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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.



Azpimarratzeko datuak
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• “Indibidualen” kasuan gorengo muga historikoak erakusten zuen joera eten egin da. Datuak
oraindik altuak dira, baina behera egin dute pixka bat aurreko hiruhilekoaren aldean.

• “Sozietateek”, aldiz, gora egiten jarraitzen dute. Eskualde bitan baino ez daude beherakadak,
Enkarterrietan eta Lea-Artibain. Hala ere, beherakada horiek ez dira oso esanguratsuak.

• Azken 12 hilabeteetan sortu diren “indibidualak” eta “sozietateak” direla eta, aurreko urtearekin
alderatzeko hiru irizpideetako bik datu onuragarriagoak erakusten dituzte aurten (ikus 5. eta 9.
orriak). Hala ere, hiruhileko honetan datu baxuagoak erakusten dituzte, iazko epe berarekin
alderatuta.

• Sektoreen alderdiari dagokionez, azpimarratzekoa da bi enpresa moten artean sektore batzuetan
sortzen diren desberdintasunak. Horrela, bada, azken urtean, “Eraikuntzak” hazkuntza izan du
“indibidualen” kasuan (% 7,4) eta, ordea, beherakada “sozietateen” kasuan (% 0,8 behera).
“Merkataritzan, Ostalaritzan…" gorakada egon da, bi motetan, nahiz eta “sozietateen” gorakadak
laukoiztu egiten duen “indibidualena" eta "Garraio eta Komunikazioan” beherakada egon da
“indibidualen” kasuan eta gorakada “sozietateen” kasuan, ehuneko puntu eta erdi inguru,
negatiboan eta positiboan, hurrenez hurren.



BANAKAKO ENPRESAK

Hiruhileko eta urteko bilakaera. Sail historikoa
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Hiru hiruhilekotan zehar 

gorakadak egon ondoren, aurtengo 

hirugarren hiruhilekoaren 

amaieran, beherakada txikia egon 

da, baina oraindik ere gorengo 

muga historikoetan gaude.    

Hazkuntzan egon den etenaldi hau 

orokorra da ia eskualde guztietan, 

Arratia-Nerbioin, Enkarterrietan 

eta Durangoaldean izan ezik.

Guztira 

ESKUALDEAK Ira

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

14-eka Absol. % 13-ira Absol. %

Arratia-Nerbioi 1.007 1.006 1 %0,10 949 58 %6,11

Durangaldea 3.748 3.740 8 %0,21 3.663 85 %2,32

Enkarterri 1.506 1.491 15 %1,01 1.464 42 %2,87

Busturialdea 2.023 2.030 -7 -%0,34 1.979 44 %2,22

Bilbao 18.996 19.057 -61 -%0,32 18.417 579 %3,14

Lea-Artibai 1.112 1.117 -5 -%0,45 1.091 21 %1,92

Uribe-Butroe 2.423 2.441 -18 -%0,74 2.337 86 %3,68

Nerbioi-Ibaizabal 3.912 3.931 -19 -%0,48 3.831 81 %2,11

Txorierri 1.914 1.928 -14 -%0,73 1.863 51 %2,74

Ezkerraldea 10.055 10.081 -26 -%0,26 9.771 284 %2,91

Uribe-Kosta 5.428 5.459 -31 -%0,57 5.216 212 %4,06

BIZKAIA 52.124 52.281 -157 -%0,30 50.581 1.543 %3,05

ALDAKETA

HIRUHILEKOA URTEKOA
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Altan emandako denbora
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Bizkai osorako, enpresa 

indibidualen % 70ek 3 urtetik gora 

daramate aktibo; 3 urteko denbora 

muga horrek adierazi ohi du 

desagertze goiztiarra.   Serie 

historikoa hasi zenetik, 11 urtetik 

gorako "indibidual" kopuruak 

gainditu du 4 eta 10 urte 

bitartekoen kopurua, eta hori 

hainbat motiborengatik izan liteke 

(jardueraren azken urteetan 

jarraitzea erretirorako legezko 

adina heltzean, 10 urtetik gorako 

tartean sartzen diren 

“indibidualen” beherakada, etab.).

Azken hamabi hilabeteetako 

tarteetan sortzen joan direnen 

artean, datu onuragarriak jasotzen 

dira aurten 2013koen aldean, azken 

hiruhilekoan izan ezik; izan ere, 

egiazta daiteke 2013ko hirugarren 

hiruhilekoan 87 "indibidualek" 

eman zutela alta, aurtengo azken 

hiruhilekoan baino gehiagok.
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Pertsonen adina
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45 urtetik 54ra bitarteko 

“Indibidualen” tartea unitaterik 

gehien duena da, baina lehenengo 

hiruhileko honetan beherakada 

izan du 2013ko ekainaren aldean, 

55 urtetik gorakoenak bezala.

16 eta 34 urte bitarteko kideak 

dituzten “Indibidualen” unitateek 

gorakada izan dute, alegia, 

gazteenenak.

Beste alde batetik, 25 urtetik 

beherako gazteen ehuneko baxua 

(% 1) aipatu behar da.  Serie 

historiko hau hasi zenetik, tarte 

horretan % 23ko beherakada egon 

dela aipatu behar da, eta horrek 

gazteen ekintzailetzaren irudi 

txarra ematen du.
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Banakako enpresen bilakaera. sektoreka.
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Sektore ikuspegitik, hiruhileko honen 

emaitzak aldatu egiten dira zein 

denbora tartetan alderatzen dugun 

kontuan hartuta.   Duela urtebeteko 

datuekin alderatuta, Eraikuntzak oso 

datu positiboak erakusten ditu, eta 

serie historikoan joeraren aldaketa bat 

nabari da datu positiboetara 2013ko 

irailetik; % 7,4ko urteko hazkuntza 

egon da.   Badaude beste sektore 

batzuk ere % 4 - % 5 bitarteko 

gorakada izan dutenak eta 

garrantzitsuak direnak sortzen duten 

enplegu osoaren kopuruari 

dagokionez.

Aurreko hiruhilekoaren aldean, 

aldaketak txikiagoak dira, gorakadak 

eta beherakadak egon dira, eta “Beste 

zerbitzu batzuk” baino ez da heldu 

ehuneko puntu batera (-% 1,6).

Guztira 

Sektoreak Ira

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

14-eka Absol. % 13-ira Absol. %

Nekazaritza eta abeltzaintza 66 67 -1 -%1,49 58 8 %13,79

Energia eta ura 84 83 1 %1,20 83 1 %1,20

Ind. Kim. Ez-ener. Mea. Erauz. eta erada. 26 27 -1 -%3,70 24 2 %8,33

Metalen eraldaketa. Doikuntzarakmenka 412 418 -6 -%1,44 427 -15 -%3,51

Bestelako manufaktura-industriak 966 965 1 %0,10 954 12 %1,26

Eraikuntza 7.039 6.983 56 %0,80 6.552 487 %7,43

Mekataritza, Ostalaritza, konponketak 16.866 16.939 -73 -%0,43 16.779 87 %0,52

Garraioa eta komunikazioak 4.522 4.535 -13 -%0,29 4.580 -58 -%1,27

Finantza, asegurak, enpresei eman beh. 961 957 4 %0,42 927 34 %3,67

Bestekalko zerbitzuak 4.542 4.604 -62 -%1,35 4.373 169 %3,86

Profesionalak 18.461 18.538 -77 -%0,42 17.534 927 %5,29

Artistak 391 376 15 %3,99 330 61 %18,48

Guztira 54.336 54.492 -156 -%0,29 52.621 1.715 %3,26

ALDAKETA

HIRUHILEKOA URTEKOA



SOZIETATEAK

Hiruhileko eta urteko bilakaera. Sail historikoa

Enpresen abaguneari buruzko txostena.  2014ko 3. hiruhilekoa 8

Pasa den hiruhilekoa dela eta, 

sozietate kopuruaren aldaketa 

positiboa izan da, baina ez da 

ehuneko puntu batera heldu.   

Eskualde mailan, gehienek datu 

positiboak erakusten dituzte, baina 

batean ere ez da ehuneko puntu 

batera heltzen.   2013ko hiruhileko 

bereko datuen aldean, aldaketa 

gehiago egon dira, eta kasu 

honetan positiboki nabarmendu 

behar dira Bilbo eta Arratia-

Nerbioi, % 2rekin.

Serie historikoan egiazta daiteke 

2013ko lehenengo hiruhilekotik 

gorakada txiki bat egon dela azken 

hiruhileko horretan egiaztatzen den 

sozietate kopuruan.

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 Ira

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

14-eka Absol. % 13-ira Absol. %

Arratia-Nerbioi 867 861 6 %0,70 850 17 %2,00

Durangaldea 2.985 2.972 13 %0,44 2.957 28 %0,95

Enkarterri 882 883 -1 -%0,11 875 7 %0,80

Busturialdea 1.130 1.128 2 %0,18 1.116 14 %1,25

Bilbao 13.661 13.613 48 %0,35 13.398 263 %1,96

Lea-Artibai 659 662 -3 -%0,45 665 -6 -%0,90

Uribe-Butroe 1.584 1.578 6 %0,38 1.570 14 %0,89

Nerbioi-Ibaizabal 3.075 3.069 6 %0,20 3.055 20 %0,65

Txorierri 3.172 3.163 9 %0,28 3.162 10 %0,32

Ezkerraldea 5.607 5.601 6 %0,11 5.522 85 %1,54

Uribe-Kosta 3.708 3.693 15 %0,41 3.671 37 %1,01

BIZKAIA 37.330 37.223 107 %0,29 36.841 489 %1,33

ALDAKETA

HIRUHILEKOA URTEKOA



SOZIETATEAK

Altan emandako denbora
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Lau sozietatetik hiruk, gutxi 

gorabehera, Bizkaian 3 urte baino 

gehiago daramate aktibo.  

Perspektibarekin ikusita, serie 

historikoa hasi zenetik, daturik 

nabarmenena da 4 eta 10 urte 

bitarteko sozietateen beherakada 

eta joera, bai eta 1 eta 3 urte 

bitartean dituztenena ere, azken 

horien beherakada txikiagoa dela.

11 urtetik gorako sozietateek 

gorakada izan dute; beraz, 

ondoriozta daiteke krisi sasoi 

honetan merkatuan egoteak eman 

ohi duen esperientzia eta 

heldutasuna bizirik irauteko 

“bermea” izan dela.

Azken hamabi hilabeteetako 

denbora tarteetan sortzen doazenen

artean, azken hiruhileko honen 

alderaketak baino ez ditu erakusten 

datu txarragoak 2014an 2013. 

urtearen aldean.



SOZIETATEAK

Sozietate motak
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Bizkaian hamar sozietatetik zazpi 

sozietate mugatu dira, eta, 

sozietate anonimoekin batera, 

sozietate tipologia guztien lau 

bostena dira. 

Serie historikoaren denbora 

tartean, kooperatibak izan dira 

hazkuntzarik handiena izan 

dutenak.   Positiboa da ere, baina 

neurri txikiagoan, “sozietate 

zibilen” eta ABEEn hazkuntza.

Beherakadetan sozietate 

anonimoak ditugu; izan ere, 

gainerako sozietate motak 

hasieraren “% 100” inguru 

mantentzen dira.



SOZIETATEAK

Sozietateen bilakaera sektoreka
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Sektore ikuspegitik, hiruhileko honen datuek, 

aurreko hiruhilekokoekin alderatuta, datu 

positibo nahiko estuak erakusten dituzte, ezin 

baita sektore bat ere nabarmendu ez modu 

positiboan ez negatiboan. 

Aurreko urteko hiruhileko beraren aldean, 

aldaketak esanguratsuagoak dira.  Sektoreek 

erakusten dituzten datuek aldaketa positibo 

eta negatiboak dituzte, Bizkaiko batez 

bestekoarekin bat datozenak, "Beste zerbitzu 

batzuk" izan ezik, Bizkaiko batez bestekoa 

bikoizten baitu bere tasak.

Datu horien joera parekatuta dago 100en 

gaineko serie historikoan ikusitakoekin. 

"Eraikuntza", "Beste manuf. industr. batzuk", 

"Metalen eraldatzea" sektoreek beherakada 

izan dute seriearen hasierarekin alderatuta, % 

20ko murrizketekin gutxi gorabehera, eta 

datu horietan beherakada txikiek jarraitzen 

dute, bai eta igoera txikiren bat ere.

“Merkataritza eta Ostalaritza” sektoreak 

berreskuratze txikia du, baina, hala ere, 

hasierako balioetatik behera jarraitzen du.  

“Garraioa”, “Finantzak” eta “Beste zerbitzu 

batzuk” sektoreak dira 2009ko urtarrileko 

hasierako datuetatik gora daudenak.

Guztira 

Sektoreak Ira

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

14-eka Absol. % 13-ira Absol. %

Nekazaritza eta abeltzaintza 34 32 2 %6,25 30 4 %13,33

Energia eta ura 124 123 1 %0,81 122 2 %1,64

Ind. Kim. Ez-ener. Mea. Erauz. eta erada. 315 310 5 %1,61 319 -4 -%1,25

Metalen eraldaketa. Doikuntzarakmenka 2.062 2.056 6 %0,29 2.074 -12 -%0,58

Bestelako manufaktura-industriak 1.596 1.600 -4 -%0,25 1.620 -24 -%1,48

Eraikuntza 5.484 5.477 7 %0,13 5.528 -44 -%0,80

Mekataritza, Ostalaritza, konponketak 13.695 13.673 22 %0,16 13.411 284 %2,12

Garraioa eta komunikazioak 2.075 2.063 12 %0,58 2.040 35 %1,72

Finantza, asegurak, enpresei eman beh. 10.738 10.699 39 %0,36 10.530 208 %1,98

Bestekalko zerbitzuak 5.354 5.351 3 %0,06 5.185 169 %3,26

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

Artistak 41 40 1 %2,50 44 -3 -%6,82

Guztira 41.518 41.424 94 %0,23 40.903 615 %1,50

ALDAKETA

HIRUHILEKOA URTEKOA


