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• 2009ko abuztuan idatzi zen “Bizkaiko enpresen
abaguneari buruzko txostenetako” lehena, Bizkaiko Foru
Aldundiko Ogasun Sailak emandako datuetatik abiatuta.
Lau urte eta erdi igaro dira orduz geroztik, eta txostenaren
formatua hobetuko duen aldaketa bat egiteko datu nahiko
daude.

• Bizkaiko enpresen bilakaeraren ikuspegi bat eman
dezaketen daturik esanguratsuenak eskaintzeko
helburuarekin, zenbait aldaketa egin dira:

• Hiru hilabetean behingo txosten bat egitea erabaki da, eta
txosten bereziak ere egiteko atea irekita utzi da,
abaguneko edozein arrazoia dela medio une jakin batean
horrelakoak egitea interesgarria izan baliteke.

• Proposatu den beste kontu bat datu-serieak hasieratik
erabiltzea da, ia bost urte igaro ostean ikuspuntu
interesgarri bat eman dezaketelako. Hortaz, serie horiek
erabiliko dira aldagaien bilakaerari buruzko ikuspegi
zabalago bat edukitzeko.

• Alderdi grafikoan, taulen erabilera soilaren ordez
grafikoen erabilera osagarria egin da, azken horiek begi-
inpaktu handiagoa daukatelako, “begi-kolpe” batean ideia
orokor bat izatea ahalbidetzen baitute eta, horrela,
ondoren norberak garrantzitsuagotzat jotzen dituen
alderdietan sakontzeko aukera ematen dutelako.

• Halaber, eskualdeak berrantolatzea erabaki da Bilbo
Handia haren berezitasuna islatzen duten eskualde
txikiagotan “zatitzeko”. Hala, 7 eskualdetik 11ra igaro
gara.
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• Bizkaiko enpresa-egituraren eta enpleguaren dinamismoaren adierazleak edukitzeko asmoz, hurrengo txostena
egin da; BFAko Ogasun Sailak EJZren datu-basearen inguruan emandako datuen laburpena da.

• Hiruhilekoaz ari den lana da, eta aipatutako datu-basean dauden pertsona fisiko eta juridikoen egoera aztertzen
du, baita haien egoeran gertatu diren aldaketak ere. Aldaketa horiek autoenpleguaren eta sozietateen sorreraren
adierazletzat jo dira.

• Agiria bi zatitan egituratuta dago. Lehenengoan gaur egungo egoera eta “Banakako Enpresei” dagokien bilakaera
deskribatu dira, eta bigarrenean, berriz, “Sozietateei” dagokiena. Bi kasuotan datu komunak eskaini dira, hala nola
enpresen kopurua guztira, antzinatasuna, sektorearen bilakaera. Era berean, egin den zatiketako bi tipologietako
bakoitzerako adierazle espezifikoak gehitu dira, adibidez “Banakako Enpresa” gisa izena eman duten pertsonen
adina edo sozietate mota desberdinen bilakaera eta proportzioa.

• Datu adierazgarrienen kasuan, Bizkaia osoa LHko eskualdeekin erkatu da, hurbileneko erreferentziako inguruneko
lan-merkatuaren hobekuntzan eta dinamizazioan tartean dauden eragileentzat erabilgarria izan daitekeen
informazioa lortze aldera. Deskribatutako azken helburu horrekin, Bizkaia osoko grafikoak eta taulak gehitu dira
zehaztutako eskualde bakoitzerako.
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Hurbilen dauden denbora-

erreferenteetan, “Banakako 

Enpresetako” aldaketek ratio 

azpimarragarriak dituzte iazko 

hilabete berari dagokionez; % 2,2 

hazi dira Bizkaia osorako. 

Erreferente horretan eskualde 

batek baino ez du datu negatiborik.

Aurreko hiruhilekoari dagokionez, 

hazkundea egon da, baina oso 

estua (% 0,2).

Serie historikoan egiazta daiteke 

datuak biltzen hasi ginenetik ratio 

altuenean gaudela.

Guztira 

ESKUALDEAK Mar

GUZTIRA BIZKAIA 2014 Guztira Aldake. Absol. Guztira Aldake. Absol.

abe-13 Absol. % mar-13 Absol. %

Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión 1.437 1.421 16 %1,13 1.423 14 %0,98

Durangaldea / Duranguesado 2.869 2.895 -26 -%0,90 2.838 31 %1,09

Enkarterri / Encartaciones 1.508 1.515 -7 -%0,46 1.482 26 %1,75

Busturialdea 2.000 1.993 7 %0,35 1.999 1 %0,05

Bilbao 18.817 18.763 54 %0,29 18.464 353 %1,91

Lea-Artibai 1.074 1.092 -18 -%1,65 1.086 -12 -%1,10

Uribe-Butroe 2.373 2.381 -8 -%0,34 2.317 56 %2,42

Nerbioi-Ibaizabal 4.256 4.240 16 %0,38 4.156 100 %2,41

Txorierri 1.925 1.929 -4 -%0,21 1.875 50 %2,67

Ezkerraldea 9.975 9.970 5 %0,05 9.678 297 %3,07

Uribe-Kosta 5.417 5.347 70 %1,31 5.208 209 %4,01

BIZKAIA 51.651 51.546 105 %0,20 50.526 1.125 %2,23

ALDAKETA

HIRUHILEKOA URTEKOA
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Bizkaia osoan, Banakako Enpresen 

% 74k 3 urte baino gehiago 

daramatzate jardunean; denbora-

muga horrek markatu ohi du 

heriotza goiztiarra. Ikuspuntu zabal 

batetik ikusita, multzo historikoa 

hasi zenetik, 11 urte baino 

gehiagoko “Banakakoen” 

kopuruak 4 eta 10 urte bitartean 

dituztenen kopurua gainditu du. 

Horretarako zenbait arrazoi egon 

daitezke (azken urteotan 

jarduerarekin jarraitzea erretiroko 

legezko adinera heldu eta gero, 10 

urte baino gehiagoko mailan 

sartzen diren “Banakakoen” 

beherakada, etab.).

Azken hamabi hilabeteen barruko 

aldietan sortzen ari direnen artean, 

aurtengo datuak arinki aldekoak 

dira 2013koei dagokienez.
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45 eta 54 urte bitarteko 

“Banakakoen”maila da unitate 

gehien dituena eta gorako joera 

arin bat dauka, 55 urte baino 

gehiagokoek bezala.

Aitzitik, 45 urtetik beherakoek, 

datu bananduak dauzkagun 

segmentuetan, joera oso arina 

baina negatiboa dute langile 

kopuruari dagokionez. Bestalde, 

azpimarratu behar da 25 urte baino 

gutxiagoko gazteen ehunekoa oso 

baxua dela (% 1).
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Sektoreen ikuspuntutik, hiruhileko 

honetako datuak, erkatzeko 

erreferentziatzat hartutakoen 

aldean, positiboak dira bi kasuetan, 

aurreko hiruhilekoari dagokionez 

oso aldaketa gutxi erakusten 

dituzte eta iazko hiruhileko beraren 

aldean, ostera, datu 

esanguratsuagoak. Horrela, 

Eraikuntzak datu positiboak ditu, 

eta, hortaz, serie historikoan haren 

jaitsieran “balaztada” bat egon dela 

islatzen da. Profesionalak eta 

Bestelako Zerbitzuak era argian eta 

azken hiruhilekoekin bat etorriz 

hazten ari dira, 100 Basea 

grafikoan egiazta daitekeenez.

Grafiko horretan bertan egiazta 

daiteke zenbait sektorek, adibidez 

Merkataritza edo Energia eta Ura 

sektoreek, euren horretan iraun 

dutela, eta beste batzuk, esaterako 

Eraikuntza, Metalen Eraldaketa 

edo Garraioa, nabarmen murriztu 

direla.

Guztira 

Sektoreak Mar

2014 Guztira Aldake. Absol. Guztira Aldake. Absol.

abe-13 Absol. % mar-13 Absol. %

Nekazaritza eta abeltzaintza 62 60 2 %3,33 53 9 %16,98

Energia eta ura 83 83 0 %0,00 83 0 %0,00

Ind. Kim. Ez-ener. Mea. Erauz. eta erada. 26 26 0 %0,00 23 3 %13,04

Metalen eraldaketa. Doikuntzarakmenka 425 425 0 %0,00 423 2 %0,47

Bestelako manufaktura-industriak 953 959 -6 -%0,63 948 5 %0,53

Eraikuntza 6.716 6.671 45 %0,67 6.599 117 %1,77

Mekataritza, Ostalaritza, konponketak 16.842 16.907 -65 -%0,38 16.753 89 %0,53

Garraioa eta komunikazioak 4.572 4.592 -20 -%0,44 4.583 -11 -%0,24

Finantza, asegurak, enpresei eman beh. 923 923 0 %0,00 919 4 %0,44

Bestekalko zerbitzuak 4.480 4.447 33 %0,74 4.348 132 %3,04

Profesionalak 18.338 18.201 137 %0,75 17.466 872 %4,99

Artistak 338 351 -13 -%3,70 312 26 %8,33

Guztira 53.758 53.645 113 %0,21 52.510 1.248 %2,38

ALDAKETA

HIRUHILEKOA URTEKOA
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Joan den hiruhilekoari dagokionez, 

Sozietate kopuruaren aldaketa 

minimoa izan da; Enkarterri 

gailendu da, haren beherakada 

argiaren ondorioz (% -1,9). 2013. 

urteko hiruhileko berari 

dagokionez, aldaketa gehiago 

gertatu dira, eta Bilbo eta 

Ezkerraldea nabarmendu behar 

dira, kasu honetan positiboki: % 2 

inguru.

Serie historikoan egiazta daiteke 

2013ko 1. hiruhilekotik Sozietate 

kopuruaren gorakada arina 

gertatzen ari dela.

Oharra: Multzo 

historikoan ikusten 

den “bat-bateko” 

beherakadaren 

arrazoia da Foru 

Ogasunak inolako 

jarduerarik 

bideratzen ez zuten 

eta zentsu-oinarrian 

“behin-behineko 

bajan” izena emanda 

zeuden sozietateei 

ofizioz egin dien 

doikuntza bat.

Guztira

ESKUALDEAK Mar

GUZTIRA BIZKAIA 2014 Guztira Aldake. Absol. Guztira Aldake. Absol.

abe-13 Absol. % mar-13 Absol. %

Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión 1.229 1.219 10 %0,82 1.216 13 %1,07

Durangaldea / Duranguesado 2.275 2.272 3 %0,13 2.274 1 %0,04

Enkarterri / Encartaciones 889 906 -17 -%1,88 884 5 %0,57

Busturialdea 1.113 1.106 7 %0,63 1.121 -8 -%0,71

Bilbao 13.480 13.459 21 %0,16 13.237 243 %1,84

Lea-Artibai 661 662 -1 -%0,15 660 1 %0,15

Uribe-Butroe 1.557 1.556 1 %0,06 1.547 10 %0,65

Nerbioi-Ibaizabal 3.343 3.342 1 %0,03 3.347 -4 -%0,12

Txorierri 3.141 3.162 -21 -%0,66 3.140 1 %0,03

Ezkerraldea 5.561 5.554 7 %0,13 5.437 124 %2,28

Uribe-Kosta 3.669 3.666 3 %0,08 3.631 38 %1,05

BIZKAIA 36.918 36.904 14 %0,04 36.494 424 %1,16

ALDAKETA

HIRUHILEKOA URTEKOA
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Bizkaia osoan, bost Sozietatetatik 

lauk 3 urte baino gehiago 

daramatzate jardunean. Ikuspuntu 

zabal batetik ikusita, serie 

historikoa hasi zenetik, gehien 

gailentzen den datua 4 eta 10 urte 

bitarteko Sozietateen beherakada 

eta joera da, baita 1 eta 3 urte 

bitartekoena ere, baina beherakada 

hori ez da hain nabarmena.

Krisialdi honetan, badirudi 

merkatuan denbora luzeagoa egon 

izanak ematen dituen heldutasuna 

eta esperientzia bizirik irauteko 

“berme” bat izan direla.

Azken hamabi hilabeteen barruko 

aldietan sortzen ari direnen artean, 

aurtengo datuak ez dira era 

nabarmenean aldatu.
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Bizkaia osoan, zazpi Sozietatetatik 

hamarrek baltzu mugatuak dira, eta 

sozietate anonimoekin batera 

sozietateen tipologia desberdinen 

hiru laurden osatzen dituzte.

Serie historikoak barne hartzen 

duen aldian, Kooperatibek izan 

dute gehikuntza handiena. Beste 

zeinu positibo bat, baina tamaina 

txikiagokoa, “Sozietate Zibilen” 

eta “ABEEen” proportzioa ere 

handitu dela da.

Jaitsierei dagokienez, SAk 

gailendu dira, beste sozietate 

motak hasierako 100etik hurbil 

baitaude.
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Sektoreen ikuspuntutik, hiruhileko 

honetako datuak aurreko 

hiruhilekokoen ia berdin-berdinak 

dira, eta, hortaz, ezein sektore ez 

da ez positiboki ez negatiboki

gailendu.

Iazko hiruhileko berari 

dagokionez, aldaketak 

esanguratsuagoak dira. Sektoreek 

ematen dituzten datuak Bizkaiko 

batez bestekora oso doituta dauden 

aldaketa positibo eta negatibotan 

banatzen dira.

Datu horien joera 100 baseko serie 

historikoan ikusten ditugunekin

lerrokatuta dago. Lehen datuak 

ditugunetik era nabarmenean jaitsi 

dira, hilabete honetan, Eraikuntza, 

Bestelako Manufaktura Industriak, 

Metalen Eraldaketa; bestalde, 

Merkataritzan eta Ostalaritzan 

susperraldi arina egon da. 

Gainerakoak sozietateen kopurua 

modu absolutuan eta guztiari 

dagokionez proportzionalki igoz 

joan diren sektoreak dira.

Guztira

SECTOREAK Mar

2014 Guztira Aldake. Absol. Guztira Aldake. Absol.

abe-13 Absol. % mar-13 Absol. %

Nekazaritza eta abeltzaintza 32 30 2 %6,67 31 1 %3,23

Energia eta ura 123 123 0 %0,00 127 -4 -%3,15

Ind. Kim. Ez-ener. Mea. Erauz. eta erada. 312 313 -1 -%0,32 318 -6 -%1,89

Metalen eraldaketa. Doikuntzarakmenka 2.061 2.067 -6 -%0,29 2.085 -24 -%1,15

Bestelako manufaktura-industriak 1.598 1.601 -3 -%0,19 1.624 -26 -%1,60

Eraikuntza 5.458 5.501 -43 -%0,78 5.523 -65 -%1,18

Mekataritza, Ostalaritza, konponketak 13.489 13.466 23 %0,17 13.255 234 %1,77

Garraioa eta komunikazioak 2.057 2.050 7 %0,34 2.026 31 %1,53

Finantza, asegurak, enpresei eman beh. 10.588 10.551 37 %0,35 10.395 193 %1,86

Bestekalko zerbitzuak 5.272 5.229 43 %0,82 5.056 216 %4,27

Profesionalak 0 0 0 %0,00 0 0 %0,00

Artistak 39 43 -4 -%9,30 41 -2 -%4,88

GUZTIRA 41.029 40.974 55 %0,13 40.481 548 %1,35

ALDAKETAK

HIRUHILEKOA URTEA


