besteko
egonaldia 1,8 gau ingurukoa izan zen 2014an (dena den, udan 2 gau inguruko balioetara igotzen da). Aldiz, aurreko
urtean, batez bestekoa, 1,95 gauekoa zen.
Helmugan egiten den gastuari dagokionez, eta Ibilturrek emandako datuen arabera, Vitoria-Gasteiz da gastu txikiena
egiten den hiria Euskadiko gainerako hiriburuekin alderatzen badugu (eguneroko gastua: 80,5 €).

d. Txangolariak
Bestalde, beharrezkoa da turistarena ez den beste bidaiari-profil bat kontuan hartzea: txangolaria. Hiria bisitatzen duen
arren, gaua bertan ematen ez duena da.
Hirira iristen den txangolari kopurua kuantifikatzeko, Vitoria-Gasteizko Udalak 2011n prestatu zuen “Vitoria-Gasteizko
turismo arloko bisitariaren tipologiari buruzko ikerketa” izenekoak emandako informazioa hartu da oinarritzat. Horren
arabera, Arabako hiriburura joaten diren bisitarien % 29,4k ez du gaua bertan ematen; hori dela eta, txangolari dei
diezaiekegu.
2014. urterako Vitoria-Gasteizko turista kopurua oinarritzat hartuta (262.287koa da), eta ikerketa horren arabera bisitari
guztien % 70,6 ordezkatzen dutela jakinda, 2014an Vitoria-Gasteizek jasotako txangolarien bolumena 109.224
ingurukoa izan zela esan dezakegu.
Hori guztia ikusita, Vitoria-Gasteizek etorkizunera begira turismoa erakartzeko potentziala edo aukera gara dezakeela
esan dezakegu. Udalerri mugakideetan ostatu hartzen duen turista gehiago joan daiteke hirira eta bertan gastua egin, gaur
egun batez ere Euskadiko hiru hiriburuen artean gertatzen diren fluxuak bultzatuta, baina baita beste eremu batzuekin ere:
Arabar Errioxa, Logroño edo Burgos, esate baterako.
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01.3 ESKARIAREN KUANTIFIKAZIOA
Jarraian, laburpen gisa, azterketan sartutako kolektibo bakoitzaren oraingo eta etorkizuneko eskaria kuantifikatzen duen
taula azaltzen da.
Merkataritzako gastu orokorra eta kolektibo bakoitzeko gastuaren aurreikuspenak

Merkataritza
Vitoria-Gasteizen bizi direnak
Merkataritzako Influentzia Eremuan bizi
direnak
Turistak
Txangolariak
Guztira

Merkataritzako
gastua
2015ean
629.408.441

Guztizko
Merkataritzako
gastuaren
gastua 2022an
%
% 79,8
640.129.365
% 80,3

Guztizko
gastuaren %

154.698.042

% 19,6

151.744.276

% 19,0

3.464.465

% 0,4

4.118.160

% 0,5

791.328

% 0,1

940.640

% 0,1

788.362.276

% 100,0

796.932.441

% 100,0

Datuen iturria: proiektuaren baitan egindako landa-prozesua, EIN, Eustat, Ibiltur, Vitoria-Gasteizko turismo-bisitariaren tipologiari
buruzko ikerketa

Ostalaritzako gastu orokorra eta kolektibo bakoitzeko gastuaren estimazioak

Ostalaritza
Vitoria-Gasteizen bizi direnak
Merkataritzako Influentzia Eremuan bizi
direnak
Turistak
Txangolariak
Guztira

Ostalaritzako
Guztizko
gastua 2015ean gastuaren %

Guztizko
gastuaren
%
233.179.013
% 82,8

Ostalaritzako
gastua 2022an

229.273.718

% 83,3

30.398.307

% 11,0

29.829.085

% 10,6

12.703.038

% 4,6

15.099.920

% 5,4

2.901.536

% 1,1

3.449.014

% 1,2

275.276.598

% 100,0

281.557.033

% 100,0

Datuen iturria: proiektuaren baitan egindako landa-prozesua, EIN, Eustat, Ibiltur, Vitoria-Gasteizko turismo-bisitariaren tipologiari buruzko
ikerketa

Aurreko tauletatik ondoriozta daitekeen moduan, Vitoria-Gasteizen bizi den biztanleriak egindako gastua % 80
ingurukoa da merkataritzan, eta % 83koa ostalaritzan. Guztizko gastua 858 milioi euro baino gehiagokoa da. Ingurua
influentzia eremuko biztanleriara zabaltzen badugu, txikizkako merkataritzako gastuaren ehunekoa % 99 baino
gehiagokoa dela ikusiko dugu. Horrek agerian uzten du Vitoria-Gasteizko populazioa ez ezik, influentzia eremu osoa
kontuan hartzea garrantzizkoa dela hirian merkataritza eta ostalaritza garatzeko politikak bideratzeko garaian.
Turistek eta txangolariek egindako gastuari dagokionez, merkataritzako guztizkoaren % 0,5 biltzen du. Dena den,
ostalaritzan % 6 ingurura igotzen da. Guztia batuta, Arabako hiriburura iritsitako bisitari horiek 20 milioi euro baino
gehiagoko gastua sortzen dute.
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02
02. Bertako eskariaren ezaugarriak
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02.1 SARRERA ETA METODOLOGIA
Vitoria-Gasteizko merkataritzaren eta ostalaritzaren egoeraren Diagnostikoari dagokion atal honen xedea hirian bizi den
eskariaren ezaugarriak aurkeztea da. Horretarako, proiektu honen baitan garatutako landa-laneko emaitzak hartu dira
oinarritzat hiriko merkataritza eta ostalaritza garatzeko jarduera-ildoak zehazteko eta gauzatzeko garaian garrantzi
handiena izan dezaketen azterketa-dimentsioak atera ahal izateko.
Landa-lana 2015eko otsaileko bigarren hamabostaldian egin izan da. Guztira, Vitoria-Gasteizen bizi diren 18 urteko edo
gehiagoko gizonezko eta emakumezkoei, etxeko erosketetan erabakitzen dutenei, telefono bidez 600 elkarrizketa (CATI)
egin ziren. Elkarrizketak Vitoria-Gasteizko ezaugarri soziodemografikoak kontuan hartuta banatu ziren honako hauen
arabera: sexua, adina eta bizitoki eremua.
Emaitzak aurkeztu aurretik, interpretazioan eragina duten alderdi hauek kontuan hartu behar dira:
a)

Zonifikazioa: azterketaren helburuetarako, Vitoria-Gasteizko zonifikazio hau erabili da:

1. erdigunea: Zabalgune, Lovaina, Babesgabetuak, Judimendi

2. erdigunea: Alde Zaharra, Koroatzea, El Pilar, Zaramaga, Anglo

Mendebaldea: Gazalbide, Txagorritxu, San Martin, Ariznabarra, Mendizorrotza

Ekialdea: Arantzabela, Santiago, Aranbizkarra, Arana, Santa Luzia, Adurtza, San Kristobal, AretxabalaGardelegi

Kanpoko eraztuna: Abetxuko, Arriaga-Lakua, Sansomendi, Ali-Gobeo, Salburua, Zabalgana

b)

Etxeen tipologia: era berean, familiak osaeraren arabera banakatzeko garaian terminologia hau erabili da:

Single-a: bakarrik bizi naiz eta 65 urte baino gutxiago ditut.

Adineko single-a: bakarrik bizi naiz eta 65 urte baino gehiago ditut.

Couple-a: bikotekidearekin bizi naiz, 65 baino gutxiago ditut eta ez dut seme-alabarik etxean.

Adineko couple-a: bikotekidearekin bizi naiz, 65 baino gehiago ditut eta ez dut seme-alabarik etxean.

Nuklearra: bikotekidearekin eta seme-alabekin bizi naiz.

Guraso bakarra seme-alabekin: seme-alabekin bakarrik bizi naiz.

Guztizko unibertsoa eta lagina kontuan izanda, % 95eko konfiantza mailarako, laginketa-errorea % 3,99koa da.

02.2 EMAITZA KUANTITATIBO NAGUSIAK
Jarraian, azterketako dimentsio hauen inguruko emaitza nagusiak azaltzen dira:






Erosketako maiztasuna.
Erosketa-tokia eta garraiobideak.
Erosketako establezimendua.
Onlineko erosketa.
Ordutegi komertzialak.
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Erosketako maiztasuna
Lehen azterketa honek Vitoria-Gasteizen bizi direnek produktu-kategoria bakoitzeko erosketak egiten dituzten maiztasuna
erakusten du. Hauek dira emaitzak:







Kontsultatutako ia pertsona guztiek aipatu dute elikagai freskoak gutxienez astero erosten dituztela (% 97).
Gainera, hiru lagunetik batek egunero egiten ditu era horretako erosketak (% 32). Horixe da, alde handiarekin,
maiztasun handienarekin erosten den produktu-kategoria.
Bigarren postuan, alde handi samarrarekin, elikagai ez-galkorrak daude. Kontsultatutakoen erdiak aipatu du
kategoria hori gutxienez astero erosten duela (% 49). Ia denek, gutxienez, hilero erosten dute (% 95).
Elikadurako produktuen kontsumoaren ondoren, aipatu beharrekoak dira honako hauekin lotutako produktuak:
drogeria, lurrindegia, farmazia eta zainketa pertsonala. Bostetik batek baino gehiagok (% 22) aipatu du
kategoria horretako produktuak gutxienez astero erosten dituela; aldiz, bostetik lauk (% 83) gutxienez hilero
egiten ditu halako erosketak.
Eta, azkenik, aurretik aztertutakoek baino nabarmen txikiagoa den kontsumo maila dute kategoria hauek:
aisialdia eta entretenimendua, ekipamendu pertsonala, teknologia eta etxeko ekipamendua.

Dena den, emaitza horiek alde esanguratsuak dituzte etxeen tipologiaren arabera:

Elikagai freskoak: Adineko single gisa sailkatutako etxeak dira produktu mota hori maiztasun
handienarekin kontsumitzen dutenak (% 41ek dio elikagai freskoak egunero erosten dituela). Aldiz, singleak
(bakarrik bizi direnak) eta coupleak (seme-alabarik gabeko bikoteak) dira erosketa maiztasun-tarte
handiagoarekin erosteko joera handiena dutenak.
Elikagai ez-galkorrak: elikagai ez-galkorrei dagokienez (arroza, pasta, kontserbak…), erosketa maizago
egiten dute etxe nuklearretan gainerakoetan baino. Adineko singleak eta seme-alabarik gabeko guraso
bakarreko etxeak dira kategoria horretako erosketa maiztasun gutxiagoarekin egiten dutenak.
Drogeria, lurrindegia, farmazia eta zainketa pertsonala: bereziki aipatu beharrekoak dira seme-alabak
dituzten guraso bakarreko etxeak (% 31k erosketa astero egiten duela aipatu du), eta, ondoren, familia
nuklearrak (% 21).
Ekipamendu pertsonala: singleak dira produktu-kategoria horretako kontsumorako joera handiena dutenak
(heren batek gutxienez hilero egiten du erosketa). Ondoren, seme-alabak dituzten familiak aipatu behar ditugu
(etxe nuklearrak zein seme-alabak dituzten guraso bakarrak).
Etxeko ekipamendua: alderdi horren inguruko ondorio argiena da adineko singleek (heren batek produktu mota
hori sekula ez duela erosten aitortu du) eta adineko coupleek kategoria horretako erosketak oso maiztasun
txikiarekin egiten dituztela. Aldiz, gainerako etxeetan portaerak antzekoak dira.
Teknologia: teknologiaren kontsumoari dagokionez (soinua, irudia, informatika eta telekomunikazioak…), adina
funtsezko faktorea da (zenbat eta urte gehiago, orduan eta erosketa-maiztasun handiagoa).
Adin handieneko singleen kasuan, kontsumoan dualtasuna ikus daiteke; izan ere, % 20k dio produktu mota horiek
gutxienez astero erosten dituela (ehuneko altuena). Aldiz, % 35ek aipatu du kategoria horretako erosketarik
sekula ez duela egiten (etxe mota guztien artean, horixe da ehuneko handiena). Gainerako familien artean, familia
nuklearrak eta coupleak aipatu behar dira bereziki haien datu positiboak direla eta.
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Erosketa-tokia eta garraiobideak
Produktuak erosteko tokiaren azterketak agerian utzi du norberaren auzoa eta erdigunea 3 direla merkataritzako gune
nagusiak. Horrekin lotuta, produktu-kategoriak bi talde handitan bana daitezke:




Noizbehinkakoak ez diren edo “gertutasuneko” produktuak, norberaren bizitokia den auzoan erosten
direnak: elikadura (freskoa eta ez-galkorra) eta drogeriako, lurrindegiko, farmaziako eta zainketa
pertsonaleko produktuak. Oro har, prezio txikiagoa duten eta maizago erosten diren erosketa-kategoriak dira.
Noizbehinkako produktuak: aztertutako gainerako kategoriak talde horren barruan daude. Vitoria-Gasteizko
erdigunean edo beste auzo batzuetan maiztasun handiagoarekin erosten diren produktuak dira.

Merkataritzaguneetara edo hiriguneko saltokietara joateko erabilitako garraiobideen azterketak ezberdintasun
esanguratsuak erakusten ditu. Izan ere, merkataritza guneetara joaten direnek autoa edo motorra aipatu dituzte
garraiobide nagusi gisa; aldiz, hiriguneko saltokietara joaten direnen arabera, ohikoena oinez joatea da eta alde
nabarmenarekin aipatu dituzte erabilera hauek: tranbia, autobusa edo ibilgailu partikularra/motorra.

Erosketako establezimendua
Elikagaien (freskoa zein galkorra), drogeriako, lurrindegiko, farmaziako eta zainketa pertsonaleko produktuen
(gertutasuneko produktuak edo noizbehinkakoak ez direnak) erosketak antzeko portaera duela ikus dezakegu; izan ere,
supermerkatua da erreferente nagusia eta bigarren postuan daude auzoko denda/autozerbitzua eta hipermerkatua.
Gainerako kategoriei dagokienez, produktu mota horiek erosten diren formatu nagusia espezializaziodenda/boutique-a da. Aldiz, bigarren postuan aipatu beharrekoak dira hauek: kaleko edo galeria komertzialeko kate
espezializatua, erostetxe handia eta merkataritzaguneko/galeria komertzialeko dendak.

Onlineko erosketa
Vitoria-Gasteizen bizi diren bost pertsonatik lauk baino gehiagok aipatu du Internet duela eta 54 urteko tartera arte,
ehuneko hori ia unibertsala da. Haietatik, hirutik bik aipatu du azken urtean erosketak Internetez egin dituela. Adinaren
eta onlineko erosketen arteko alderantzizko korrelazio argia dago.

3

“Erdigunea eremua” erreferentziak 1. erdigunea zein 2. erdigunea biltzen ditu.
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Erosketarik egin al duzu
Internetez azken urtean?

Internetez erosketak egin dituzte
100%

82%

80%
58%

64%

56%
31%

0%
18tik 34
urtera

35%

Bai

35etik 44
urtera

45etik 54
urtera

55etik 64
urtera

65 urtetik
gora

Ez

Ordutegi komertzialak
Ikerketaren atal honetan, ordutegi komertzialak ikertu eta, zehatzago esanda,
kontsumitzaileen beharretara egokituta dauden aztertuko da.
Elkarrizketatutako pertsonen % 86k aipatu du egungo ordutegi komertzialak beren
beharretara egokitzen direla; badirudi, dena den, alderdi hori ez dela behar bat.

Egungo ordutegi komertzialak
bat datozela esan daiteke VitoriaGasteizko kontsumitzailearen
beharrekin

Bizitegi eremuaren arabera, Kanpoko
eraztunean bizi direnak dira egungo
ordutegiekiko adostasun maila txikiena
dutenak (% 81ek dio ez dagoela pozik
ordutegi komertzialekin; aldiz, hiriko batez
bestekoa % 86koa da). Gainera, pertsona
horiek dira erosketak egiteko joan-etorri
gehien egiten dutenak.
Laburbilduz, nolabaiteko adostasuna dago
gaur egungo ordutegi komertzialak VitoriaGasteizen bizi direnen beharretara egokitzen direla ustearen inguruan. Dena den, gazteenen artean kezka handiagoa
dago ordutegiak handitzearen eta jaiegun eta igandetan irekitzearen inguruan. Alderdi hori kontuan hartu beharrekoa
da hirirako garapen komertzialeko politikak aplikatzeko garaian joera hori mantentzen edo areagotzen bada. Horrekin
lotuta, ez da ahaztu behar gaur egun adin txikieneko segmentuetan dauden pertsonak, etorkizunean, etxeko gastuaren
erabakitzaile nagusiak bihurtuko direla.
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02.3 GASTUAREN BANAKETA
Bigarren atal honetan, produktu-kategoria ezberdinetan egindako gastuaren, eta hirian atxikitako gastuaren eta ihes
egindakoaren arteko aldeak aztertuko dira.
Aztertutako kategoriei dagokienez, etxeko gastu handiena elikagai freskoena da (185,6 €/hilean). Ondoren, elikagai ezgalkorrena (130,8 €/hilean) eta ekipamendu pertsonalarena (88,0 €/hilean) aipatu behar ditugu. Oro har, etxe bakoitzeko
hileko batez besteko gastua 627,2 €-koa da. Dena den, gastu komertziala bakarrik atera ahal izateko, "Aisialdia eta
entretenimendua" kategoria kendu da eta, horrenbestez, etxeko batez besteko gastua, merkataritzan, hilean 565,8 €koa dela esan daiteke.
250

Hilabete arrunt batean, oro har, zein da zuen etxean produktu hauetan egindako gastua?
185,6
130,8
88,0
62,8

74,1

61,4
24,5

0
Elikadura freskoa
Elikadura ez
galkorra

% 30

% 21

Drogeria,
lurrindegia,
farmazia eta
ardura pertsonala

% 10

Ekipamendu
pertsonala

% 14

Etxeko
ekipamendua

% 12

Teknologia
Aisialdia eta
entretenimendua

% 10

%4

Bizitegi eremuei dagokienez, gastu handiagoa dute ia kategoria guztietan mendebaldean eta 1. erdigunean kokatuta
dauden etxeek. Diagnostikoko aurreko ataletan aurkeztutako datuetan ikusi dugun moduan, hiriko eremu horiek dira, aldi
berean, familiako errentaren batez besteko handienak dituztenak
Familia motaren arabera, aipatu beharrekoa da etxe nuklearrak (662,3 €) eta seme-alabak dituzten guraso
bakarrekoak (645,2 €) direla hileko gastu handiena dutenak singleekin (507,3 €) eta adineko singleekin (475,3 €)
alderatuta. Datu hori etxearen neurri txikiagoarekiko koherentea da. Gainera, adineko coupleak ere gastu maila handiko
familia motak dira.
Vitoria-Gasteizetik ihes egiten duen gastuari dagokionez, batez beste, produktuen kategoria horiekin lotutako
gastuaren % 88,0 hiriko saltokietan egiten dela esan daiteke (kasu horretan, Gorbeia merkataritzagunea VitoriaGasteizko saltoki gisa hartu da).
Kategorien arabera, honako hau ondoriozta daiteke: elikaduran (freskoa zein ez-galkorra), gastuaren % 92 baino gehiago
Vitoria-Gasteizen egiten da. Gainerako kategorietan, aldiz, ihes egindako gastua % 10ekoa baino handiagoa da eta aipatu
beharrekoa da teknologian eta etxeko ekipamenduan ihes egindako gastua, % 16koa baino handiagoa baita.

2015-2022 Vitoria-Gasteizko Merkataritzako eta Ostalaritzako Plan Estrategikoa. Egoeraren diagnostikoa – Laburpen
exekutiboa

24

02.4 VITORIA-GASTEIZKO MERKATARITZA
ESKAINTZAREN BALORAZIOA
Oro har, elkarrizketatutakoen erdiak baino gehiagok (% 59) Vitoria-Gasteizko gaur egungo
merkataritza-eskaintzaren inguruko balorazio ona egin duela esan dezakegu. Batez
besteko balorazioari dagokionez, Vitoria-Gasteizko merkataritza-eskaintzak 3,6 puntu lortu
ditu (gehienez, 5 puntu).
Vitoria-Gasteizko
egungo
merkataritza-eskaintzarekiko
kritiko
azaldu
diren
elkarrizketatuen ehunekoa % 10 ingurukoa da.





Egungo merkataritzaeskaintzaren balorazioa
moderatua dela esan daiteke

Bizitoki eremuari dagokionez, Mendebaldean (batez besteko balorazioa 3,8koa da) eta 1. Erdigunean (3,8) bizi
diren elkarrizketatuak dira Vitoria-Gasteizko gaur egungo merkataritza-eskaintzaren inguruko balorazio
onena egin dutenak Kanpoko Eraztunean (3,5) bizi direnekin alderatuta (azken horiek kritikoago azaldu dira).
Familia motari dagokionez, adineko coupleen familiek erakutsi dute asebetetze maila handiena (3,8)
aztertutako gainerako familiekin alderatuta (horien artean ez dago alderik).
Aurrekoarekin bat eginez, adin nagusieneko pertsonak dira Vitoria-Gasteizko egungo eskaintzarekiko
asebetetze maila handiena erakusten dutenak eta ez dago generoaren araberako alderik.

Datuak banakatuta, % 80 baino gehiagoko asebetetze-balioak dituzten bi alderdi azpimarratu behar dira: eskainitako
produktuen kalitatea eta jendeari arreta emateko ordutegia (lehen aztertu da zehatzago azterketa esparru horren inguruan
Vitoria-Gasteizko herritarrek duten asebetetze maila). Adiz, balorazio okerrena izan duten alderdiak eskaintzen eta
promozioen presentzia eta aniztasunarekin, eta produktuen prezioarekin lotutakoak dira.

Batazbeste

2015-2022 Vitoria-Gasteizko Merkataritzako eta Ostalaritzako Plan Estrategikoa. Egoeraren diagnostikoa – Laburpen
exekutiboa

25

02.5 VITORIA-GASTEIZKO OSTALARITZAKO
ESKAINTZAREN KONTSUMO MAIZTASUNA ETA
BALORAZIOA
Jarraian, ikerketa ostalaritzako lokaletan oinarrituko da bisitatzen diren maiztasunaren arabera. Bi tipologia bereiz
daitezke:











Bisita-maiztasun handiko lokalak: tabernak, kafetegiak eta, neurri txikiagoan, jatetxeak.
Bisita-maiztasun txikiko lokalak: gaueko aisialdiko lokalak eta janari lasterreko establezimenduak.
Elkarrizketatuen ia erdiak aitortu du ez dela ostalaritzako establezimendu mota horietara joaten (% 46).

Tabernak/kafetegiak: maiztasun handienarekin kontsumitzen den establezimendu tipologia da (% 20k dio
egunero joaten dela, eta % 74k gutxienez astero) batez ere gizonezkoen artean. Ez dago alde esanguratsurik
bizitoki eremuari dagokionez. Adinaren arabera, gazteenen artean maiztasun handiagoko kontsumoa ikus
daiteke. Aldiz, kontsumoa maiztasun txikiagokoa da 65 urte baino gehiagokoen artean. Seme-alabak dituzten
guraso bakarreko familiak dira establezimendu horietara joateko maiztasun handiena dutenak (% 86 astero joaten
da).
Jatetxeak: inkestari erantzundakoen % 17k aipatu du jatetxeetan gutxienez astero kontsumitzen duela (% 42k
gutxienez astero). Kontsumo-joera handiagoa da gizonezkoen kasuan eta adinaren araberako korrelazio
argia dago (kontsumo handiagoa adin txikieneko biztanleen artean). Single eta couple familiak dira
jatetxeetara maiztasun handienarekin joaten direnak.
Gaueko aisialdiko lokalak: lagineko % 46k aipatu du inoiz ez dela ostalaritzako lokal horietara joaten.
Gazteena da (18-34 urte) maiztasun esanguratsua adierazi duen kolektibo bakarra (% 37 astero joaten da).
Bizitoki eremuei dagokienez, Mendebaldeko sektoreko pertsonak dira gaueko aisialdiko lokaletan kontsumoa
maiztasun handienarekin egiten dutenak. Dena den, ezin daiteke esan ohikotasunez joaten direnik.
Janari lasterreko establezimenduak: Vitoria-Gasteizko biztanleek, oro har, establezimendu mota horietan
kontsumo-maiztasun txikia erakutsi dute. Joera handiagoa da gizonezkoen eta adin txikieneko pertsonen
artean. Kontsumoa handiagoa da Kanpoko Eraztunean bizi direnen artean (% 11 astero joaten da).

Ostalaritza-establezimenduetan egindako gastuari dagokionez, batez beste, hilean 96,2 €-koa da.
Ostalaritzako kontsumo eremuari dagokionez, Erdigunea eta hiriko Alde Zaharra (biztanleriaren ia erdiak aipatu du hori
dela maiztasun handienarekin joaten den gunea), eta auzoan egindako kontsumoa aipatu behar dira bereziki.
60%

Zein dira maiztasun handienarekin joaten zaren ostalaritzako eremuak?
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21%
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Oro har, Vitoria-Gasteizko gaur egungo ostalaritza-eskaintzaren balorazioa ona da. Halaxe adierazi dute elkarrizketatutako
lautik ia hiruk. Batez besteko balorazioa 3,9 puntukoa da (gehienez, 5).

100%

Nola baloratzen duzu Vitoria-Gasteizko gaur egungo OSTALARITZA
ESKAINTZA?
5

71%

3,9

4

50%

3
21%
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2
6%

4%

1

0%
Oso ondo

Ondo

Erregular

Gaizki

Oso gaizki

Ed/Ee

Batez besteko
balorazioa

Azterketa egindako segmentazio edo banakapen ugarietan oinarrituta, datuetan nolabaiteko homogeneotasuna dagoela
esan daiteke. Dena den, alderdi hauek azpimarratu behar dira:




Vitoria-Gasteizko ostalaritzaren balorazioa positiboagoa da 1. Erdigunean eta Mendebaldean bizi direnen
artean. Aldiz, Kanpoko Eraztunean bizi direnak apur bat kritikoago azaldu dira (batez ere prezioak eta giroa, oro
har, direla eta).
Adinaren arabera, helduenak dira ostalaritzako eskaintzarekiko asebetetze maila handiena adierazi dutenak. Hori
dela eta, adineko singleak eta adineko coupleak dira puntuazio handiena eman diotenak.

Vitoria-Gasteizko
ostalaritzaren azterketa
xehakatuak
agerian
uzten
du
balorazio
onena
izan
duten
alderdiak
jendearen
arreta-ordutegia,
lokalen kopurua eta
aniztasuna,
eta
emandako arreta direla.
Aldiz, hobetu beharreko
alderdien artean, hauek
nabarmen
ditzakegu:
zuzenean
eskaintzen
dituzten
jardueren
programazioa,
produktuen prezioak eta
eskaintzen
eta
promozioen presentzia
eta aniztasuna.

Batazbeste
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03
03. Eskari flotatzailearen ezaugarriak.
Merkataritzaren erakargarritasuna
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03.1 SARRERA ETA METODOLOGIA
Vitoria-Gasteizko merkataritza eta ostalaritzaren egoeraren Diagnostikoaren atal honen helburua hiriak erakartzen duen
eskaera flotatzailearen ezaugarriak aurkeztea da. Horretarako, proiektuaren barnean egindako landa-lanaren emaitzak
izan dira abiapuntu, hiriko merkataritza eta ostalaritza-garapenaren jarduera-ildoak definitzen eta martxan jartzeko
garrantzi handiagoa eduki dezaketen dimentsioak ateratzeko helburuarekin.
Landa-lana 2014ko abenduak 26 eta 2015eko4 urtarrilak 12 artean egin da; guztira 400 elkarrizketa egin zaizkie VitoriaGasteizko saltoki edo ostalaritza-establezimenduren batean erosketa bat egin duen edo egiteko asmoa duten eta VitoriaGasteizen bizi ez diren 18 urte edo gehiagoko gizon eta emakumeei.
Emaitzak aurkeztu aurretik, honako gogoeta hauek kontuan izan behar dira, emaitzen interpretazioari eragiten baitiote:
a)

b)

c)

Elkarrizketak honako sailkapen hau dute:

150 elkarrizketa Merkataritzaguneetan: 50 Gorbeian eta 100 Boulevarden

250 elkarrizketa eremu urbanoetan, honako laginketa eremu hauetan: Andre Maria Zuriaren Plaza;
Dato kalea, San Prudentzio kalearen arteko elkargunean; Posta kalea, Foru kalearen arteko
elkargunean; eta Azoka plaza, El Corte Inglés eta Dendaraba ingurua.
Zonifikazioa: azterketarako Vitoria-Gasteizi honako zonifikazio hau egin zaio:

1. erdigunea: Zabalgunea, Lovaina, Babesgabetuak, Judimendi

2. erdigunea: Alde Zaharra, Koroatzea, Pilar, Zaramaga, Anglo

Mendebaldea: Gazalbide, Txagorritxu, San Martin, Ariznabarra, Mendizorrotza

Ekialdea: Arantzabela, Santiago, Aranbizkarra, Arana, Santa Luzia, Adurtza, San Kristobal, AretxabalaGardelegi

Kanpoko Eraztuna: Abetxuko, Arriaga-Lakua, Sansomendi, Ali-Gobeo, Salburua, Zabalgana
Bisita-maiztasuna: azterketarako, eskaera flotatzailearen honako sailkapena erabili da Vitoria-Gasteizera
egindako bisita-maiztasunaren arabera:

Lehen aldiz

Light visitors: sei hilean behin edo gutxiagotan joaten diren pertsonak

Medium visitors: hilean behin edo bi edo hiru hilean behin joaten diren pertsonak

Heavy visitors: hamabostean behin edo maizago joaten direnak

03.2 EMAITZA KUANTITATIBO NAGUSIAK
Jarraian aurkezten dira honako azterketa-dimentsioei dagozkien emaitza nagusiak:





Elkarrizketatutako pertsonen ezaugarriak
Bisitarako arrazoia
Bisitaren eta erosketa/kontsumoaren maiztasuna
Garraiobidea

4

Kontuan izan behar da Gabonetako eragina, azterketaren emaitzetan eragin berezia izan duen elementua
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Elkarrizketatutako pertsonen ezaugarriak
Elkarrizketatutako pertsonen artean emakumeak eta 25 eta 55 urte arteko pertsonak dira nagusi (gehienak 35 eta 44 urte
bitartean dituztenak). Jatorriaren arabera, Vitoria-Gasteizen bizi ez direnen artean % 26 Arabako beste herri
batzuetakoak dira eta % 28 EAEko gainerako lurralde historikoetakoak (kopuru antzekoa Gipuzkoatik nahiz Bizkaitik
datozenak). Esan behar da % 27 Vitoria-Gasteizera joaten dela Arabarekin muga egiten ez duten beste probintzia
batzuetatik (bereziki Madril eta Kantabriatik). Elkarrizketatutako pertsonen erdiak gutxi gorabehera (% 47) bakarrik joan
dira; % 34, aldiz, familiarekin.
Elkarrizketatutako pertsonen sexua

Elkarrizketatutako pertsonen adina
50%
27%
22%

25%

22%
13%

11%

32%

5%

68%
0%

Gizona

Emakumea

Bisitaren konpainia

Bizitoki nagusiak
100%

50%

75%
27%

26%

50%

47%

25%
14%

25%

14%
9%
5%

3%

3%

18%

16%

8%

6%

7%

0%

0%

Azpimarratu beharreko alderdietako bat merkataritzaguneetan eta hirigunean dauden pertsonen arteko profildesberdintasuna da:


Merkataritzaguneetan jende gaztea proportzio handiagoan antzematen da (35 urte baino gazteagoa da % 40;
hirigunean, segmentu horretakoak % 22 baino ez dira).
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Jatorriaren arabera, Merkataritzaguneetara joateko joera handiagoa dute hirira gertuagoko zonaldeetatik
datozen pertsonek.

Datu horiek koherenteak dira Grabitazio Komertzialeko Ereduen emaitzekin, hain zuzen, Diagnostikoaren aurreko
ataletan garatutakoekin; erosleen proportzio handi batek adierazi baitu Vitoria-Gasteiz buru duen merkataritza eremuaren
barruko herrietan bizi dela. Dena den, emaitzek erakusten dute hiriak lortzen duela eremutik kanpoko herrietan bizi
diren pertsonak erakartzea, eta hori izan daiteke Vitoria-Gasteizen merkataritzak erakartzeko duen gaitasunaren
adierazle positiboa (batik bat kontsumo handiko garaietan, Gabonetan, esaterako).

Bisitarako arrazoia
Lehenik eta behin, adierazi behar da “lagunak eta familiartekoa bisitatzea” dela bisitarako arrazoi funtsezkoa bisitari kopuru
handi batentzat (% 41). Bestetik, landa-lana egin den eszenarioa kontuan izanda, jakinik hor sartzen direla VitoriaGasteizen erosketaren bat egin dutela edo egin behar dutela adierazi duten pertsonak, elkarrizketatutako hamar
pertsonatik seik adierazi du erosketa-ekintza hori bera dela hirira etortzeko arrazoietako bat. Aurkako ikuspegitik aztertuta,
pertsonen % 40k adierazi du, nahiz eta erosketak egitea ez izan haien joateko arrazoia, egin duela edo egiteko
asmoa behintzat badutela.

Zein dira gaur Vitoria-Gasteizera etortzeko izan dituzun arrazoi zehatzak?

100%
75%
50%
25%

60%

Bisitaren arrazoiak
Arrazoi nagusia

44%41%
36%
14%
10% 8%
9% 12%
3% 2% 2% 1% 2% 2% 1%
1%

1%1%

1%1%

1%1%

0%



Jatorriaren arabera Vitoria-Gasteizera joan diren elkarrizketatutako pertsonen arrazoi nagusien azterketak
agerian uzten du hiriburutik gertu dauden herrietako biztanleen joateko arrazoia gehiagotan dela erosketak
egitea; aldiz, hiria bera bisitatzea edo senitarteko edo lagunak bisitatzea arrazoi pisuzkoagoa da bidaia luzeagoa
egiten dutenentzat.



Modua berean, adina muga da zentzu horretan, ikus baitateke adinez nagusiagoak direnak gehiago joaten
direla erosketak egitera; aldiz, gazteagoek gehiagotan aipatzen dituzte bisitarako funtsezko beste arrazoi
batzuk.
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Bisitaren eta erosketaren/kontsumoaren maiztasuna
Elkarrizketatutako bisitari gehienek, % 91k, adierazi dute aurretik egon direla Vitoria-Gasteizen eta % 89k adierazi du
aurretik egin dituela erosketak hiriko saltokietan edo kontsumitu duela tokiko ostalaritza-lokaletan; azpimarratu behar
da, beraz, errepikatu egiten dutela Vitoria-Gasteizen erostea/kontsumitzea.


Gainera, aurretik hiria bisitatu duten pertsonen % 38k adierazi du hiriburura hamabostean behin, gutxienez,
joaten dela; % 54 hilean behin gutxienez joaten da. Datu horiek Vitoria-Gasteizera joaten diren erosleen
fideltasunaren adierazle argia dira, bereziki, zentzuzkoa den bezala, hiriaren Influentzia Eremuan bizi direnenak.

Kuantitatiboki, hirira urtean egiten diren bisiten batez bestekoa pertsonako 46 bisitakoa da gutxi gorabehera
(Vitoria-Gasteiz aurretik bisitatu duten pertsonak soilik kontuan izanda).



Batez beste, hiria bisitatzen duten aldien % 77an erosketaren bat egiten dute saltokietan.
Altuagoa da kontsumo-maiztasuna ostalaritzan: Vitoria-Gasteizera joaten diren aldien % 79an, hiriko kafetegi
edo jatetxe batean zerbait kontsumitzen dutela adierazi dute.

Garraiobidea
Bisitariek Vitoria-Gasteizera iristeko gehien erabiltzen duten garraiobidea norberaren ibilgailua da (% 64).
Autobusa (% 22), distantzia luzera, hirira joateko elkarrizketatuek gehien erabiltzen duten bigarren garraiobidea da. Behin
Vitoria-Gasteizera iritsita, mugitzeko modu ohikoena oinez ibiltzea da (% 57), jarraian, norberaren ibilgailua (% 38),
autobusa (% 22) eta tranbia (% 14).



Ohitura horietan, bisitarien jatorriak eragin handia du; norberaren ibilgailua gehiago erabiltzen dute jatorrizko
lekua gertuen dutenek, ondorioz, norberaren ibilgailuan etortzen direnak gehiago erabil dezakete hiri-barneko
lekualdatzeetarako.
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03.3 EROSKETA/KONTSUMOA VITORIA-GASTEIZEN
Atal honetan, Vitoria-Gasteizera erostera edo kontsumitzera joatearekin erlazionatutako honako azterketa-esparru
hauekiko emaitzak erakusten dira: gastu-esparruak, erosketako/kontsumorako gunea eta saltokiaren tipologia

Gastu-esparruak
Bisitariek Vitoria-Gasteizen egindako gastua, oinarrian, hiru esparrutan biltzen da:




Arropa, oinetakoak eta osagarriak (bisitarien % 62k adierazi du kategoria horretako produktuak erosten dituela)
Kontsumoa taberna eta kafetegietan (% 54k adierazi du kontsumitzen duela establezimendu horietan)
Elikadura (% 53k adierazten du esparru hori gastu-kategoria gisa)

Batez besteko gastua Vitoria-Gasteizera egindako bisita eta pertsona bakoitzeko 27 eurokoa da
Taberna, kafetegi eta jatetxeetako gastua, kontsumo-maiztasun handiko esparruak izan arren, txikiagoa da saltokiekin
alderatuz gero, establezimendu haien berezko ezaugarriengatik.
Zenbat gastatu du edo gastatzeko asmoa duzu honako kontzeptu hauetako bakoitzean?
-Gastu-esparru nagusiak-

200 €
140 €

150 €
100 €
50 €

82 €
24 €

75 €

66 €

64 €
41 €

33 €

46 €
11 €

- €

Erosketako/kontsumorako gunea
Erosketa edo kontsumoren bat egin duten bisitariek bi zonalde handi dituzte bueltaka ibiltzeko, Erdigunea (% 69k)
eta Boulevard eta Gorbeia merkataritzaguneak (% 56k); zonalde horietatik kanpo ia ez da erosketarik egiten saltokietan
ezta kontsumorik ere ostalaritza-lokaletan.
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Gainera, emaitza horiek erakusten dute erosleen fluxu esanguratsua dagoela merkataritzagune eta Vitoria-Gasteizko
hirigunearen artean. Beraz, elkarrizketaren unean hirigunean zeuden pertsonen % 25k adierazi zuen zerbait
erosi/kontsumitu zuela Boulevard Merkataritzagunean. Alderantziz, merkataritza guneetan elkarrizketatutako pertsonen
guztizkoaren % 13k adierazi zuen erosketak egin zituela 1. Erdigunean eta % 9k 2. Erdigunean.

Saltokiaren tipologia
Hiriguneko saltoki nagusien formatua aztertzen bada (Merkataritzaguneak kontuan izan gabe), ikus daiteke joera
handiagoa dagoela kategoria guztietako produktuak kaleko denda espezializatuetan erosteko, kaleko kate
espezializatu edo biltegi handietan baino askoz gehiago.

03.4 VITORIA-GASTEIZEN INDARGUNEAK ETA
AHULEZIAK EROSKETETARAKO ETA
AISIALDIRAKO GUNE GISA
Indarguneak
Vitoria-Gasteizera erosketa eta aisialdirako bisitan etortzen diren pertsonek aipatzen dituzten alderdi positibo nagusiak
hiriaren berezko alderdiak dira, eta ez daude zuzenean merkataritzarekin erlazionatuta. Zentzu horretan, hiriaren
garbiketa eta zainketa (% 42) eta giroa orokorrean (% 41) nabarmentzen dira balorazio onena jaso duten ezaugarri
gisa. Bigarren planoan daude merkataritza-eskaintza (% 31) eta erosketak egiteko erosotasuna (% 30), eta, hirugarren
mailan, oinez mugitzeko aukera (% 21) eta segurtasuna (% 19). Nabarmendu behar da atal honetan elkarrizketatutako
pertsona bakoitzak batez beste 2,57 alderdi positibo aipatzen dituela Vitoria-Gasteizi buruz erosketa- eta aisialdi-gune
gisa.
ZEINTZUK ESANGO ZENUKE DIRELA VITORIA-GASTEIZEK DITUEN HIRU ASPEKTU
POSITIBOENAK EROSKETA ETA ASIALDI ZONALDE MODUAN?
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Vitoria-Gasteiz inguruan bizi diren pertsonek bai azpimarratzen dituzte, lehenik eta behin, merkataritzaalderdiak hiriaren indargune nagusitzat, esaterako, erosketa eta aisialdirako guneak (eskaintza zabala,
erosketak egiteko erosotasuna); aldiz, zenbat eta urrutiago bizi, aipatzen diren alderdiak erlazionatuago daude
hiriarekin.
Bisitariak adinaren arabera aztertzerakoan nabarmendu behar da giroak orokorrean balorazio hobea jaso
duela gazteenen eskutik; aldiz, segurtasuna, garbitasuna edo erosotasuna eta antzeko alderdiak pertsona
nagusiagoek baloratzen dituzte gehiago.

Ahuleziak
Erosketarako eta aisialdirako guneei dagokienez hirian hobetu behar diren alderdi nabarmenenak aparkatzeko
zailtasuna (% 48) eta produktuaren prezioa (% 37) dira. Bigarren postuan aipatzen dira bezeroekiko tratua zenbait
denda edo ostalaritza-lokaletan (% 14), irekitzeko ordutegia (% 12) eta dendak eta ostalaritza-guneak askotarikoak ez
izatea (% 11). Dena dela, positiboki azpimarratu behar da pertsonen % 20k ezin izan dutela erosketa- eta aisialdi-guneei
dagokienez hirian hobetu daitekeen alderdirik aipatu; batez beste 1,89 aipatu dira, alderdi positiboen 2,57ren azpitik.

ZEINTZUK IZANGO LIRATEKE VITORIA-GASTEIZEK GEHIEN HOBETU BEHARKO LITUZKEEN HIRU
ASPEKTUAK, EROSKETA ETA AISILADI ZONALDE MODUAN?



Hobetu beharreko alderdi gisa, Araban bizi direnen artean nabarmen gora egin dute merkataritza aniztasun
gutxi izateak eta zenbait saltoki eta ostalaritza-establezimendutan jasotako tratuak; aldiz, orokorrean,
lekualdatze luzea egiten duten pertsonen artean gaizkiago baloratzen dira publikoari irekita egoteko
ordutegiak.
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03.5 VITORIA-GASTEIZEN BALORAZIOA
EROSKETETARAKO ETA AISIALDIRAKO GUNE
GISA
Bisitariek Vitoria-Gasteizko merkataritzaz egiten duten balorazioa oso positiboa da; % 87ren balorazioa ona edo
nahiko ona da; batez besteko balorazioa 5 puntutik 4,2koa da. Balorazioak ez du desberdintasun nabarmenik landa-lanean
erabilitako segmentazio-aldagaien arabera.

Eta nola baloratzen duzu Vitoria-Gasteizko merkataritza 1 "oso gaizki" eta 5
"oso ondo" den eskalan?
5
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4
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3
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1
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Ondo
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Gaizki

Oso gaizki

Batez besteko
balorazioa

Vitoria-Gasteizko ostalaritzak ere oso balorazio positiboa jaso du. Eskaera flotatzailearen % 92k oso edo nahiko ondo
baloratzen du; batez besteko balorazioa 4,3koa da 5eko gehienekotik.
Zentzu horretan, Vitoria-Gasteizera datozen bisitarien jatorriaren distantzia handitu ahala, gora egiten du berez ona zen
hiriko ostalaritzaren balorazioak (probintzia bertako pertsonek batez beste 4 puntuko balorazioa eman diote; EAEtik
kanpokoek, batez beste, 4,4 puntu).
Vitoria-Gasteiz erosketarako eta aisialdirako gune gisa honako alderdi hauetan nabarmentzen da:




Paseatzeko, erosketak egiteko segurtasuna.
Garbiketa, kontserbazioa eta mantentzea.
Giro eta ingurune atsegina.

Aisialdi-eskaintza eta trafiko eta aparkalekuarekin erlazionaturiko alderdiak dira hiriko okerrenak, landa-laneko
emaitzak aintzat hartuta.
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03.6 GOGOBETETASUNA
VITORIA-GASTEIZKO
MERKATARITZA ETA OSTALARITZAREKIN
Vitoria-Gasteizko merkataritza eta ostalaritzarekin asebeteta sentitzen diren galdetzean, hirira datorren eskaera
flotatzailea gogobeteago sentiarazten duten alderdiak honako hauek dira:










Denda, taberna eta kafetegien kontserbazio- eta mantentze-egoera
Denden girotzea
Publikoaren arretarako ordutegia
Denda, taberna eta kafetegien kanpoko erakargarritasuna
Eskainitako produktu eta zerbitzuen kalitatea
Denda, taberna eta kafetegien barruko erakargarritasuna
Ostalaritza-lokalen aniztasuna
Ostalaritza-lokalen kalitatea

Aurkako muturrean, asebetetze maila baxuena eskaintzen duten alderdietan azpimarragarri dira aparkatzeko erraztasuna,
produktuen prezioak eta kalitatea eta denden espezializazioa; horietan “ez nau asebetetzen” balorazioa askotan aipatzen
da.
GUSTATUKO LITZAIDEKE ORAIN ZURE SATISFAKZIOA GRADUA JAKITEA VITORIA-GASTEIZKO
MERKATARITZAREKIN, 1-ETIK (“EZER POZIK”), 5-ERAKO (“OSO POZIK”) ESKALAN
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04
04. Eskaintzaren tamaina eta egitura dinamiko
nagusiak
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04.1 SARRERA ETA METODOLOGIA
Vitoria-Gasteizko merkataritza eta ostalaritzaen egoeraren Diagnostikoan kokatutako atal honek, helburu gisa, Arabako
hiriburuko merkataritza eta ostalaritza-egitura konfiguratzea eta azken urteetako5 bilakaera aztertzen du.

04.2 TXIKIZKAKO MERKATARITZAREN SALMENTA
INDIZEAK ETA PREZIOAK
Honako grafiko honetan ikus daitekeen bezala, 2007 inflexio-puntua izan zen merkataritza-sektorearentzat salmentei
dagokienez, krisi ekonomikoaren hasieraren ondorioz, eta EAE eta Arabaren txikizkako merkataritzaren salmentaindizeari kasu eginez, joera aldaketa bat gertatu da 2014an. Beraz, argi eta garbi bereiz daitezke bi aldi:
a)
b)

Hedatze-aldia 2007 arte: txikizkako merkataritza-salmentak goranzkoak izan ziren, nahiz eta Araban badiren
beheranzko urte jakinak.
Beheratze-aldia 2007 eta 2013 artean: egoera ekonomikoaren ondorioz, eragina handia izan da txikizkako
merkataritzako salmentan bai EAEn, bai probintzian.

Zentzu horretan, azterketatik atera daitekeen ondorio nagusietako bat da Arabaren portaera hazkuntza-garaian
Autonomi Erkidegoaren baina pixka bat okerragoa izan dela; hau da, salmenten hazkundea ez da hain nabarmena
izan (1993-2007 aldian % 38 EAEn; Araban, % 24). Era berean, atzeraldi-garaian, salmenta-indizeak probintzian
portaera okerragoa erakusten du EAE multzoan baino; % 24eko beheratzea, hain zuzen ere, erkidegoan izan zen
% 17ren aurrean.
2014ri dagozkion datuek goranzko joera-aldaketa erakusten dute: % 0,3ko gorakada nominal pilatua Araban; EAEn,
berriz, % 0,1ekoa.

Datuen iturria: Eustat. Txikizkako
merkataritzaren indizea zerbitzu-estaziorik
gabe, prezio konstanteak (Oinarria 2005)

5

Ostalaritza-sektorearen garapenari buruzko datuak eskuragarri ez daudenez, atal honek gehiagotan aipatzen du merkataritzasektorea ostalaritzakoa baino
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04.3 VITORIA-GASTEIZKO MERKATARITZA ETA
OSTALARITZA ESKAINTZA
Merkataritza eta ostalaritza-eskaintza globalaren egitura eta
azterketa dinamikoa
Denda kopuru, merkataritza-azalera eta enplegatuen bilakaera
Vitoria-Gasteizko denda kopuruak goranzko
joera izan du 2007 eta 2012 urteak bitartean.
Zehatzago esanda, denden guztizko kopuruak
% 2,5 egin zuen gora (2.899 txikizkako denda
izatetik 2.972 izatera); hala ere, joera hori
alderantzikatu egin zen 2012an; % 2 erori zen.
2013an, txikizkako denden kopuruak pixka bat
gora egin zuen berriro ere; 2014an finkatu egin
zen, hiriburuan 2.964 txikizkako denda baitaude.

Vitoria-Gasteizen gaur egun 2.964 txikizkako
denda daude

Datuen iturria: Merkataritzako Egoera Txostena (Ikerketa Bulegoa, VitoriaGasteizko Udala)

2012an Eustatek egindako Merkataritzaren eta
Konponketaren Inkestaren datuen arabera, Araban
guztira 4.004 txikizkako saltoki zeuden; horrek esan
nahi du hiriburuan pilatzen direla Arabako
lokalen % 72 baino gehiago.
Vitoria-Gasteizko
merkataritza-azalera
guztizkoaren
bilakaerari
dagokionez,
nabarmendu behar da 2007tik 2014ra bizi
izandako % 8,6ko gorakada; 365.154 m2 izatetik
396.605 m2-ko guztizko azalera izatera pasatu da.
Datuen iturria: Merkataritzako Egoera Txostena (Ikerketa Bulegoa, VitoriaGasteizko Udala)
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Azken lau urtetarako (abenduaren 31ko data)
Vitoria-Gasteizen txikizkako merkataritzan
afiliatutako pertsona kopurua kontuan izanda,
egiazta daiteke, 2012-2014 aldian jasandako
beherakadaren ostean, dendako bataz
besteko afiliazio mailek gainditu dituztela,
2015 ekitaldian, aurreko ekitaldietako
balioak.

Vitoria-Gasteizen afiliatuen batez besteko kopurua saltokien
arabera

Merkataritza-mugikortasunaren tasen
bilakaera

Datuen iturria: Merkataritzako Egoera Txostena (Ikerketa Bulegoa, Vitoria-Gasteizko
Udala)

Vitoria-Gasteizko merkataritza-mugikortasunaren tasaren6 azterketa historikoak bi aldi argi bereizten ditu:



2009-2011 aldia: merkataritza-mugikortasunaren tasaren jaitsiera progresiboa, 2011ko bigarren hiruhilekoan
gutxieneko % 7,3 eskuratu arte.
2012-2014 aldia: merkataritza-mugikortasunaren tasaren igoera; % 17,1era iritsi zen 2014ko lehen hiruhilekoan.
Bat dator krisi ekonomikoaren inpaktu handieneko garaiarekin, hortaz, koherentea da mugikortasun-tasak gora
egitea, saltoki gehiago ixten baitira eta negozio berriak ireki, autoenpleguaren gorakadarekin batera.

Urteko merkataritza-mugikortasunaren tasa
20,0%

Txikizkako merkataritza guztira

15,0%
10,0%

12,5%
9,3%

15,9%

14,1%
9,6%

8,8%

10,7%

9,8%

17,1%

15,8%

12,2%

7,3%

5,0%
0,0%
2009-I 2009-II 2010-I 2010-II 2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 2014-I 2014-II
Datuen iturria: Merkataritzako Egoera Txostena (Ikerketa Bulegoa, Vitoria-Gasteizko Udala)

6

Aldi batean izandako alten eta bajen batura gisa kalkulatutako adierazlea, aldiaren hasieran dauden saltoki kopuruaren ehuneko gisa
adierazita. Datuak 2009-2014 aldiari dagozkio, aurreko daturik ez baitago.
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Merkataritza-eskaintzaren egitura eta azterketa dinamikoa jardueraadarraren arabera
Establezimendu kopuruaren azterketa jarduera-adarraren arabera
Vitoria-Gasteizko merkataritza, funtsean, Elikadura, edariak eta tabakoaren adarrean oinarritzen da, guztizkoaren % 27
hiriko Udalaren datuen arabera; eta Beste merkataritza bat kategoria horretan sartuko lirateke establezimenduen % 21.

Saltoki kopuruaren bilakaera jarduera-adarraren arabera. Vitoria-Gasteiz
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Datuen iturria: Merkataritzako Egoera Txostena (Ikerketa Bulegoa, Vitoria-Gasteizko Udala)

Merkataritza-azaleraren bilakaera jarduera-adarraren arabera

Merkataritza-azaleraren bilakaera jarduera-adarraren arabera aztertuta, Merkataritza mistoak hartzen du merkataritzaazalera handiena (103.778 m2); 2007 urtearekiko gora egin du % 9. Era berean, Beste merkataritza kategoriaren
merkataritza-azalerak gora egin zuen % 51 aztertutako aldian (35.000 m2 ingurutik 76.000 m2-ra). Nabarmena da
ibilgailuen, osagarrien eta karburanteen establezimenduen azaleraren % 99ko igoera 2007-2014 aldian.
Beste muturrean dugu Etxeko ekipamendurako merkataritza-kategoria, horrek pilatu baititu beherakada gehien 20072014 aldian; guztizko azaleraren % 36 inguru galdu du, 84.000 m2-tik 54.000 m2-ra.
Beheko taulak merkataritza-azaleraren saldoaren jarduera-adarraren araberako urteko bilakaera identifikatzeko aukera
eskaintzen du 2008-2014 aldian. Orokorrean, eta aurrez aipatu bezala, azpimarragarria da Etxerako ekipamenduen
merkataritza-azaleraren galera handia 2012-2014 aldian.
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Merkataritza azaleraren bilbakaera aktibitatearen arabera
2008
Elikadura, edariak eta tabakoa
Merkataritza mistoa
Drogeria eta farmaziak
Pertsonaren ekipamendua
Etxeko ekipamendua
Beste merkataritza bat
Ibilgailuak, osagarriak eta erregaiak
TOTAL

2009

4.791
919
2.259
1.444
-6.604
4.486
542
7.837

2010

311
-1.724
-119
-2.042
2.382
-540
3.473
1.741

2011

-1.214
865
197
2.100
2.268
1.157
1.044
6.417

2012

2.313
1.537
339
-3.009
3.481
649
316
5.626

2013

-6.373
1.815
2.196
-867
-14.153
18.774
8.491
9.883

2014

169
4.669
111
187
-9.499
2.269
-642
-2.736

7.691
517
-1.236
-303
-7.786
-1.178
4.978
2.683

Datuen iturria: Merkataritzako Egoera Txostena (Ikerketa Bulegoa, Vitoria-Gasteizko Udala)

Merkataritza-mugikortasunaren tasaren bilakaera jarduera-adarraren arabera
2012-2014 aldian, merkataritza-mugikortasunaren tasaren batez bestekoa % 14,3koa izan zen Vitoria-Gasteizko
establezimendu multzoan; baina desberdintasunak nabarmenak dira jarduera-adarren artean.
Beraz, Elikadura, edari eta tabako-saltokiek, azken urteetan, errotazio maila handiena dute (% 21) beste azpisektore
egonkorragoen aurrean: Drogeria eta farmaziak (% 8,9) eta Beste Merkataritza (% 8,5) esaterako.

Batazbesteko urteroko merkataritza-higikortasuneko tasa 2012-2014
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5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Datuen iturria: Merkataritzako Egoera Txostena (Ikerketa Bulegoa, Vitoria-Gasteizko Udala))
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Ostalaritza-lokalen eskaintza
Ostalaritza-establezimenduen eskaintza Vitoria-Gasteizen
Vitoria-Gasteizko ostalaritza-establezimenduen kopuruari dagokionez, % 9ko hazkundea izan du 2011 urtetik (1.243
establezimendu) 2014ra (1.358 establezimendu). Azken urtean, ostalaritza-establezimenduen saldo garbia 62 lokalekoa
da; ondorioz, batez beste ostalaritza-lokal bat irabazi da 6 eguneko. Datuak eskuragarri ez egoteak 2011-2014 aldira
mugatu du azterketaren denbora-tartea.

Ostalaritzako lokal kopuruaren bilakaera. Vitoria-Gasteiz
1.380
1.360
1.340
1.320
1.300
1.280
1.260
1.240
1.220
1.200
1.180

1.358

Vitoria-Gasteizek 1.350 ostalaritza-lokal
baino gehiago ditu

1.296
1.266
1.243

2011

2012

2013

2014

Datuen iturria: Merkataritzako Egoera Txostena (Ikerketa Bulegoa,
Vitoria-Gasteizko Udala)

Azterketari txertatzea interesgarri gerta daitekeen
dimentsioetako
bat
establezimenduen
indarraldia da. 2011n, lokalen % 57k 6 urte baino
gutxiagoko antzinatasuna zuen; aldiz, tartea 11
urtera zabalduz gero, ehunekoa % 77ra iristen da.
Vitoria-Gasteizko ostalaritza-lokalen guztizkoaren
% 3,4k soilik zuen 25 urte baino gehiagoko
antzinatasuna 2011n.

Ostalaritza establezimenduak, iraunaldi urteen arabera
(2011). Vitoria-Gasteiz
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Hiriko ostalaritza-lokalen % 57,5
aktibo daude 6 urte baino denbora
gutxiago

12,63
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2,65

0,72
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Datuen iturria: Merkataritzako Egoera Txostena (Ikerketa Bulegoa,
Vitoria-Gasteizko Udala)
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05
05. Barruko espazioaren azterketa
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05.1 SARRERA ETA METODOLOGIA
Azterketa egin aurretik kontuan izan behar da, Diagnostikoaren aurreko ataletan bezala, hiria aurrez aurkeztutako auzo
eta hiri-sektoreetan banatu dela.

05.2 VITORIA-GASTEIZKO AUZOETAKO
MERKATARITZA ETA OSTALARITZA ESKAINTZA
Atal honetan, Vitoria-Gasteizko auzoetako merkataritza eta ostalaritza-eskaintza eta azken urteetako bilakaera aztertuko
da.

Merkataritza eta ostalaritza-eskaintzaren egitura eta azterketa
dinamikoa sektore eta auzoen arabera
Merkataritza-establezimendu kopurua hiri-sektorearen arabera

Vitoria-Gasteizko txikizkako merkataritzaren banaketa hiri-sektoreka.
2007-2014
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14,6%
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11,7%
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17,1%

18,1%

9,6%

8,7%

Landagunea
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2. Erdigunea

30%
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1. Erdigunea
30,9%

30,3%

30,7%

2007

2011

2014

10%
0%

Vitoria-Gasteizko hiri-sektoreen
araberako txikizkako merkataritza
saltokien banaketari dagokionez,
establezimendu-pilaketa
hiriaren
Erdigunean
da
nabarmena,
han
elkartzen
baitira
txikizkako
merkataritzako lokal % 57 baino
gehiago (% 30,7 1. Erdigunean
eta % 26,8 2. Erdigunean), 1.700
baino gehiago.
Aipatu behar da, era berean,
Kanpoko Eraztunean pilatutako
saltokiak, hiriko guztikoaren % 18:
bereziki
Boulevard
Merkataritzagunean
dauden
establezimendu ugariengatik eta
hiri-sektore
horretan
biztanleriaren proportzio handia
bizi delako.

2015-2022 Vitoria-Gasteizko Merkataritzako eta Ostalaritzako Plan Estrategikoa. Egoeraren diagnostikoa – Laburpen
exekutiboa

46

Adierazle horren bilakaerak, 2007-2014 aldian, Kanpoko Eraztunaren
merkataritza-ordezkaritzaren gorakada erakusten du: merkataritza-eskaintzaren
% 14,6 pilatzetik % 18,1 pilatzera pasatu da, 2. Erdigunearen eta hiriaren
Mendebaldearen kaltetan bereziki.

Vitoria-Gasteizek 2.964
merkataritza-establezimendu
ditu; horietatik 1.700 baino
gehiago Hiriaren erdigunean
daude

Modu horretan, eta Vitoria-Gasteizko auzo bakoitzean bizi den biztanleria kontuan izanda, biztanleko dagoen merkataritzapilaketari dagozkion desberdintasunak hiriko auzo eta hiri-sektore bakoitzean azter daitezke.

Hiri-sektoreko 1.000 biztanlegatiko merkataritza-establezimendu
Kopurua. Vitoria-Gasteiz 2014
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

32,9
28,7

2007

2014
26,1

16,317,3
11,8
7,2 8,6

6,9 7,3

8,1

5,9

Ateratzen den lehen ondorioa da 1.
Erdigunean
merkataritzakontzentrazio
handia
dagoela;
fenomeno ohikoa da hirien bilbean,
erdialdea izaten baita merkataritzadinamismo handiena eta bertako
biztanleen dentsitate txikiagoa izaten
duen zonaldea.
Bestetik, nabarmendu behar da
Kanpoko Eraztuneko biztanleko
merkataritza-indize baxua; nahiz eta
hirian
txikizkako
merkataritzaestablezimendu gehieneko zonaldea
izan, Vitoria-Gasteizen biztanleria
handiena duen sektorea da ere (% 37).

Datuen iturria: Merkataritzako Egoera Txostena (Ikerketa Bulegoa, Vitoria-Gasteizko Udala

Merkataritza-azalera hiri-sektoreka
Hiri-sektoreen araberako merkataritza-azalerari
dagokionez, Kanpoko Eraztuna nabarmentzen da
Vitoria-Gasteizko
guztizko
merkataritzaazaleraren % 30 baino gehiagorekin (120.000 𝑚2
inguru);
2007
urtetik
hiriaren
guztizko
eskaintzarekiko haren garrantziak ehuneko 6 puntu
egin du gora. Hiriko erdialdeko zonaldeei
dagokienez, 1. Erdigunea eta 2. Erdigunea
sektoreek pilatzen dute, bateratuta, hiriaren guztizko
merkataritza-azaleraren % 40; proportzio hori,
% 47koa zen aldiaren hasieran.
2007-2014
aldiko
hiri-sektoreen
araberako
merkataritza-azaleraren
bilakaeran
azterketak
erakusten du, landagunean eta Kanpoko
Eraztunean ezik (hor fokalizatu da azken urteetako
Vitoria-Gasteizko hazkundea), gainerako hirisektoreetan merkataritza-azalera murriztu egin
dela aztertutako denbora-tartean.

Sektoreko merkataritza-azaleraren bilakaera. VitoriaGasteiz 2012-2014
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94.53193.073

87.474

78.046
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1. Erdigunea, 2. Erdigunea eta hiriaren Ekialdearen kasuan ateratako lehen ondorioa da azalera-murrizketa
nabarmenagoa izan dela establezimenduen kopuruarena baino (eta kasu batzuetan lokalen kopuruaren igoerak guztizko
azaleraren murrizketa ekarri du); horrek adierazten du joera izan dela lokalen batez besteko tamaina txikiagoa izatea.
Hiri
sektoreetako
biztanleko
merkataritza-azalerari
dagokionez,
Hiri-sektoreko biztanlegatiko merkataritza-azalera. Vitorianabarmena
da
Vitoria-Gasteizko
Gasteiz .
landaguneko eta Erdiguneko ratio
2007
2014
altua.
14,00
11,75
Kanpoko Eraztunari dagokionez, ikus
12,00
daiteke 2007-2014 aldian, bertako
10,00
biztanleriaren igoera handiagoa izan
6,65
8,00
dela merkataritza-azalerarena baino;
eta horrek ekarri du adierazle hori pixka
6,00
3,37
3,06
bat jaistea.
1,48
4,00
0,83
1,47

2,00
0,00

0,77
0,76

0,70

1,691,31

Datuen iturria: Merkataritzako Egoera
Txostena (Ikerketa Bulegoa, VitoriaGasteizko Udala)

Vitoria-Gasteizko auzoen ikuspegi xehatuari dagokionez, honako ondorio hauek atera daitezke:

1.

Erdialdean dauden auzoek, tokiko eta kanpoko eskaeraren dinamismo eta erakargarritasun handieneko
gunearen bera konfigurazioaren ondorioz (turismorako interes-puntu, banku-sektorearen zerbitzu
profesional, aseguru, bulego, udal-zerbitzu eta halakoen kontzentrazio handiena) saltoki kopuru handiena
dute, orokorrean, eta, beraz, guztizko merkataritza-azalera handiena. Zerrenda horretara gehitu dira
Arriaga-Lakua eta Sansomendi, biztanleria kopuru handiena duten bi auzo nagusienetarikoak baitira.

2.

Biztanleko merkataritza-azalerari dagokionez, erdiguneko auzo horiek balio altuagoak dituzte
Mendebaldeko eta Kanpoko Eraztuneko auzoek baino, bizitegi auzoak baitira, eta ondorioz, biztanleko
merkataritza-eskaintza txikiagoa dutelako.

3.

Beraz, esan daiteke Vitoria-Gasteizen biztanleria kopuru handiena duten zortzi auzoek biztanleriaren
% 55 pilatzen dutela eta hiriko merkataritza-lokalen % 62,5 dutela; merkataritza-azaleraren guztizkoaren
% 62,1 hartuz.

4.

Batez beste azalera handiena duten establezimenduak Vitoria-Gasteizko landagunean kokatzen dira,
pabiloi handi eta merkataritza-azaleretan. Era berean, nabarmena da Kanpoko Eraztuna bertako lokalen
bataz besteko tamainarengatik; lokal txikienak erdigunetik gertuen dauden auzo eta sektoreetan eta
Ekialdeko gunean kokatzen dira (Aranbizkarra eta Santiagon, bereziki).

5.

2007-2014 aldiko saltoki kopuruaren eta merkataritza-azaleraren bilakaerari dagokionez, modu
negatiboan nabarmendu dira 2. Erdigunea, bereziki, Anglo eta Zaramagako merkataritza-eskaintzaren
beherakadarengatik, eta Mendebaldea (Ariznabarra, Txagorritxu eta San Martinen eraginagatik, bereziki).

2015-2022 Vitoria-Gasteizko Merkataritzako eta Ostalaritzako Plan Estrategikoa. Egoeraren diagnostikoa – Laburpen
exekutiboa

48

6.

Aipatu behar da kanpoaldeko auzoen merkataritza-jardueraren bilakaera ona, bereziki, hiriaren
hazkundea Kanpoko Eraztunean fokalizatu delako.

7.

Ostalaritza-lokalei dagokienez, Vitoria-Gasteizko hiri-sektore guztietan gora egin du ostalaritzaestablezimenduen kopuruak 2012-2014 aldian; azpimarratu behar da 1. Erdiguneak eta 2. Erdiguneak,
bien artean, hiriko ostalaritza-lokalen % 54 baino gehiago pilatzen dutela (garrantzi berezia dute Zabalgune
eta Alde Zaharra auzoek); azken horrek espezializazio argia du sektorean.

Ostalaritza-lokalen kopurua

Vitoria-Gasteizko ostalaritza-lokalen banaketari
dagokionez, 2. Erdigunea hiri-sektoreak guztizko
eskaintzaren % 34 pilatzen du. 1. erdigunearekin
batera, sektore horiek hiriko guztizko ostalaritzaeskaintzaren % 54 pilatzen dute.

Vitoria-Gasteiz erdigunean ostalaritzako 734 lokal daude;
hiriko saltokien % 54

Aipatu behar da hiriko guztizko eskaintzaren % 19 inguru ordezkatzen duen Kanpoko Eraztuneko eskaintza ere; ez da
desberdintasun nabarmenik banaketari dagokionez aztertutako aldian7.

Txikizkako merkataritzaren azaleraren banaketa Vitoria-Gasteizen hiri-sektoreka 2007-2014
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Datuen iturria: Merkataritzako Egoera Txostena (Ikerketa Bulegoa, Vitoria-Gasteizko Udala)

2012-2014 aldian, hiri-sektoreen araberako lokal horien bilakaerari dagokionez, azpimarratu behar da 2. Erdiguneak
izandako gorakada, 422 lokal izatetik 462 izatera pasatu zen, 40 ostalaritza-establezimendu berriko saldo positiboarekin.
Era berean, Ekialdean ere antzeman da gorakada, 16 establezimenduren saldo positiboa 180ra iritsi arte. VitoriaGasteizko hiri-sektore guztietan egin du gora ostalaritza-establezimenduen kopuruak aztertutako denbora-tartean.

7

Ostalaritza-lokalen bilakaeraren azterketa 2012-2014 aldira mugatzen da, aurreko ekitaldietako datuak ez baitaude
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Modu horretan, Vitoria-Gasteizko auzo bakoitzeko biztanleria kontuan izanda, jarraian aztertuko da hiriko auzo eta sektore
bakoitzean dagoen ostalaritza-lokal kopurua, biztanle kopuruaren arabera; adierazle horrek gora egin du azterketako
aldian hiri-sektore guztietan, Kanpoko Eraztunean salbu (ez da ia aldatu).

Datuen iturria: Merkataritzako Egoera Txostena (Ikerketa Bulegoa, Vitoria-Gasteizko Udala)

Merkataritza-establezimenduen kopuruarekin gertatzen zen bezala, Vitoria-Gasteizko Erdiguneak biztanleko
ostalaritza-lokal asko ditu, bereziki 2. Erdigunean. Gertakari hori justifikatzen da adierazle horrek Alde Zaharrean duen
balio altuarekin (20 ostalaritza-lokal inguru 1.000 biztanleko), auzo horren espezializazioa baita ostalaritza-sektorea.

Jarduera-nahasketaren azterketa
Dokumentuaren atal honetan, Vitoria-Gasteizko auzo bakoitzeko merkataritza-jardueraren egitura aztertuko da.
Horretarako, GISCOM Euskadi tresnan eskuragarri zegoen informazioa izan da abiapuntua; hori osatzeko VitoriaGasteizko Udalak emandako datuak erabili dira.
Vitoria-Gasteizko txikizkako merkataritzari aplikatutako kokapen eta espezializazio-indizea oinarritzat harturik, hau da,
auzoaren guztizkoarekiko jarduera-adar bakoitzaren partaidetza aztertzeko aukera eskaintzen duen adierazlea oinarri
harturik, ikus daiteke zein diren pisu gehien duten merkataritza-jarduerak eta, beraz, auzoko espezialitatetzat jo
daitezkeenak, orokorrean (% 100 baino gehiagoko indizea). Honako hauek izango dira ondorio nagusiak:






1. Erdigunea: hiri-sektore honetako lau auzoek unitatearen gaineko kokapen-koefizientea erakusten dute
Beste merkataritza espezializatu bati dagokionez. Bestetik, Zabalgunea da, zalantzarik gabe, Pertsonen
ekipamenduan espezializazio handiena duen Vitoria-Gasteizko auzoa; aldiz, Judimendi eta Lovainak dute
Etxeko ekipamenduan espezializazio handiagoa.
2. Erdigunea: azpimarratu beharreko lehen datua Alde Zaharreko oreka da; ez da espezializazio zehatzik
nabarmentzen aztertutako kategorien artean. Gainerako auzoetan, nagusi dira Etxeko ekipamendurako
saltokiak (Koroatze auzoan eta El Pilarren, bereziki) eta Elikadurari dagozkionak (Zaramaga).
Ekialdea: hiri-sektoreen araberako azterketan aipatzen den bezala, ikerketa erdigunetik aldendu ahala,
elikaduran oinarritutako merkataritzarako joera nabarmena da; hori gertatzen da Ekialdeko hainbat auzotan,
baina Merkataritza mistoa ere aipa daiteke Arana (Etxeko ekipamenduaren indize altua du), Aranbizkarra edo
San Kristobal bezalako auzoetan.
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Mendebaldea: elikadura-sektoreaz gain, auzo guztietan Drogeria-sektorearen espezializazio maila handia
da, Mendizorrotza auzoan ezik (han nagusi da Merkataritza mistoa).
Kanpoko Eraztuna: oro har, Elikaduran eta Merkataritza mistoan oinarritutako gertutasunezko
merkataritzaranzko joera da nagusi; dena den, Arriaga-Lakuak, Alde Zaharrak bezalaxe, produktu kategorien
arteko espezializazio-indize orekatuagoa du.
Landagunea: espezializazio nabarmena Ibilgailu, osagarri eta karburanteen sektorean. Adierazi behar da,
dena den, ipar-mendebaldeko guneak Etxeko ekipamendu, Merkataritza misto eta Beste merkataritza batean
indize altuak dituela.
Merkataritza eta ostalaritza estruktura hiri sektoreko. Vitoria-Gasteiz 2014.

Ostalaritza-lokalen kopurua azterketan
sartuta, azpimarratu behar da horiek hirisektore bakoitzeko guztizko jarduerarekiko
irudikatzen duten ehunekoa antzekoa dela,
% 34 eta % 36 artekoa. Dena den, pisu
gutxiago du Ostalaritzak 1. Erdigunean
(% 22,5), hirian merkataritza-dinamismo
handiagoko gunean, eta landagunena,
bertako hiri-ezaugarrien ondorioz.

Datuen iturria: Merkataritzako Egoera Txostena (Ikerketa Bulegoa, Vitoria-Gasteizko Udala

Lokal huts eta merkataritza-egituraren azterketa


Lokal hutsei dagokienez, ikerketatik ateratako lehen ondorioa da, orokorrean, merkataritza mailan dinamismo
handiena duten auzoek lokalen okupazio-ratio handiagoak dituztela beste auzo batzuetan baino, hain zuzen,
gertutasuneko merkataritza duten eta bertako biztanleei zerbitzua eskaintzen dien auzoak baino.



Dinamismo handiagoko auzoetan fokua jarriz, 2008-2015 aldirako, horietan guztietan, lokal hutsen
kopuruak gora egin duela ikus daiteke, eta, ondorioz, okupazio mailak behera egin duela, aldi horretako krisi
ekonomikoak eraginda bereziki. Dena dela, fenomeno horrek eragin handiagoa izan du merkataritza eta
ostalaritza ez diren beste zerbitzu batzuk desagerrarazteko.
o Alde Zaharra: azterketa-aldian, merkataritza-lokalen kopuruak % 16 egin du gora; ostalaritzak % 8 
Zonaldearen okupazio maila % 69koa izatetik % 66koa izatera pasatu da.
o 2. Erdigunea/Zabalgunea: merkataritzak % 10 gora egin duen bitartean, ostalaritza-lokalen kopuruak
% 6 egin du behera  zonaldearen okupazio maila % 88koa izatetik % 83koa izatera pasatu da.
o Gorbea eta Vitoria-Gasteiz hiribidea: 2008-2015 aldian ugaritu egin ziren bai saltokiak (% 3), bai
Ostalaritza lokalak (% 9)  zonaldearen okupazio maila % 90ekoa izatetik % 83koa izatera pasatu da



Laburbilduz, ondoriozta daiteke lokal hutsen arazoa areagotu egin dela azken urteetan, bereziki, finantzasektorearekin erlazionatutako negozioak eta beste jarduera profesional batzuk desagertu direlako, eta ez
hainbeste merkataritza eta ostalaritza-lokalak itxi direlako. Gainera, fenomeno hori globala izan da hiri guztian,
baina eragina nabarmen handiagoa da gertutasunezko merkataritza duten erdialdekoak ez diren auzoetan.
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05.3 MERKATARITZAREN EZARPEN URRATSEN
IDENTIFIKAZIOA
Vitoria-Gasteizko merkataritza eta ostalaritzaren banaketa geografikoaren azterketa egin ostean, errealitate bikoitza
nabarmentzen da merkataritza-ezartzeko urratsei dagokienez:
a)

Alde batetik, Vitoria-Gasteizko erdialdekoak ez diren auzo eta hiri-sektoreen merkataritza-jarduera (Ekialdea,
Mendebaldea eta Kanpoko Eraztuna) hiru jarduera-adar nagusi ezartzean oinarritzen da:




b)

Elikadura: supermerkatu eta gertutasunezko denda txikien arteko konbinazioa.
Ostalaritza: hiriko zonalde hauetan, ostalaritza da jardueraren ehuneko handi bat.
Beste merkataritza: merkataritza espezializatua da nagusi, bereziki auzoko biztanleei zerbitzua
emateko (liburu-dendak, jostailu-dendak, etab.).

Beste alde batetik, eta beste plano batean dugu Vitoria-Gasteizko Erdigunea (1. Erdigunea eta 2. Erdigunea
sektoreak biltzen ditu), eskaintza zabalagoa duelarik; Pertsonaren ekipamendurako merkataritza agertzen da
pisu espezifikoa duen jardueraren adar gisa. Gainerako adarretako saltokiekin osatzen da, eta bertan bizi
diren pertsonei zerbitzua emanez ez ezik, hirian bizi diren biztanle guztiei, Vitoria-Gasteizko eragin-eremukoei
eta datozen bisitariei ere eskaintzen die.

Aurreko
azterketari
laguntzeko asmoz, datozen
orrietan
Vitoria-Gasteizko
merkataritzagune nagusietan
jartzen da fokua, hirian
merkataritza
ezartzeko
urratsak
identifikatzen
saiatzeko
(zonaldeak,
ardatzak etab.).
Horretarako, jarraian beha
daiteke, merkataritzako beromapa baten bidez, egun
martxan
dauden
VitoriaGasteizko
merkataritzalokalak, sektoreari erreparatu
gabe.

Datuen iturria: GISCOM Euskadi
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Mapa horiei buruz egin diren behaketa enpirikoak oinarri harturik, dinamikoagotzat identifikatu diren zonalde horietan
fokalizatu da ikerketa, eta aintzat hartu da merkataritza-eskaintza eta hori banatzeko modua. Zentzu horretan, hirian zehar
merkataritza banatzeko moduaren azterketak agerian uzten du Vitoria-Gasteizen ez dagoela merkataritza-ardatz zehatzik,
hau da, ez da antzematen, auzo berrienetan ezik (Salburua, Zabalgana) kale edo bide-tarte zehatz batean kokatutako
merkataritza-eskaintza duen ibilbide bat. Aldiz, merkataritza-zonalde edo “orban” dei daitezkeen espazioak eratzen
dituzten kale oso komertzialen aglomerazioak gehiago ikusten dira, haien artean konektatuak ongi definitu gabeko patroirik
gabe.
Modu horretan, azterketak hainbat kategoria bereizten ditu zonalde hoiei dagokienez, horiekiko jokaera desberdina izango
delarik kasu bakoitzean:
a)

Merkataritzagune isolatuak: merkataritza-zonaldeetan integratzen ez diren arren, merkataritzarako zonalde
erreferente direnak  Boulevard Merkataritzagunea.

b)

Sakabanatze komertzialeko zonaldeak: gune mota horiek, bereziki, Vitoria-Gasteizko kanpoaldeko auzoetan
kokatzen dira (Kanpoko Eraztunean sartuta daudenak, bereziki, baina baita Ekialdean edo Mendebaldean
daudenak ere), eta horietan, merkataritza ezartzeko garaian, ez dira antzematen portaera-eredu ordenatuak; hau
da, ez da identifikatzen merkataritza-ardatz edo zonalde nagusirik auzoetan; saltoki eta ostalaritza-lokalak modu
irregularrean banatzen dira.

Aurretik aipatu bezala, auzo mota honek, orokorrean, ostalaritzan eta elikadura-sektoreko
gertutasunezko merkataritzan oinarritutako jarduera du, beste produktu batzuekin eskaintza osatuz
(Drogeria eta farmazia, Merkataritza mistoa, Beste merkataritza bat, etab.).

c)

Merkataritza-kontzentrazioa duten zonaldeak: merkataritza eta ostalaritza-indize altuko espazioak dira, eta
merkataritza eta ostalaritza-establezimendu kopuru handia kontzentratzen dute, eta normalean, hiriaren
erdigunetik gertuen dauden guneetan ezartzen dira, haiek baitute merkataritza-eskaintza handiena.

Aurrekoek ez bezala, merkataritza eremu
hauek
merkataritza-eskaintza
zabalagorako joera izaten dute; Etxeko
ekipamendurako
eta
Pertsonaren
ekipamendurako sektoreek gora egiten
dute.
Kategorizazio horretan, hiriko honako eremu
hauek biltzen dira:
 Vitoria-Gasteiz hiribidea - Gorbea –
Sancho el Sabio - Koroatze – Beatu
Tomas Zumarraga Dohatsua
 Frantzia - Los Herran
 San Kristobal - Adurtza
 Judimendi
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d)

Merkataritza-kontzentrazio handiko zonaldeak: honako
ezaugarri
hauek
edukitzeagatik
Vitoria-Gasteizko
merkataritza eremu nagusitzat jo daitezkeen hiriko
zonaldeak sartu dira kategoria honetan:

Hiriaren erdigunean kokatuta daude

Komunikazio onak / sarbide erraza

Hiriko baliabide turistiko nagusiak biltzen dituzte

Pertsonaren
ekipamendurako
sektorean
ordezkaritza handia dute

Sektorean
erreferente
diren
kate
espezializatuetako saltoki eta ostalaritza-lokalak
dituzte
Beraz, merkataritza eta ostalaritza mailan bi erreferentzia
zonalde identifikatzen dira Vitoria-Gasteizen:
 Erdigunea: Zabalgunea - Babesgabetuak
 Alde Zaharra
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06
06. Vitoria-Gasteizko merkataritza eta
ostalaritzaren ezaugarriak: egungo egoera eta
etorkizuneko ikuspegia
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06.1 SARRERA ETA METODOLOGIA
Vitoria-Gasteizko merkataritza eta ostalaritza-egoeraren Diagnostikoaren atal honetan zehar, hiriko merkataritza eta
ostalaritza-eskaintzaren ezaugarriak aurkezten dira. Horretarako, proiektuaren testuinguruan egindako landa-lanaren
emaitzak abiapuntu hartuta, hiriko merkataritza eta ostalaritza-garapenaren jarduera-ildoak definitzen eta martxan
jartzen garrantzi handiagoa eduki dezaketen ikerketa-esparruak atera dira.
Landa-lana 2015eko otsailaren bigarren hamabostaldian egin da; guztira 602 telefono bidezko elkarrizketa egin dira
Vitoria-Gasteizko kudeaketa-arduradunekin eta negozioen jabeekin (saltoki nahiz ostalaritza-lokaletakoak). Jarduera
(elikadura, pertsonaren ekipamenduak, etxekoa…) eta sektore urbanoa aintzat hartuta, Vitoria-Gasteizko merkataritza
eta ostalaritza-ezaugarrien arabera banatu dira elkarrizketak.
Laginaren tamaina eta guztizko unibertsoa aintzat hartuta, % 95eko konfiantza mailarako, laginaren errorea % 3,7koa da.
Emaitzak aurkeztu aurretik, kontuan izan behar da, azterketarako, Vitoria-Gasteizen honako zonifikazio hau egin dela:






1. Erdigunea: Zabalgunea, Lovaina, Babesgabetuak, Judimendi
2. Erdigunea: Alde Zaharra, Koroatzea, Pilar, Zaramaga, Anglo
Mendebaldea: Gazalbide, Txagorritxu, San Martin, Ariznabarra, Mendizorrotza
Ekialdea: Arantzabela, Santiago, Aranbizkarra, Arana, Santa Luzia, Adurtza, San Kristobal, AretxabalaGardelegi
Kanpoko Eraztuna: Abetxuko, Arriaga-Lakua, Sansomendi, Ali-Gobeo, Salburua, Zabalgana

Gainera, azterketaren dimentsio zehatzetarako, Merkataritzaguneak (Gorbeia eta Boulevard) merkataritzaeremu independente gisa hartu dira.

06.2 HIRIKO SALTOKI ETA OSTALARITZA LOKALEN
EZAUGARRI NAGUSIAK
Negozioaren eta kudeaketaren antzinatasuna
Negozioaren antzinatasunaren azterketan bi aldagai daude:
a) Lehenik eta behin, negozioaren antzinatasuna, oro har
b) Bigarrenik, negozioaren kudeaketaren antzinatasuna
Vitoria-Gasteizko negozioek, batez beste, 28 urteko antzinatasuna dute; aldiz, egungo kudeaketari dagokion datua 18
urtekoa da. Datuak ehunekoen ikuspegitik aztertuta, ikus daiteke Vitoria-Gasteizko hiru saltokitik bik 20 urte baino
gehiagoko antzinatasuna dutela; aldiz, bost kasutik bitan egungo kudeaketa 20 urte baino gehiagokoa da.


Erdiguneko negozioek (1. Erdigunea eta 2. Erdigunea) dute antzinatasun handiena, batez beste, 30 urte
baino gehiago. Emaitza hori koherentea da hiriak azken urteetan izandako garapen urbanistikoarekin:
etxebizitza berriak eraiki dira erdigunetik kanpo eta beheko solairuan saltokiak dituzte.
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Gainera, desberdintasunak esanguratsuak dira familiako negozioetan (batez beste 32 urteko antzinatasuna,
aldiz, familiakoak ez direnen kasuan, 23 urtekoa).

Beraz, Vitoria-Gasteizen establezimendu tradizionalen eskaintza badago, eskarmentu handikoak, kontsumitzaileen iritziz,
tradizio handikoak eta kontrastatutako esperientziarekin.

Familiako negozioak
Bestetik, Vitoria-Gasteizko saltokien % 59k familiako negoziotzat jotzen du bere burua, eta honako segmentu hauetan
daudenen artean nabarmentzen dira:

Ostalaritza-establezimenduak (% 62; merkataritza saltokiak, berriz, % 58)

Elikadurako (% 68) eta Etxeko ekipamendurako establezimenduak (% 69)

Hiriaren Ekialdean (% 71)

Elkarteren batenak (% 66; elkartu gabekoen kasuan, berriz, % 56)

Tamaina 2 eta 3 enplegatu artean (% 66)

20 urte baino gehiagoko antzinatasuna (% 68)
Familiako negozioen artean, planteatutako alderdietako bat negozioen jarraikortasuna da; mota horretako negozioen
guztizkoaren % 58k adierazi du ez duela ezer pentsatu edo aitortzen du oraindik konpondu gabeko arazoa dela; hau
da, familiako negozioen erdietan baino gehiagotan, oinordekotzaren gaia ez dute planteatu edo ez dute konpondu.

Ikasketa maila
Ikasketa mailari dagokionez, lautik batek adierazi du ez duela ikasketarik edo soilik lehen hezkuntzako ikasketak
dituela (ostalaritza-lokalen kasuan ehunekoa % 37ra igotzen da); beste muturrean, % 20k unibertsitate-ikasketak ditu;
adierazle hori antzekoa da saltzaile eta ostalarien artean.

Euskararen erabilera
Euskarari dagokionez, erabilera eta Vitoria-Gasteizko merkataritza-jarduerarekin duen erlazioan, datuek agerian uzten
dute saltokien heren batean baino gehiagotan badagoela, gutxienez, pertsona bat euskaraz arreta eskaintzeko
gaitasunarekin; datu hori altuagoa da ostalarien artean (% 41), jende gazteagoak kudeatutako saltokietan (34 urte
arte % 62; 35 eta 44 urte artean, % 45) eta tamaina handiagokoetan (bost langile baino gehiago, % 66).

Lokalaren edukitze-erregimena
Elkarrizketatutako pertsonen loturari dagokionez, hau da, negozioarekin duen erlazio edo karguaren arabera,
azpimarratu behar da hiru kasutik ia bitan (% 60) elkarrizketatutako pertsona eraikin edo lokalaren jabe gisa
identifikatzen dela; aldiz, % 34 alokairuan dagoela adierazi du; baina ez da desberdintasunik antzeman azterketaren bi
segmentu nagusien artean.
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Enplegatu kopurua
Negozioaren tamainaren arabera (langile kopuruaren arabera neurtzen da), ondoriozta daiteke Vitoria-Gasteizko
merkataritza- (3,5) eta ostalaritza-sektorea (4,3) tamaina txikiko establezimenduek osatzen dutela bereziki; hala, lau
kasutik batean (% 25) pertsona bakarrak lan egiten du saltokian; aldiz, gainerako % 75ean, langileen batez
bestekoa establezimenduko 3,7 pertsonakoa da.
Aztertutako aldagaien arabera, tamaina handiagoa dute honako hauek:

Ostalaritza-establezimenduak (4,3) merkataritza-lokalak baino handiagoak (3,5) dira

2. Erdigunea zonaldeko lokalak (kate handien eraginez, langile kopuru handiago izaten baitute).

Familiakoak ez diren negozioak

Bezeroen jatorria
Bezeroen jatorriari dagokionez, elkarrizketatutako pertsonen % 43ren arabera, bezeroak, bereziki, auzokoak dira; aldiz,
% 38k dio hiritik, oro har, datozela. Azpimarragarria da, modu berean, saltokien % 6k adierazi duela nazioarteko bezeroak
dituztela.

%81

Bezeroen jatorri eremua

60%
43%

38%

7%

5%

6%

0%

Azterketarako egindako segmentazioak aintzat hartuta, ikerketan ikus daitezkeen desberdintasun nagusiak aipatzen
ditugu jarraian:





Tamainaren arabera, enplegatu kopuru handiena duten establezimenduek adierazi dute gertutasun txikiagoko
bezeroak dituztela, auzokoak eta hirikoak ez diren pertsona kopuru handiagoak erakartzen baitituzte.
Merkataritzaguneetako bezeroak dira hein handienean hiritik kanpokoak (% 54). Gune horiek salbu,
kanpoaldeko auzoek gertutasuneko publikoa dute; aldiz, erdigunetik gertuen dauden establezimenduek beste
eremu batzuetako kontsumitzaileak erakartzea lortzen dute.
Ostalaritza-lokaletako bezeroak, bereziki, auzokoak dira (% 50); proportzio hori murriztu egiten da saltokien
kasuan (% 40).
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Beraz, logikoa dirudi ondorioztatzea Vitoria-Gasteizko merkataritza eta ostalaritzaren lehentasunezko merkatua,
gehienetan, gertueneko ingurunean kokatzen dela, nagusiki, auzoan bertan edo ingurunean (erdialdeko lokaletan ez,
erakarpen-gaitasun handiagoa baitute).
Zentzu horretan, eta datu horiek Diagnostikoaren aurreko ataletan garatutako Grabitazio Ereduarekin erlazioan jarrita, ikus
daiteke merkatariek bezero nagusien geografia-esparruari buruz duten pertzepzioa mugatuagoa dela ereduak markatzen
duena baino; hala ere, gai dira Arabako hiriburuaren inguruko herrietako pertsona kopuru adierazgarria erakartzeko. Dena
den, kontuan izan behar da landa-lana hiri guztiko saltoki eta ostalaritza-lokaletan egin dela; hor sartu dira erakargarritasun
handiko negozioak, baina baita gertuan bizi diren publiko objektibora mugatzen diren gertutasunekoak ere.

Elkarteak
Ostalaritza-lokal eta saltokien % 35ek adierazi dute merkataritza-elkarte motaren batekoak direla; GazteizON da
nagusia, eta hauek dira kolektiboen arteko desberdintasunak:







Saltokiek elkarteak osatzeko joera handiagoa dute (% 39) ostalaritza-establezimenduek baino (% 26).
1. Erdigunean (% 44), Merkataritzaguneetan (% 38) eta 2. Erdigunean (% 37) kokatutako establezimenduek
dute elkarte-tasa handiena.
Familiako negozioak ere nabarmenak dira arlo horretan (% 39).
Lokalaren tamainak gora egin ahala, elkartzeko berezko joera handiagoa da.
Modu berean, saltoki eta ostalaritza-lokal zaharrenak elkartzeko tasa handiena dute.
Jarduera-sektoreen arabera, Elikadura (% 48) eta Pertsonaren ekipamendua (% 39) dira aktiboenak alor
honetan.

Prestakuntza
Ikus daiteke Vitoria-Gasteizen galdetutako saltokien erdiak baino gehiagok (% 57) aitortzen duela orain gutxi
prestakuntza-ekintzak egin izana enplegatuei; arlo nabarmenenak teknologia berriak, salmenten kudeaketa, irudi
komertziala eta elikagaien manipulazioa dira.
Era berean, honako erakunde hauekin egin dira, bereziki, prestakuntzak: Eusko Jaurlaritza, enpresa pribatuak eta
Merkataritza Ganbera. Agerian geratzen da, beraz, erakunde publikoak nahiz merkataritza eta ostalaritza-elkarteak
direla eragile bideratzaile nagusiak Vitoria-Gasteizko txikizkako saltokien eta ostalaritza-negozioen prestakuntzan.
Bestalde, berriki prestakuntza-ikastarorik egin ez dutenen artean (% 43) arrazoi nagusiak dira ez dutela beharrik
sumatu edo horiek egiteko dirurik edo denborarik ez edukitzea.
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06.3 EGOERAREN DIAGNOSTIKOA ETA
BILAKAERAREN IKUSPEGIAK
Vitoria-Gasteizko saltoki eta ostalaritza-lokalen ezaugarri orokorrak gutxi gorabehera aurkeztu ostean, jarraian, honako
ondorio nagusi hauek atera dira egungo egoeraren diagnostikoari eta, zehazki, norbere negozioaren eta, oro har,
sektorearen bilakaeraren aurreikuspenari dagokionez.

Egungo egoera eta etorkizuneko ikuspegia
Elkarrizketatutako pertsonen ia erdiek negozioaren egungo egoera erregulartzat jotzen dute (% 47); ikuspegi orokor
hori nahiko antzekoa izaten da merkatarien (% 48) nahiz ostalarien artean (% 46).
Bestalde, % 35ek negozioaren egungo egoera txar edo oso txartzat du; ehuneko horrek pixka bat gora egiten du
ostalaritzan (% 41).
1 eta 5 arteko eskala batean, batez besteko nota negozioaren egungo egoerari dagokionez 2,7koa da, hau da,
gainditu teknikoa (3) baino zertxobait baxuagoa.

Zein balorazio egingo zenuke azken urteotan zure negozioak izan duen
egoeraren inguruan?
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Gunearen araberako azterketak erakusten du, balorazioko homogeneotasunaren barruan, 2. Erdiguneko
(% 41ek dio egoera txar edo oso txarrean dagoela) eta Kanpoko Eraztuneko negozioak (% 39) direla
kritikoagoak egungo egoerarekin.
Negozioaren antzinatasunaren arabera, honako korrelazio argia ikus daiteke: zenbat eta negozio zaharragoa
izan, orduan eta egoera okerragoa.
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Negozioen egungo egoera txarra dela esan daitekeen arren, etorkizun hurbila hobeago aurreikusten da. Hau da,
galdetutako negozioen % 37k uste du etorkizun hurbilean egoera berdintsua izango dela; % 34 oso edo nahiko optimista
agertu da, eta % 23k ikuspegi ezkorragoa du, epe motzean, negozioaren bilakaerari dagokionez.
Batez besteko balorazioa, gutxienez 1 eta gehienez 5eko eskala horretan, 3,1ekoa da, negozioaren egungo egoerari
dagokion batez besteko balorazioaren gainetik.

Eta, etorkizunera begira, nola ikusten duzu zure negozioaren etorkizun
hurbila?
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Merkataritzaguneetako eta Mendebaldeko zonaldeetako negozioek dute optimismo maila handiagoa; aldiz,
2. Erdiguneko saltoki eta ostalaritza-lokalen ehuneko handi baten iritziz (% 28), egoera okerragoa edo askoz
okerragoa izango da. Batez besteko balorazioan, dena den, Ekialdeak ematen dio etorkizun hurbileko ikuspegiari
balorazio okerrena (5etik 2,9 puntu).
Negozioaren egungo egoeraren balorazioaren ildoan, ikerketak korrelazio nabarmena erakusten du
ezkortasunaren eta negozioaren antzinatasunaren artean; negozio berrienak agertzen dira, nabarmen,
baikorrago etorkizunari dagokionez.

Sektorearen etorkizuneko bilakaeraren pertzepzioari dagokionez, ikuspegia nabarmen ezkorragoa da. Izan ere, ia
erdien iritziz (% 46) sektorearen etorkizuna okerragoa edo askoz okerragoa izango da; saltokien % 47ren eta
ostalaritzaren % 43ren iritziz. Kasu horretan, batez besteko balorazioa 2,6koa da.
Hau da, aurretik esandakoa kontuan izanda, Vitoria-Gasteizko merkatari eta ostalarien iritziz, sektorearen bilakaera, oro
har, norbere negozioarena baino okerragoa izango da.

Vitoria-Gasteizko merkataritza eta ostalaritza-eskaintzaren erronka
nagusiak
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Egindako landa-lanak erakusten duenez, Vitoria-Gasteizko txikizkako merkataritzaren eta ostalaritzaren erronka
nagusiak honako hauek dira, negozioen jabe edo kudeatzaileen ikuspegitik: gizartearen erosketa eta kontsumoohitura berriak8, on line merkataritza, sektorearen profesionalizazioa eta Vitoria-Gasteiz hiriaren garapena bera.

Zure ustez, zein dira Vitoria-Gasteizko txikizkako merkataritzak aurrean dituen
erronka nagusiak?
Erosketa eta kontsumo ohitura berriak
On line merkataritza
Negozioaren profesionalizazioa
Finantzaketa lorpena
Hiriaren garapena
Negozioen irekitzea jai egunetan
Irekiera eta itxiera ordutegiak
Gainazal handiak
Jaitsiera kontsumoan
Krisia/langabezia
Laguntzak/laguntza
Araudia/ezberdintasunak araudian
Zergak
Merkataritza gehiegi/kompetentzia gehiegi
Denetik apur bat
Jarraikortsuna/mantentzea
Beste aspektu batzuk
Ed/Ee

41%
29%
23%
17%
15%
12%
8%
4%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
3%
12%

Azkenik, negozioen jabeak egiten ari diren edo epe laburrean egin nahi dituzten ekintza identifikazioa garatu da.
Hala, Vitoria-Gasteizko saltokietan maiztasun gehienarekin egiten den ekintza erakusleihoa zaintzea izaten da; jarraian,
gastu orokorrak murriztea eta produktuen errotazioa handitzea. Beste ekintza nabarmen batzuk ditugu leialtze-ekintzak
egitea, negozioaren publizitaterako eta deskontuetarako kanpainak egitea edo sare sozialetan gehiago agertzea.

06.4 VITORIA-GASTEIZKO MERKATARITZA ETA
OSTALARITZA ESKAINTZAREN BALORAZIOA
Kapitulu honetan Vitoria-Gasteiz hiria aztertuko da erosketa eta kontsumo-lekuaren ikuspegitik.
Jabe eta kudeatzaileen erdiak baino gehiagok Vitoria-Gasteizko egungo merkataritza eta ostalaritza-eskaintza modu
positiboan baloratzen du; soilik % 10ek egiten dio balorazio negatiboa. 1 eta 5 arteko eskala batean, merkataritzaeskaintzari emandako batez besteko balorazioa 3,6koa da.

8

Erosketa eta kontsumo-ohitura berriek, oro har, merkataritzarekin eta ostalaritzako kontsumoarekin lotutako portaera-eredu guztietan
gertatu diren aldaketa guztiak jasotzen dituzte. Hori dela eta, kontuan izan behar da beste erantzun batzuekin gainjar daitekeela
(onlineko merkataritzarekin, adibidez).
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Hiriko erosleei dagokienez egindako landa-lanaren datuak kontrastatuta, ikus daiteke negozioen jabeen pertzepzioa hirian
bizi diren kontsumitzaileen berbera dela, eta eskaera flotatzailea baino nabarmen txikiagoa (4,2).
Zein balorazio egingo zenuke Vitoria-Gasteizko merkataritzako eta
ostalaritzako eskaintzaren inguruan?
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Merkataritza-zonaldearen arabera, 1. Erdigunea, 2. Erdigunea eta Mendebaldea zonaldeetan kokatutako
saltoki eta ostalaritza-lokalek ematen dute balorazio hobea Ekialdean eta Kanpoko Eraztunean kokatutakoen
aurrean.
Oro har, saltokiak ostalaritza-lokalak baino asebeteago agertzen dira, eta langile kopuruak gora egin ahala
modu proportzionalean egiten du gora hiriko merkataritza eta ostalaritza-eskaintzarekiko gogobetetasunak.

Esan daiteke, oro har, Vitoria-Gasteizko egungo merkataritza eta ostalaritza-eskaintza, alderdi zehatz eta
espezifikoak eta aztertutako segmentuen arteko desberdintasunak kontuan izan gabe, nahiko positiboa dela.
Zentzu horretan, Vitoria-Gasteizen nabarmentzen diren alderdi positiboenak eta hiriko eskaeraren ezaugarrietan
aipatutakoekin koherenteenak honako hauek dira:





Eskaintza eta merkataritza-aniztasuna.
Hiriaren garbiketa eta zaintza.
Giroa, oro har.
Segurtasuna.

Beste aldetik, komeni da aipatzea kontsultatutako saltokien % 40k ez dakiela edo ez dela gai hiriko alderdi positiboak
zehazteko.
Vitoria-Gasteizko merkatari eta ostalariek balorazio eskasena aparkalekurik ez izateari eta erakundeen babes urriari
eman diote.
Kontsultatutako hiru saltokitatik bat ez da gai hiriaren alderdi negatiboak aipatzeko.
Azterketa-segmentuen azterketak ia ez du desberdintasunik zentzu horretan; bi ideia nagusi aipa daitezke:

Merkataritza kritikoagoa da ostalaritza baino.

Hiria hobetzeko alderdien artean, erdiguneko establezimenduek (1. Erdigunea eta 2. Erdigunea) gainerako
zonaldeetakoek baino gehiago aipatu dute aparkalekuen arazoa.
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06.5 EZAUGARRIEN AZTERKETA XEHATUA
NOLA BALORATZEN DITUZU ZURE NEGOZIOAREKIN
ERLAZIONATUTAKO HURRENGO ASPEKTUAK?

Vitoria-Gasteizek erosketa- eta
kontsumo-hiri gisa duen balorazio
orokorra egin ostean, iradokitako
hainbat parametroren azterketa
sakona aurkezten da.

BATAZBESTEKO
BALORAZIOA

Oro har, balorazio positiboagoa
jaso dute garraio publikoaren
gertutasunak, irisgarritasunak,
hiri-altzariek eta garbiketak.
Aldiz, balorazio negatiboa jaso
dute
aparkalekuen
eskuragarritasunak eta interespuntuen seinaleztapenak.
Eskaerari dagokionez egindako
landa-lanarekin alderatuta, ikus
daiteke Vitoria-Gasteizko saltoki
eta ostalaritza-lokaletako jabe eta
kudeatzaileen artean gehiago
direla “gaizki” edo “oso gaizki”
balorazioa jaso duten alderdiak.

06.6 MERKATARITZA ORDUTEGIA ETA JAIEGUNETAN
IREKITZEA
Irekitzeko ordutegiaren azterketa behar bezala interpretatzeko, jarduera alor horretan merkataritzan eta ostalaritzan
dauden desberdintasunak kontuan izan behar dira. Beraz, saltokien % 22 soilik dago irekita eguerditan; % 21 larunbat
arratsaldetan, eta % 9 igandetan. Dena den, ehuneko horiek ostalaritza-lokaletan gora egiten dute % 95, % 85 eta
% 70era, hurrenez hurren; hau da, irekitzeko ordutegia askoz zabalagoa da negozio beraren konfigurazioagatik eta
eskaintzen dituzten zerbitzuen eta eskatzaileen erosketa/kontsumo-ohituren arteko egokitzapenagatik.
Aurrekoaren ildotik, Vitoria-Gasteizko establezimenduen hirutik bi gutxi gorabehera, ez daude igande eta jaiegunetan
irekitzearen alde. Negozio motak eragin handia du horretan; zentzu horretan, saltokien % 80 aurka dago, baina % 28ra
murrizten da ehunekoa ostalaritza-lokalentzat.
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Saltokiak igande eta jaiegunetan irekitzearen inguruko adostasun maila
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Jarduera-sektorearen arabera, eta ostalaritza-lokalak kanpoan utzita, elikadura arloko saltokiek agertu dute
aurkakotasun gutxien igande eta jaiegunetan irekitzeari dagokionez (kontuan izanda gaur egun proportzio
handienean igandetan irekitzen duen sektorea dela); dena den, % 72k aurka dagoela esan du.
Guneari dagokionez, aurreko kasuan gertatzen zen bezala, Mendebaldeko establezimenduek, gaur egun
ordutegi zabalena dutenek, adierazi dute aurkakotasun gutxien (% 49 dago aurka); aldiz, 1. Erdiguneko lokalen
iritzia kontrakoa da; gehiengo handi bat (% 83) igande eta jaiegunetan irekitzearen aurka dago.
Negozioaren antzinatasunaren arabera azterketa interesgarria gertatzen da; izan ere, negozio berrienak ez
daude igande eta jaiegunetan irekitzearen hain aurka, esperientzia edo eskarmentu handiagoa duten
merkatariekin alderatuta.
Negozio txikienak, logikoa den moduan, proportzio handiagoan agertzen dira igande eta jaiegunetan
irekitzearen aurka.
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07
07.Vitoria-Gasteizko merkataritzaren eta
ostalaritzaren posizioa ingurune
geografikoarekiko
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07.1 SARRERA ETA METODOLOGIA
Jarraian dauden orrietan, Vitoria-Gasteizko merkataritza eta ostalaritzak ingurune geografikoko biztanleria-nukleo
nagusiekiko duen posizioaren azterketa alderatua egingo dA.
Horretarako, ikerketak honako indargune hauek hartu ditu kontuan:
•
•
•

Datu soziodemografiko nagusiak
Merkataritzaren eta ostalaritzaren ezaugarriak
Sistemaren eragile nagusiak

Vitoria-Gasteiz hiriaren kokapena, tamaina eta ezaugarriak kontuan izanda, Arabako hiriburuak inguruko probintzietako
honako hiriburu hauekin egindako alderaketa izan du ardatz azterketak:
•
•
•
•
•

Bilbo
Donostia-San Sebastian
Logroño
Iruñea
Burgos

Dena den, eta eskura dugun informazioak aukera ematen duen adierazleetan, ikerketak udal kontzeptua gainditu eta
Zuzeneko Grabitazio Eremura9 zabaltzen da (aurrerantzean, ZGE), eremu horrek garrantzi eta eragin handia baitu hirien
merkataritza-estrategietan.

07.2 DATU SOZIODEMOGRAFIKO NAGUSIAK


Aztertutako hirien artean biztanle kopuru handienekoa (245.036) Vitoria-Gasteizek izanik, biztanleria-dentsitate
txikiena edukitzeagatik nabarmentzen da; hain zuzen ere, gainerakoekiko desberdintasun handia du. Alde
horretatik, Bilboko dentsitatea 9,42 aldiz handiagoa da, eta Iruñekoa, 8,83 aldiz handiagoa. Dena den, kontuan
izan behar da, Vitoria-Gasteizko azalera 277 km2-koa izan arren, udal-barrutia 35 km2-ra mugatzen dela, VitoriaGasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planean jasotzen den bezalaxe; hortaz, hiriko
bizitokiei aplikatutako dentsitate-datu erreala handiagoa da.



Bestetik, Vitoria-Gasteizek biztanleria-konzentrazio handia du hirian bertan Zuzeneko Grabitazio
Eremuarekin alderatuz (% 88). Alde horretatik, Donostia, Bilbo eta inguruko beste hiri batzuetan ez bezala,
Vitoria-Gasteizek gaitasun txikiagoa du eskaintza flotatzailea zuzenean erakartzeko, gertueneko
ingurunean bizi den biztanleria ez baita hain esanguratsua.
Alderdi positibo gisa, dena den, azpimarratu behar da inguruan ez dagoela erosketarako eta kontsumorako
erakargarria den beste herririk, eta ondorioz, saihestu egiten da hiriburuan bizi direnen gastuen ihesa.

9

Zuzeneko Grabitazio Eremuak (ZGE) merkataritza eremuko buru-udalerria (kasu honetan, hiriburu bakoitza) eta modu automatikoan
bere gain erakartzen dituen udalerriak biltzen ditu; hau da, beste azpieremu komertzial batzuetan txertatuta ez daudenak eta,
horrenbestez, beren erreferentziazko erosketa-toki gisa buru-udalerria dutenak.
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Beraz, biztanleria-azterketa ZGEra zabalduta, Vitoria-Gasteiz biztanleria gehien duen bigarren hiria izatetik
laugarrena izatera pasatuko da, soilik Burgos eta Logroñoren aurretik.

Adierazle soziodemografikoen laburpena
Hiriburuko
biztanleria
Zkia.

Posizioa

Vitoria-Gasteiz

245.036

2º

Bilbo

351.629

Donostia-San
Sebastián

186.409

Logroño

Azalera (Km2)

Zkia.

Posizioa

Bizt./km2

Zkia.

Zuzeneko
Grabitazio
Eremuko
biztanleria

Posizioa

Zkia.

Posizioa

Hiriburuko bizt. %
(grabitazio zuzeneko
eremuarekin
alderatuz)

Zkia.

Posizioa

Batazbesteko
adina
Zkia.

Posizioa

65 urtetik gorako
biztanleria
Zkia.

Posizioa

276,8

1º

885

6º

278.365

4º

88,0%

2º

42,73

2º

19%

4º

1º

41,6

5º

8.452

1º

789.753

1º

44,5%

4º

44,88

5º

23%

1º

4º

60,89

4º

3.061

3º

454.861

2º

41,0%

6º

44,03

4º

22%

2º

153.402

6º

79,57

3º

1.928

4º

203.284

5º

75,5%

3º

43,3

3º

17%

5º

Iruñea

197.604

3º

25,09

6º

7.876

2º

454.720

3º

43,5%

5º

42,37

1º

20%

3º

Burgos

179.906

5º

107,08

2º

1.680

5º

199.302

6º

90,0%

1º

45,12

6º

19%

4º

Datuen iturria: EIN, Eustat, Vitoria-Gasteizko Udaleko txostenak, proiektuan garatutako Merkataritzako
Grabitazio Eredua

Oro har, ikus daiteke Vitoria-Gasteizen ezaugarri soziodemografikoak, hein handi batean, Burgos edo Logroñokoen
antzekoagoak direla, EAEko gainerako hiriburuetakoenak edo Iruñeakoak baino.

07.3 MERKATARITZAREN ETA OSTALARITZAREN
EZAUGARRIAK


Egindako azterketak erakusten du Vitoria-Gasteizko Zuzeneko Grabitazio Eremuak duela, Logroño eta
Burgosekoarekin batera, txikizkako merkataritza-establezimenduen kopuru txikiena (4.173); hain zuzen
ere, koherentea da merkatuaren tamainarekin. Dena dela, Logroño eta Burgoseko balioak VitoriaGasteizkoak baino handiagoak dira eremu bakoitzean bizi diren pertsonen arabera saltokien kopurua
erlatibizatzeko garaian. Merkataritza-azalerari dagokionez, egoera antzekoa da.



Horri lotuta, hiru euskal hiriburuetako eremuak dira biztanle bakoitzeko saltoki kopuruari dagokionez balio
txikienak dituztenak. Gainera, 2007-2012 aldian izandako establezimendu kopuruaren jaitsierari dagokionez,
hiru ZGE horiek izan dira portaera onena izan dutenak. Aldagaien arteko gurutzaketa eskariaren arabera hobeto
dimentsionatuta dagoen eskaintzaren adierazlea izan daiteke eta, horrenbestez, aldi horretan jasandako krisi
ekonomikoaren inpaktua neurri txikiagoan jasan dute.



Biztanleriaren araberako ostalaritza-lokalei dagokienez, Burgoseko eremua azpimarratu behar da (7,11); hala
ere, ereduan sartzen diren lurralde guztiek balio antzekoak dituzte.
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Grabitazio
zuzeneko
zonaldea

Grabitazio zuzeneko Zonaldeen Sailkapena (posizioa)
Merkataritza
Ostalaritza
Establezimendu
Merkataritza
Establezimendu
Establezimendu
Merkataritza
Establezimendu
kopuruen
azaleraren
kopuruen
kopuruen
azaleraren
kopuruen
arabera
arabera
arabera
arabera
arabera
arabera
biztanleko
biztanleko
biztanleko

VitoriaGasteiz
Bilbao
Donostia San Sebastian
Logroño
Pamplona
Burgos

4º

5º

4º

4º

4º

2º

1º

6º

2º

5º

1º

2º

3º

4º

3º

6º

3º

4º

5º
2º
6º

2º
1º
3º

5º
1º
6º

2º
1º
3º

6º
2º
5º

3º
2º
1º

Datuen iturria: Espainiako Urtekari Ekonomikoa. La Caixa 2013



Produktu-adar eta kategoriei arreta eskainita, establezimendu kopuruari dagokionez, patroi komuna
nabarmentzen da aztertutako merkataritzako esparru guztietan; horietan guztietan, elikadura
establezimenduen proportzioa % 35 ingurukoa da, Bilbon izan ezik, elikadura arlokoa ez den merkataritza
ugariagoa baita; eta Burgosen egoera kontrakoa da, elikadurarako lokalak % 40 inguru dira.
Dena den, merkataritza-azalerari dagokionez, egoera oso bestelakoa da, eta Vitoria-Gasteizen kasua da
nabarmenena. Elikadurari eskainitako azalera % 12koa baino ez da, eta gainerako eremuetan % 20ra hurbiltzen
da.
Merkataritzaren banaketa jarduera-adarraren arabera
Grabitazio zuzeneko
Guztira
zonaldea

Merkataritza
Ez
Elikadura
mistoa eta Merkataritza/ Aldakuntza
Elikadura
(%)
beste batzuk 1.000 bizt. 07 - 12 (%)
(%)
(%)

Vitoria- Gasteiz

4.173

35,7%

60,2%

4,1%

15,0

-17,2%

Bilbao
Donostia - San
Sebastian
Logroño
Pamplona
Burgos

12.170

27,8%

64,9%

7,4%

14,4

-15,6%

8.148

36,3%

59,5%

4,2%

17,9

-18,7%

3.932
9.521
3.637

36,7%
35,0%
39,1%

57,5%
55,3%
57,0%

5,8%
9,8%
2,9%

19,3
20,9
18,2

-27,4%
-28,4%
-25,9%

Datuen iturria: Espainiako Urtekari Ekonomikoa. La Caixa 2013





Datuen iturria: Espainiako Urtekari Ekonomikoa.
La Caixa 2013

ZGEtako
elikadurarako
ez
diren
merkataritzaestablezimenduen batez besteko tamainari dagokionez,
Donostiak eta Bilbok dituzte batez besteko neurri txikieneko
establezimenduak, Iruñeak eta Burgosek ez bezala.
Ostalaritza-eskaintzari dagokionez, Vitoria-Gasteizko ZGEak
du ostalaritza-lokalen kopuruan laugarren postua (1.839),
Bilboren (5.240), Iruñearen (3.021) eta Donostiaren atzetik
(2.675). Datua erlatibizatu egiten bada biztanleriaren arabera, ez
da desberdintasun handirik nabarmentzen aztertutako eremuen
artean, gutxi gorabehera 6 eta 7 lokal artean 1.000 biztanleko.

Ostalaritzako lokalak
Grabitazio zuzeneko Ostalaritza Lokalak/
zonaldea
lokalak
1.000 bizt.

Aldakuntza
07 - 12 (%)
(herria)
1,4%

Vitoria- Gasteiz

1.839

Bilbao
Donostia - San
Sebastian
Logroño
Pamplona
Burgos

5.240

6,6

0,2%

2.675

5,88

-10,7%

1.205
3.021
1.419

5,93
6,6
7,11

-8,8%
4,9%
-9,4%

6,6
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07.4 SISTEMAREN ERAGILE NAGUSIAK
Elkarte mailan
Bereizitako bi ereduz hitz egin daiteke aztertutako hirietako elkarte-plataformei dagokienez:


Alde batetik, EAEko hiriburuen eta Logroñoren eredua, hiriko merkataritzako elkarteak biltzen dituen
Hiriguneko gerentearen figurarekin:
o Vitoria-Gasteiz On Vitoria-Gasteizen
o Bilbao Dendak Bilbon
o Sshops Donostian
o Logroño Punto Comercio Logroñon



Bestetik, Burgosek eta Iruñeak ez dute halako zerbitzurik; hortaz, hiriko elkarteak probintzia mailako
merkataritza-federazioetan sartuta daude.

Vitoria-Gasteizek, Gorbea kaleko merkatarien elkartea izan ezik, Hiriguneko Gerenteari atxikita ditu eremu
guztietako elkarteak, (Vitoria-GasteizON, kasu honetan). Era berean, Logroño Punto Comercio plataforman ez da
identifikatu hiriko elkarte nagusietako batzuen presentziarik eta gauza bera gertatzen da Burgosen.
Aurkako egoera dute Bilbok eta Donostiak. Izan ere, Hiriguneko gerentean pilatuta dituzte hirietako merkatarien elkarte
guztiak.
Plataforma horietako bakoitzak eskaintzen dituen zerbitzuei dagokienez, jarduera-ildoen arteko aldeak ez dira
esanguratsuak eta ahaleginak lan esparru hauetan pilatuta daude batez ere:





Merkataritzaren sustapeneko eta dinamizazioko ekintzak
Saltokiei zuzendutako prestakuntza eta aholkularitza
Erakunde mailako ordezkaritza
Elkartutako saltokien katalogoa/mapa

Era berean, plataforma horietako batzuek kideen esku hainbat zerbitzu jartzen dute. Inbentario itxia ez den arren, hauek
nabarmen ditzakegu:






Zerbitzu/Negoziazio onuragarriak: Vitoria-Gasteizen eta Bilbon.
Hitzarmen kolektiboen negoziazio-prozesuetako partaidetza Burgosen.
Merkataritzako hirigintza: Vitoria-Gasteizen eta Donostian.
Plataforma guztiek dute enplegu-poltsa kideentzat eskuragarri (Bilbao Dendak da horren salbuespena).
Burgoseko Merkataritzako Enpresaburuen Federazioak GISCOM tresna garatu du
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08
08. Espazioaren azterketa fisikoa. Merkataritzaeta ostalaritza-jardueran eragina duten prozesu
eta eraldaketak
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08.1 SARRERA ETA METODOLOGIA
Vitoria-Gasteizko merkataritza eta ostalaritza-egoeraren Diagnostikoaren atal honen helburua da Vitoria-Gasteizen azken
urtetako merkataritza eta ostalaritza-jardueran eragina izan duten prozesu eta eraldaketa nagusiak aztertzea.
Horretarako, hirian, 2007-2015 aldian gertatu diren prozesu ezberdinak identifikatu dira, dagoeneko hitzemanda egonik
etorkizunean Arabako hiriburuko merkataritza- eta ostalaritza-eskaintzan eragina izango duten prozesukin batera.
Ikertu ahal izateko, aztertutako jarduerak honako kategoria hauen arabera multzokatu dira:

Era berean, Deloitte Ekarpen Eredua aplikatuta, prozesu horietako bakoitza identifikatu ostean, horiek honako ekarpenardatzekiko duten emaitzak eta eragina zehaztu da:

Merkataritza/ostalaritza-jarduera sortu

Merkataritza/ostalaritza-sektorearekin
zuzenean erlazionatutako ezaugarriak

Merkataritza/ostalaritza-guneetarako irisgarritasuna
Hiriaren irudia hobetu
Hiria birgaitu
Baliabideei balioa eman

Hiriarekin erlazionatutako ezaugarriak

Ingurumen iraunkortasuna

2015-2022 Vitoria-Gasteizko Merkataritzako eta Ostalaritzako Plan Estrategikoa. Egoeraren diagnostikoa – Laburpen
exekutiboa

72

08.2 PROZESU ETA EKARPENEN LABURPENA
Honako taula honetan Vitoria-Gasteizko merkataritza eta ostalaritza-egoeraren diagnostikoaren barruan aztertutako
ekarpen ardatzetako batean eragina duen eta Vitoria-Gasteizen, 2007 eta 2015 bitartean garatutako edo hitzemandako
jardueren laburpena aurkezten da.
Merkataritza/ostalaritza
jardueraren sorrera
Tranbia sarea
Autobus linearen berrantolaketa
Autobus geltoki berria
Abiadura Handiko Trena
Garraioa eta
Oinezkoen Uharteak
mugikortasuna
Aparkaleku sarea
Aldaketak TAO-n
Zamalanetarako eremuak
Bizikleta-bideak
Erreformak eta oinezkoentzako kaleetan

Jarduera
urbanistikoak Alde Zaharreko Irisgarritasuna
Kanpoaldeko Eraztunera Zabalkuntza
Empresa
Banaketa kateak
ekimenak
BAKH
Lekualdaketa San Martín
Europa Jauregiaren Birgaitzea
Ekipamendu
Abazto Plazaren Birgaitzea
publikoak
Gizarte Zentroen Sarea
Museo BIBAT






Merkataritza/ostalaritza
guneetarako
irisgarritasuna










Iriaren irudia hobetu

Hiria birgaitu













Ingurumen
iraunkortasuna







































Baliabideei balioa eman












Lehenik eta behin, hiriak garraio eta mugikortasunari emandako bultzada azpimarratu behar da, 2008an VitoriaGasteizko Udalak martxan jarritako Mugikortasun Iraunkorreko eta Espazio Publikoko Planetik eratorritako
jardueretako fruitua nagusiki. Beraz, nahiz eta kategoria honetako jarduerek merkataritza- eta ostalaritza-jarduera sortzeko
eragin zuzena ez izan, Arabako hiriburuko merkataritza-dinamismoa duten gune nagusienetara doazen oinezkoen
bideak sortzera eta horien irisgarritasuna hobetzera bideratuta daude, eta horrek, zeharka bada ere,
establezimendu berriak jartzeko potentzialtasun handia sortzen du.
Era berean, komeni da azpimarratzea garatutako jarduera horiek ingurumenaren iraunkortasunaren osagaia dutela,
eta horrek lagundu duela Vitoria-Gasteizek inguruneko birgaitzea sustatzeaz gain, ingurumenarekiko kezka duen hiri
berdea izaten.
Ez da ahaztu behar azken hamarkadetan gertatutako benetako hiri-garapena (Kanpoko Eraztunekoa bereziki), eta
gainera, Diagnostikoaren aurreko ataletan aztertu eta garatu dena izan dela beste prozesuren gainetik, inpaktu handiena
eragin duen eraldaketa eta tokiko kontsumoan eragin handiena izan duena. Bestetik, hirian mugikortasun eta hirijarduera ugari egin dira, bereziki, erdiguneko kaleak oinezkoentzat gaitzen eta irisgarritasuna hobetzen, eta horrek eragin
zuzena du merkataritzaren eta ostalaritzaren garapenean, eta biztanleak egoitzari dagokionez sakabanatu ez
daitezen lagundu du. Ostalaritzaren kasuan zehazki, espazio zabalak sortu ahal izan dira, kontsumitzaileentzako terrazak
jartzeko aukera emanez.
Ekarpen Eredutik atera daitekeen beste ondorio bat da ekipamendu publikoen sareak merkataritza- eta ostalaritzajarduera sortzeko duen gaitasuna. Ekipamendu publiko berriak txertatzeak (munizipalak nahiz udalaz gaindikoak) edo
dagoeneko daudenak hobetzeak inguruan pertsona-emari handiagoa sortzen dute kasu gehienetan, eta horrek
establezimendu berriak ezartzeko aukera dakar, bai merkataritzan, baita ostalaritzan ere. Horrekin erlazionatuta, ohartu
beharra dago Udaletxea eta beste erakunde batzuk San Martinera lekualdatzeak edo autobus-geltoki berri bat eraikitzeak
eragin negatiboa eduki dezakeela aurreko kokalekuetako dinamismoan; beraz, beharrezkoa da hori saihesteko neurriak
hartzea.
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09
09. Merkataritza, ostalaritza eta turismoaren
arteko elkarreraginaren azterketa
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09.1 SARRERA ETA METODOLOGIA
Atal hau Vitoria-Gasteizko merkataritza- eta ostalaritza-egoeraren Diagnostikoan barnean sartzen da, hiriko merkataritza,
ostalaritza eta turismoaren arteko elkarreraginaren testuingurua konfiguratzen duten dimentsioen azterketa egiteko
helburuarekin.

09.2 TURISMOAK EUSKAL EKONOMIARI EGITEN DION
EKARPENA
Eustatek argitaratutako Turismoaren Kontu Satelitea oinarri hartuta, EAEan egindako gastu turistikoa 2013an 3.809
milioi eurotakoa izan zen; Autonomia Erkidegoko BPGri % 5,8ko ekarpena egiten dio.

BPG

Datu-iturria: Turismoaren Satelite Kontua. Eustat

Adierazle horien bilakaerak azken urteetako EAEko sektore turistikoaren hazkundea ekarri du; gastu turistikoaren
bilakaera % 6,6koa izan da 2007-2013 aldian.
Gastu turistikoa (milioi euro) lurralde historiko
bakoitzeko. 2007-2013
2.000

2007

2013 (avance)

1.684
1.537

1.533 1.573

1.500

EAEko probintzien guztizko gastu turistikoaren bilakaeraren
azterketak erakusten du hiruretan egin duela gora gastu
turistikoak 2007-2013 aldian; azpimarragarria da Arabako
hazkundea (% 9,7) Bizkaikoarekin (% 9,6) eta
Gipuzkokoarekin (% 2,6) alderatuta.

1.000
503

552

500
0
Araba/Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

Horretatik guztitik ondoriozta daiteke euskal turismoa
hazkuntza- eta egonkortze-momentu batean dagoela, eta
merkataritza- eta ostalaritza-ikuspegitik aprobetxatu
beharreko aukera gisa ikusi behar da, merkatua zabaltzeko eta
Vitoria-Gasteizko merkataritzagune eta ostalaritza-lokaletako
kontsumitzaile izan daitezkeenen segmentu bat erakartzeko.

Datuen iturria: Turismoaren Kontu Satelitea. Eustat
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09.3 VITORIA-GASTEIZKO BALIABIDE TURISTIKO
NAGUSIAK ETA HORIEN INGURUKO
MERKATARITZA ETA OSTALARITZA ESKAINTZA
Vitoria-Gasteizko
aktibo
turistikoen
eskaintzak,
nagusiki, balio historiko eta ondarezkoa du, eta hiritik eta
kaleetatik ibiltzeko gonbitea egiten du (baina ez da
beharrezkoa baliabide horietako bakoitzari denbora-tarte
luzea eskaintzea); horren osagarria da erakarpen
nagusitzat Artium eta BIBAT dituen museo-eskaintza. Ez
dugu ahaztu behar Eraztun Berdea, turisten eta natur
txangozaleen erakarpen-iturria.
Elementu turistiko gehienek elkarren artean ez dute
distantzia gehiegirik; Alde Zaharretik gertu (hirira
etortzen diren turisten bisitarako gune nagusia) eta
Zabalgunean pilatzen dira.

4

1
3

2

1. gunea. Alde Zaharra
Eskaintza turistikoa bereziki Alde Zaharrean pilatzen da; eraikin eta interes-puntu historiko eta ondarezkoen eskaintza
zabala aurki daitekeen arren, azpimarragarriena Santa Mariako katedrala da, hirian erakarpen turistikoa duen elementu
nagusienetariko bat.
Vitoria-Gasteizko Alde Zaharreko merkataritza-eskaintzak, nagusiki, establezimendu tradizionalak eta espezializatuak
ditu, artisautzari, gozogintzari eta gastronomiari eskainiak. Azken urteetan ugaritu diren guneko ostalaritzaestablezimenduei dagokienez (merkataritza-lokalak ez bezala), tokiko negozioak dira, tamaina txikikoak, eta erdimailako kalitatea eta prezioa duten taberna- eta kafetegi-eskaintzarengatik bereizten dira. Hala ere, badaude goragoko
segmentuetan kokatutako jatetxeak ere.

2. gunea. Zabalgunea
Interes turistiko handiena duen bigarren gunea Vitoria-Gasteizko Zabalgune inguruan kontzentratzen da. Baliabide turistiko
askotarikoek osatzen dute eskaintza. Azpimarragarriak dira Andre Maria Zuriaren Plaza, hiriaren erdigune
neuralgikoa, Alde zaharra eta zabalgunearen arteko lotunea.
Zabalgunearen hiri-egituran kale zabalak eta oinezkoak asko dira, eta merkataritza-eskaintzan nagusi dira kate
espezializatuak. Turismoari dagokionez, ezaugarri horiei esker, eratutako merkataritzagune horrekin bisitariak identifikatu
egiten dira.
Zabalguneko kale garrantzitsuenen artean aipagarrienak Posta, Dato, San Prudentzio, Foru, Independentzia, Diputazio
eta Alaba Jeneralaren kaleak dira; trafikorik ez izatean lasai bisita daitezke moda eta merkataritza espezializatuko denda
eta frankiziak (gastronomian, Goya gozotegia esaterako, hiriaren turismo- eta merkataritza-bereizgarria), berritutako
Azoka plaza edo Corte Inglés.
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3. gunea. Mendizorrotza
Hirugarren lekuan, Mendizorrotza auzoak baliabide turistiko kopuru handia pilatzen du; kokapenaren arabera, esan daiteke
Zabalguneko gune turistikoaren hedapen gisa jo daitekeela eta ez Mendizorrotza auzoa zehatz-mehatz. Eraikin zibilak
dira nagusi: Zuloaga etxea, Villa Sofia edo Ajuria Enea; horiez gain, Arte Ederren eta Arma museoak daude elkarren
artean metro gutxitara kokatuta.
Mendizorrotzako merkataritza- eta ostalaritza-eskaintzaren azterketak merkataritza eskasa eta gertutasunari oso
bideratua erakusten du, a priori ezegokia bisitariak erakartzera bideratutako estrategiak garatzeko.

4. gunea. Txagorritxu
Txagorritxu auzoan isolatuta aurkitzen da Europako Kongresuen Jauregia (kongresu, bilera eta jardunaldiak egiteko
egoitza nagusia). Inguruan, aipagarria da Gorbea kalea eta Vitoria-Gasteiz etorbidearen artean dagoen erosketetarako
eta ostalaritzarako gunea; eskaintza zabala du merkataritzari (pertsonaren ekipamendua, etxerako ekipamendua,
elikadura) eta ostalaritzari dagokionez.

5. gunea. Eraztun Berdea
Azkenik, hiriko baliabide turistiko gisa, kontuan hartu behar da hiria inguratzen duen Eraztun Berdea; erakarpen-foku
garrantzitsua da turismoarentzat eta natur txangozaleentzat; izan ere, huraxe bisitatu ostean, hiriaren erdigunera joan
daitezke.
Gune honetan ez da merkataritza- eta ostalaritza-eskaintza erakargarririk identifikatu..

Laburbilduz, Vitoria-Gasteizera datozen turistek bi merkataritza-errealitate desberdin aurkitzen dituzte. Batetik, Alde
Zaharra, ostalaritza du nagusi, tokikoa, erdi-mailako kalitate eta prezioak eskaintzen dituzten tabernak eta
kafetegiak daude eta merkataritza-eskaintza espezializatuagoa ere eskuragarri dago. Bestetik, Zabalgunea dago,
merkataritza gehiagorekin, batik bat, merkataritza-kateekin; pertsonaren ekipamendurako merkataritza da nagusi,
baina badira beste jarduera-adar batzuk ere, eta eskaintzan ez da desberdintasun edo espezializaziorik nabarmentzen.

09.4 EKITALDIEN IDENTIFIKAZIOA VITORIA-GASTEIZEN
Interesgarria izan daiteke eskaintza turistikoaren aktibo gisa Vitoria-Gasteizko kultur eta aisialdirako jardueren eta
ekitaldien agenda ezagutzera ematea. Sektore turistikoa dinamizatzeko ekimen erabakigarriak dira eta merkataritza- eta
ostalaritza-sektoreen aktibazioan paper erabakigarria jokatzen dute.
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Ekitaldiak eta Bidaiarien etorrera

%5,0

%5,5

%6,4

%7,4

%9,2

%8,7

%9,8

%13,2

%9,7

%9,4

%8,4

%7,3

Orokorrean, eskaintza ekainean eta udara osteko hilabeteetan (iraila, urria, azaroa, abendua) pilatzen da. Deigarria
da, bestalde, abuztuan, Andre Maria Zuriaren jaia amaitu ostean, eta Aste Santuan hain jarduera gutxi egotea; modu
naturalean ez da ekitaldirik identifikatu garai horietan edo urtarrilean, otsailean eta martxoan etortzen den turismoa
indartzeko; egia da horiek direla bidaiari gutxien izaten diren hilabeteak. Ildo horretatik, ondoriozta daiteke korrelazio
txikia dagoela turista gehien dituen aldien eta hiriko ekitaldien artean; horren erakusle dugu abuztua; izan ere, urteko
turisten % 13 orduan etorri arren, jai patronalez gain ez da ekimen dinamizatzailerik identifikatu.
Turisten etorreraren eta ekitaldien arteko korrelazio txikiak aditzera ematen du Vitoria-Gasteizen bizi diren biztanleei
eta eragin zuzeneko eremuei zuzendutako eskaintza dela itxuraz (Azkena Rock edo Jazz Jaialdia bezalako hiriko
ekitaldi handiak salbu).
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1.
eranskina
I. eranskina. Terminoen glosarioa
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Zahartze-indizea: hirian 65 urte edo gehiago duten pertsonak hiriko biztanleria guztizkoarekiko.
Guztizko errenta pertsonala: 18 urte edo gehiagoko pertsona bakoitzaren laneko errenten, jarduera ekonomiko,
transferentzia edo gizarte prestazioetatik eratorritako errenten eta kapitaletik hartutako errenten (higigarriak nahiz
higiezinak) arteko batura.
Guztizko familia-errenta: familia batean adinez nagusiak diren eta errenta motaren bat jasotzen duten kide guztien guztizko
errenta pertsonalen batura urtean.
Eskuragarri dagoen errenta: Errenta pertsonalari Gizarte segurantzako gastuak eta kuota likidoa edo kontuko atxikipenak
kentzearen emaitza da.
Laneko errenta: egindako lanagatik enplegatzaile batek soldatapeko bati ematen dion guztizko ordainsaria, dirutan edo
ez, diru-sarreren erreferentzia-aldian.
Higigarrien kapital-errenta: kapital higigarriaren errendimendutzat jotzen dira banku-kontuen interesak, bonuak,
obligazioak eta, orokorrean, errenta finkoko tituluak, akzioen dibidenduak eta edozein motatako balio higigarrien
transmisioagatik eskuratutako gainbalioak, erreferentzia-aldian eskuratutakoak. Praktikan, kapital higigarriaren
errendimenduak interesek, dibidenduek, gainbalioek eta abar osatzen dituzte, egindako atxikipenak deskontatu gabe.
Epigrafe horretan sartzen dira BGAEn (Borondatezko Gizarte Aurreikuspenerako Erakundea) eskuratutako
errendimenduak eta inbertsio funts kolektibo, akzio, aseguru eta halakoetako partaidetzen transmisioetatik eratorritako
ondare-irabazi eta -galerak.
Higiezinen kapital errenta: kapital higiezinen errendimendutzat jotzen dira baserriko edo hiriko ondasun higiezin
erabilerarako gaitasuna edo eskubidea alokatzeagatik edo emateagatik edo kentzeagatik eskuratzen diren
errendimenduak erreferentziazko aldian.
Jarduera ekonomikoen errenta: Jarduera ekonomikoen errendimendutzat jotzen dira lan pertsonaletik eta kapitaletik, modu
bateratuan, edo horietako batetik, zergadunak norbere kontura produkzio-bitartekoak edo giza baliabideak antolatzea
ondasun eta zerbitzuen produkzioan edo banaketan esku hartzeko helburuarekin.
Transferentziak: derrigorrezkoak diren edo gizarte solidaritatearen printzipioan oinarritutako prestazio sozialak dirutan
(kanpoan geratzen dira, beraz, borondatezko prestazio sozialak).
MICE turismoa: MICE kontzeptua (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) negozio-turismoaz mintzo da,
bidaiatzeko arrazoia lan-jarduerak, profesionalak edota soziatiboak dituen korronte turistikoak, negozio-bilerak,
kongresuak, konbentzioak, sustapenerako bidaiak eta horien antzeko beste bilera batzuk (jardunaldiak, konferentziatopaketak, sinposioak, foroak, mintegiak, ikastaroak…) biltzen ditu handitasun eta helburu askotarikoekin.
Txikizkako merkataritza-indizea: txikizkako merkataritzaren indizea txikizkako merkataritza-sektorearen merkataritza- eta
lan-aukeraren bilakaeraren adierazle zuzena da, eta informazioa biltzen duen bi aldaeren jokaeraren azterketan oinarritzen
da: “salmentak” eta “langile okupatuak”.
Gastu turistikoa: hor sartzen dira kontsumo-ondasunak eta –zerbitzuak eskuratzeagatik ordaindutako kopurua, baita
objektu baliotsuena ere, bidaia turistikoetan eta norberarentzat erabiltzeko edo oparitzeko.
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