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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.



Nabarmendu beharreko datuak
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• “Banakakoak” neurri handian gehitu dira, batez ere urteko erreferentzian. Datu hori 2013ko irailetik
mota horretako enpresek argi eta garbi gora egiteko izan duten joerarekin osatzen da. Sail historiko
hori hasi zenetik, gehieneko balioak lortu ditu. Eskualde guzti-guztiek datu positiboak agertu
dituzte.

• “Sozietateek” gehikuntza txikiagoa izan dute, Lea-Artibain % 0,5 murriztu direla. Sail historikoan
etengabeko hazkundea antzeman da, nahiz eta hori oso txikia izan 2013ko martxotik.

• Azken urteko denbora-erreferentzien arteko erkaketek datu oso onak agertu dituzte azken urte
horretan enpresen bi motetarako, aurreko urtearen aldean.

• Sektorearen portaera ona da enpresen bi motetarako, eta gehikuntzak eta murrizketak bat etorri ohi
dira, motaren arabera indar ezberdina erakutsita. Hona hemen aldaketa garrantzitsuenak izateagatik
nabarmendu beharrekoak:

• “Metalen eraldaketa”k “Banakakoak” taldean “Sozietateak” taldean baino hiru aldiz handiagoa den
murrizketa izan du. Halaber, azken urtean “Eraikuntza”k % 6ko gehikuntza izan du “Banakakoak”
taldean, nahiz eta aldi berean “Sozietateak” taldean puntu portzentual erdiko jaitsiera izan duen.
Datu adierazgarria da, sektore horretako profesional gehiago azpikontratatu direla adierazten duena.



BANAKAKO ENPRESAK

Hiruhileko eta urteko bilakaera. Sail historikoa
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Zeharo deigarria den eta 

nabarmendu behar den datu bat 

dago. Izan ere, “banakako 

enpresen” kopuruak nabarmen egin 

du gora 2013ko irailetik, eta saila 

hasi zenetik eskura dauden 

erregistro guztiak aise gainditzen 

dituen marka bateraino heldu da.

Eskualdeko datuetan ikus 

daitekeenez, eskualde guztietan 

hazkundeak daude, eta bereziki 

hazkunde handiak dira urteko 

konparaketan.

Guztira 

ESKUALDEAK Eka

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

14-mar Absol. % 13-eka Absol. %

Arratia-Nerbioi 1.006 965 41 %4,25 959 47 %4,90

Durangaldea 3.740 3.732 8 %0,21 3.678 62 %1,69

Enkarterri 1.491 1.476 15 %1,02 1.461 30 %2,05

Busturialdea 2.030 2.000 30 %1,50 1.997 33 %1,65

Bilbao 19.057 18.817 240 %1,28 18.542 515 %2,78

Lea-Artibai 1.117 1.074 43 %4,00 1.094 23 %2,10

Uribe-Butroe 2.441 2.373 68 %2,87 2.340 101 %4,32

Nerbioi-Ibaizabal 3.931 3.897 34 %0,87 3.842 89 %2,32

Txorierri 1.928 1.925 3 %0,16 1.874 54 %2,88

Ezkerraldea 10.081 9.975 106 %1,06 9.772 309 %3,16

Uribe-Kosta 5.459 5.417 42 %0,78 5.207 252 %4,84

BIZKAIA 52.281 51.651 630 %1,22 50.766 1.515 %2,98

ALDAKETA

HIRUHILEKOA URTEKOA



BANAKAKO ENPRESAK

Altan emandako denbora
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Bizkaian Banakako Enpresen % 71 

jardunean dago duela 3 urte baino 

gehiagotik; hain zuzen ere, 

denbora-muga horretan ezarri ohi 

da hilkortasun goiztiarra.   

Ikuspuntu zabal batetik ikusita, sail 

historikoa hasi zenetik, 11 urte 

baino gehiagoko “Banakako 

enpresek” 4 eta 10 urte bitartekoak 

gainditu dituzte kopuru aldetik; 

horren eragileak hainbat izan 

daitezke (erretiroaren legezko 

adina heldu eta gero azken urteotan 

jardunean jarraitzea, 10 urte baino 

gehiagoko “Banakako enpresen” 

taldera sartzen direnen kopuruak 

behera egitea, etab.)

Azken hamabi hilabeteetan hainbat 

alditan sortzen ari diren enpresen 

artean, 2013arekin alderatuta argi 

eta garbi aldekoak diren datuak 

aurkeztu dira.



BANAKAKO ENPRESAK

Pertsonen adina

Enpresen abaguneari buruzko txostena.  2014ko 2. hiruhilekoa 6

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).



BANAKAKO ENPRESAK

Banakako enpresen bilakaera. sektoreka.
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Sektoreen ikuspuntutik, hiruhileko 

honetako datuak, erkatzeko 

erreferentziatzat hartzen diren bi 

hiruhilekoekin alderatuta, positiboak 

dira bi kasuetan, eta aurreko 

hiruhilekoarekin alderatuta aldakuntza 

nabarmenak daude; aurreko urteko 

hiruhileko berberarekin alderatuta, 

berriz, Kontuan hartu beharreko 

bilakaerak erakusten dituzten datuak 

ageri dira. Hala, Eraikuntzak oso datu 

positiboak lortu ditu, eta sail 

historikoan ikusten da 2013ko irailetik 

joera aldatzen ari dela datu 

positiboetarantz.  “Profesionalak” eta 

“Beste zerbitzu batzuk” argi eta garbi 

hazi dira, azken hiruhilekoen joerari 

eutsiz, 100 baseko grafikoan ikus 

daitekeenez.

Grafiko horretan bertan ikus daiteke 

sektore batzuek euren horretan iraun 

dutela, adibidez Merkataritza edo 

Energia eta Ura sektoreek, eta beste 

batzuek nabarmen jaitsi direla, 

adibidez Eraikuntza, Metalen erald. 

edo Garraioak, azken hori beheranzko 

joerari eusten.

Guztira 

Sektoreak Eka

Guztira Bizkaia 2014 Guztira Aldake. Absol. Guztira Aldake. Absol.

14-mar Absol. % 13-eka Absol. %

Nekazaritza eta abeltzaintza 67 62 5 %8,06 56 11 %19,64

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

Ind. Kim. Ez-ener. Mea. Erauz. eta erada. 27 26 1 %3,85 23 4 %17,39

Metalen eraldaketa. Doikuntzarakmenka 418 425 -7 -%1,65 430 -12 -%2,79

Bestelako manufaktura-industriak 965 953 12 %1,26 953 12 %1,26

Eraikuntza 6.983 6.716 267 %3,98 6.601 382 %5,79

Mekataritza, Ostalaritza, konponketak 16.939 16.842 97 %0,58 16.772 167 %1,00

Garraioa eta komunikazioak 4.535 4.572 -37 -%0,81 4.582 -47 -%1,03

Finantza, asegurak, enpresei eman beh. 957 923 34 %3,68 920 37 %4,02

Bestekalko zerbitzuak 4.604 4.480 124 %2,77 4.399 205 %4,66

Profesionalak 18.538 18.338 200 %1,09 17.632 906 %5,14

Artistak 376 338 38 %11,24 328 48 %14,63

Guztira 54.492 53.758 734 %1,37 52.779 1.713 %3,25

ALDAKETA

HIRUHILEKOA URTEKOA



SOZIETATEAK

Hiruhileko eta urteko bilakaera. Sail historikoa
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Joan den hiruhilekoari dagokionez, 

Sozietate kopuruaren aldaketa 

positiboa izan da, baina ez da 

heldu ehuneko puntu batera; 

Enkarterri nabarmentzen da, ia 

ehuneko 2 puntuko hazkundea 

lortu baitu.   2013. urteko 

hiruhileko berari dagokionez, 

aldaketa gehiago gertatu dira, eta 

Bilbo eta Ezkerraldea nabarmendu 

behar dira, kasu honetan 

positiboki, %2ª gainditu dutelako.

Sail historikoan egiazta daiteke 

2013ko 1. hiruhilekotik Sozietate 

kopuruaren gorakada arina 

gertatzen ari dela, eta gorakada 

hori azken hiruhileko honetan 

berresten 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 Eka

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

14-mar Absol. % 13-eka Absol. %

Arratia-Nerbioi 861 854 7 %0,82 853 8 %0,94

Durangaldea 2.972 2.953 19 %0,64 2.945 27 %0,92

Enkarterri 883 868 15 %1,73 870 13 %1,49

Busturialdea 1.128 1.113 15 %1,35 1.113 15 %1,35

Bilbao 13.613 13.480 133 %0,99 13.299 314 %2,36

Lea-Artibai 662 661 1 %0,15 665 -3 -%0,45

Uribe-Butroe 1.578 1.557 21 %1,35 1.573 5 %0,32

Nerbioi-Ibaizabal 3.069 3.061 8 %0,26 3.044 25 %0,82

Txorierri 3.163 3.141 22 %0,70 3.142 21 %0,67

Ezkerraldea 5.601 5.561 40 %0,72 5.485 116 %2,11

Uribe-Kosta 3.693 3.669 24 %0,65 3.658 35 %0,96

BIZKAIA 37.223 36.918 305 %0,83 36.647 576 %1,57

ALDAKETA

HIRUHILEKOA URTEKOA



SOZIETATEAK

Altan emandako denbora
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Bizkaia osoan, bost Sozietatetatik 

lauk 3 urte baino gehiago 

daramatzate jardunean.  Ikuspuntu 

zabal batetik ikusita, sail 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.

11 urte baino gehiagoko 

sozietateen kopuruak, hala ere, 

gora egin du. Hortaz, ondorioztatu 

ahal da krisi garai honetan 

merkatuan denbora luzeagoa egon 

izanak ematen dituen heldutasuna 

eta esperientzia bizirik irauteko 

“berme” bat izan direla.

Azken hamabi hilabeteetan hainbat 

alditan sortzen ari diren enpresen 

artean, datuak modu askoz hobean 

aldatzen ari dira azken urte 

honetako aldi guztietan.



SOZIETATEAK

Sozietate motak
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Bizkaia osoan, hamar 

Sozietatetatik zazpi baltzu 

mugatuak dira, eta sozietate 

anonimoekin batera sozietateen 

tipologia desberdinen lau bosten 

osatzen dituzte. 

Sail 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.



SOZIETATEAK

Sozietateen bilakaera sektoreka
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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. “Beste 

zerbitzu batzuk”, aldiz Bizkaia 

osoarena bikoizten duen tasa batean 

hazi da.

Datu horien joera 100 baseko sail 

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 

Sektoreak Eka

Guztira Bizkaia 2014 Guztira Aldake. Absol. Guztira Aldake. Absol.

14-mar Absol. % 13-eka Absol. %

Nekazaritza eta abeltzaintza 32 32 0 %0,00 31 1 %3,23

Energia eta ura 123 123 0 %0,00 122 1 %0,82

Ind. Kim. Ez-ener. Mea. Erauz. eta erada. 310 312 -2 -%0,64 317 -7 -%2,21

Metalen eraldaketa. Doikuntzarakmenka 2.056 2.061 -5 -%0,24 2.074 -18 -%0,87

Bestelako manufaktura-industriak 1.600 1.598 2 %0,13 1.620 -20 -%1,23

Eraikuntza 5.477 5.458 19 %0,35 5.504 -27 -%0,49

Mekataritza, Ostalaritza, konponketak 13.673 13.489 184 %1,36 13.341 332 %2,49

Garraioa eta komunikazioak 2.063 2.057 6 %0,29 2.022 41 %2,03

Finantza, asegurak, enpresei eman beh. 10.699 10.588 111 %1,05 10.459 240 %2,29

Bestekalko zerbitzuak 5.351 5.272 79 %1,50 5.125 226 %4,41

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

Artistak 40 39 1 %2,56 42 -2 -%4,76

Guztira 41.424 41.029 395 %0,96 40.657 767 %1,89

ALDAKETA

HIRUHILEKOA URTEKOA


