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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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• Hirugarren hiruhilekoan antzeman den beherakada txikiaren ondoren, azken hiruhilekoan
“Indibidual”en kopuruak nabarmen gora egin duela antzematen da, %3ko gorakada izan duela.
2013ko hirugarren hiruhilekotik, metatutako gorakada 2.461 “indibidual” gehiago izan dira, alegia,
%5eko gorakada.

• “Sozietateek” jarraitzen dute gora egiten, baina erritmo apalagoan. Lea-Artibaik baino ez ditu
beherakadak izan, baina ez dira oso esanguratsuak.

• Gorakada horien ondorioz, azken 12 hilabeteetan sortutako “Indibidual”ak eta “Sozietate”ak aurreko
urteko datuekin erkatzeko hiru irizpideen datuak hobeak dira aurten, sozietate tipologia bietan (ikus
5. eta 9. orr.).

• Alderdi sektorialean, nabarmentzekoa da sektore batzuetan bi enpresa moten artean dauden
aldeak. Horrela, azken urtean, “Eraikuntzak” hazkuntza nabarmena du “Indibidual”etan (%7,6), eta
“Sozietate”etan, ordea, behera egin du, beherakada arina izan bada ere (%-0,1). “Finantzak eta
Aseguruak” gora egin du bi motetan, datu esanguratsuekin, eta “Garraioak eta Komunikazioak”,
“Indibidual”etan behera egin duenetako batek, gorakada izan du “Sozietateetan”, ehuneko puntu bat
eta erdi, gutxi gorabehera, negatibo eta positibo, hurrenez hurren (ikus 7. eta 11. orr.).



BANAKAKO ENPRESAK

Hiruhileko eta urteko bilakaera. Sail historikoa
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Hirugarren hiruhilekoan antzeman 

den beherakada txikiaren ondoren, 

azken hiruhilekoan “Indibidual”en

kopuruak nabarmen gora egin 

duela antzematen da, %3ko 

gorakada izan duela.

Nabarmentzekoa da 2009ko 

lehenengo hiruhilekotik 2013ko 

hirugarren hiruhilekora enpresa 

tipologia horren aldaketak lerro ia 

horizontala erakusten zuela, oso 

aldaketa gutxirekin, ez gora ez  

behera.  Baina, hiruhileko 

horretatik aurrera, metatutako 

gorakada 2.461 “indibidual” 

gehiago izan dira, alegia, %5eko 

gorakada.

Durangaldea kenduta, osotasunean 

pisurik gehien duten gainerako 

eskualdeek gora egin dute era 

berean, eta, beraz, gorakada zuzen 

banatuta dago.

Guztira 

ESKUALDEAK Abe

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

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

Arratia-Nerbioi 1.010 1.007 3 %0,30 950 60 %6,32

Durangaldea 3.796 3.748 48 %1,28 3.758 38 %1,01

Enkarterri 1.541 1.506 35 %2,32 1.483 58 %3,91

Busturialdea 2.056 2.023 33 %1,63 1.993 63 %3,16

Bilbao 19.389 18.996 393 %2,07 18.763 626 %3,34

Lea-Artibai 1.114 1.112 2 %0,18 1.092 22 %2,01

Uribe-Butroe 2.436 2.423 13 %0,54 2.381 55 %2,31

Nerbioi-Ibaizabal 3.994 3.912 82 %2,10 3.880 114 %2,94

Txorierri 1.950 1.914 36 %1,88 1.929 21 %1,09

Ezkerraldea 10.226 10.055 171 %1,70 9.970 256 %2,57

Uribe-Kosta 5.530 5.428 102 %1,88 5.347 183 %3,42

BIZKAIA 53.042 52.124 918 %1,76 51.546 1.496 %2,90

ALDAKETA

HIRUHILEKOA URTEKOA



BANAKAKO ENPRESAK

Altan emandako denbora
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Bizkairako, enpresa indibidualen 

%70ek aktibo darama 3 urtetik 

gora; aldi hori da desagertze 

goiztiarra mugatzen duen denbora 

muga.   Perspektibarekin 

begiratuta, serie historikoa hasi 

zenetik, 11 urtetik gorako 

“Indibidual”ek 4 eta 10 urte 

bitartekoen kopurua gehitu dute, 

eta hori hainbat eragileren 

ondorioz izan daiteke (azken 

urteetan jardueraren jarraipena 

erretirorako legezko adina 

heltzean, “Indibidual”en

beherakada 10 urtetik gorako 

tarteetan sartzen doazenean, etab.).

Azken hamabi hilabeteetako 

aldietan sortu direnen artean, 2014. 

urteak erkatutako 2013ko aldi 

guztien aurrean aldeko datuak 

erakusten ditu.



BANAKAKO ENPRESAK

Pertsonen adina
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45 eta 50 urte arteko 

“Indibidual”en tartea da unitate 

gehien duena, guztien %31.

Hiruhileko honetan, urte kopuruen 

tarte guztietan egiten dute gora, 55 

urtetik gorakoetan izan ezik.

Beste alde batetik, aipatu behar da 

25 urtetik beherako gazteen 

ehuneko baxua (%1).  Nabarmendu 

behar da, serie historiko honen 

hasieratik, tarte horretan 

beherakada bat egon dela (%-22), 

eta horrek gazteen ekintzailetzaren

argazki desegokia erakusten duela.



BANAKAKO ENPRESAK

Banakako enpresen bilakaera. sektoreka.
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Sektorearen ikuspegitik, hiruhileko 

honen emaitzak 4 hiruhilabetetik hona 

nabarmendu den joera bera izan da.   

Eraikuntzak, duela urtebeteko 

egoeraren aldean, oso datu positiboak 

ditu, eta serie historikoan datu 

positiboetarako joera ikusten da, 

2013ko irailetik; aipatutako data 

horretatik %8ko gorakada izan du.   

Finantza eta Profesionalak ere 

nabarmendu behar da.  %4 eta %5 

bitarteko gorakada izan du; hau ere 

sortzen duten enplegu kopuruari 

dagokionez garrantzi handiko sektorea 

da.

Aurreko hiruhilekoaren aldean, 

aldaketa esanguratsu batzuk egon dira, 

besteak beste, Profesionalak eta 

“Finantzak eta Aseguruak”, %3 

inguruko gorakada.

Guztira 

Sektoreak Abe

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

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

Nekazaritza eta abeltzaintza 67 66 1 %1,52 60 7 %11,67

Energia eta ura 84 84 0 %0,00 83 1 %1,20

Ind. Kim. Ez-ener. Mea. Erauz. eta erada. 25 26 -1 -%3,85 26 -1 -%3,85

Metalen eraldaketa. Doikuntzarakmenka 420 412 8 %1,94 425 -5 -%1,18

Bestelako manufaktura-industriak 976 966 10 %1,04 959 17 %1,77

Eraikuntza 7.177 7.039 138 %1,96 6.671 506 %7,59

Mekataritza, Ostalaritza, konponketak 16.942 16.866 76 %0,45 16.907 35 %0,21

Garraioa eta komunikazioak 4.521 4.522 -1 -%0,02 4.592 -71 -%1,55

Finantza, asegurak, enpresei eman beh. 992 961 31 %3,23 923 69 %7,48

Bestekalko zerbitzuak 4.609 4.542 67 %1,48 4.447 162 %3,64

Profesionalak 19.122 18.461 661 %3,58 18.201 921 %5,06

Artistak 406 391 15 %3,84 351 55 %15,67

Guztira 55.341 54.336 1.005 %1,85 53.645 1.696 %3,16

ALDAKETA

HIRUHILEKOA URTEKOA



SOZIETATEAK

Hiruhileko eta urteko bilakaera. Sail historikoa
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2013ko martxoan izan zen 

seriearen datu baxuenetik 

hiruhileko honetara, sozietateek 

%3 egin dute gora (1.080 gehiago).

2013. urteko hiruhileko berari 

dagokionez, aldaketa gehiago 

gertatzen dira, eta, kasu honetan, 

modu positiboan nabarmentzen da 

Bilbo eta Arratia-Nerbioi, %2.

Pasa den hiruhilekoari dagokionez, 

sozietateen kopuruan egon den 

aldaketa positiboa izan da, baina 

ehuneko puntu batera heldu gabe.   

Eskualde mailan, gehienek datu 

positiboak dituzte, baina kasu 

batean ere ez da heltzen ehuneko 

puntu batera, Arratia-Nerbioiren 

kasuan izan ezik, ehuneko puntu 

batera heltzen baita, baina 

negatiboan (%-1,3). 

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 Abe

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

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

Arratia-Nerbioi 856 867 -11 -%1,27 851 5 %0,59

Durangaldea 2.993 2.985 8 %0,27 2.947 46 %1,56

Enkarterri 889 882 7 %0,79 885 4 %0,45

Busturialdea 1.132 1.130 2 %0,18 1.106 26 %2,35

Bilbao 13.782 13.661 121 %0,89 13.459 323 %2,40

Lea-Artibai 659 659 0 %0,00 662 -3 -%0,45

Uribe-Butroe 1.598 1.584 14 %0,88 1.556 42 %2,70

Nerbioi-Ibaizabal 3.099 3.075 24 %0,78 3.056 43 %1,41

Txorierri 3.215 3.172 43 %1,36 3.162 53 %1,68

Ezkerraldea 5.624 5.607 17 %0,30 5.554 70 %1,26

Uribe-Kosta 3.726 3.708 18 %0,49 3.666 60 %1,64

BIZKAIA 37.573 37.330 243 %0,65 36.904 669 %1,81

ALDAKETA

HIRUHILEKOA URTEKOA



SOZIETATEAK

Altan emandako denbora
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Bizkaia osoan lau sozietatetik 

hiruk aktibo daramate 3 urte baino 

gehiago.  Perspektibarekin 

begiratuta, serie historikoa hasi 

zenetik, daturik nabarmenena da 4 

eta 10 urte bitarteko sozietateek 

erakusten duten beherakada eta 

joera, 1 eta 3 bitartean dituztenak 

bezala, baina beherakada hori ez 

da hain nabarmena.

Hala ere, 11 urtetik gorako 

antzinatasuna dutenak aldi honetan 

hazten joan dira; beraz, ondoriozta 

daiteke krisi garai honetan 

merkatuan denbora gehiago 

eramateak ematen duen 

heldutasuna eta esperientzia 

“berme" izan dela aurrera 

jarraitzeko.

Azken hamabi hilabeteetako 

aldietan sortzen doazenen artean, 

2014ko datuek emaitza hobeak 

dituzte.



SOZIETATEAK

Sozietate motak
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Bizkaia osoan, hamar sozietatetik 

zazpi SL dira, eta, SAekin batera, 

sozietate tipologien arteko lau 

bosten dira. 

Serie historikoan Kooperatibak 

dira gehien hazi direnak.   Positibo 

ere, baina ez hainbestekoa, 

“Sozietate Zibilen” eta “ABEEen” 

proportzioaren areagotzea.

Beherakadetan, SAk nabarmendu 

behar dira; izan ere, gainerako 

sozietate motak hasieraren 

“%100ean” mantentzen dira.



SOZIETATEAK

Sozietateen bilakaera sektoreka
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Sektorearen ikuspegitik, hiruhileko honetako 

datuak, aurreko hiruhilekoaren aldean, 

positiboak dira, baina nahiko estuak, ez baita 

sektore bat ere nabarmentzen ez positiboki ez 

negatiboki. 

Aurreko urteko hiruhileko berari dagokionez, 

aldaketak esanguratsuagoak dira.  

Sektoreetako datuak positiboak eta 

negatiboak dira, Bizkaiko batez bestekotik 

oso hurbil, “Beste zerbitzu batzuen” kasuan 

izan ezik, Bizkaia osoaren tasa bikoizten 

baitu.

Datu horien joera 100 oinarriko serie 

historikoan ikusten dugunaren parean dago. 

“Eraikuntzak”, “Beste manufaktura industria 

batzuek”, “Metalen transformazioak” behera 

egin dute seriearen hasieraren aldean, eta 

%20ko murrizketak izan dituzte, gutxi 

gorabehera, eta datu horiei eusten diete, 

beherakada txikiekin eta gorakada txikiren 

batekin.

“Merkataritza eta Ostalaritza” berreskuratu 

egin da pixka bat, baina jarraitzen du 

hasierako balioen azpitik.  “Garraioa”, 

“Finantzak” eta “Beste zerbitzu batzuk” dira 

2009ko urtarrileko hasierako datuaren 

gainetik daudenak.

Guztira 

Sektoreak Abe

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

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

Nekazaritza eta abeltzaintza 34 34 0 %0,00 30 4 %13,33

Energia eta ura 121 124 -3 -%2,42 123 -2 -%1,63

Ind. Kim. Ez-ener. Mea. Erauz. eta erada. 316 315 1 %0,32 313 3 %0,96

Metalen eraldaketa. Doikuntzarakmenka 2.060 2.062 -2 -%0,10 2.067 -7 -%0,34

Bestelako manufaktura-industriak 1.595 1.596 -1 -%0,06 1.601 -6 -%0,37

Eraikuntza 5.494 5.484 10 %0,18 5.501 -7 -%0,13

Mekataritza, Ostalaritza, konponketak 13.799 13.695 104 %0,76 13.466 333 %2,47

Garraioa eta komunikazioak 2.081 2.075 6 %0,29 2.050 31 %1,51

Finantza, asegurak, enpresei eman beh. 10.846 10.738 108 %1,01 10.551 295 %2,80

Bestekalko zerbitzuak 5.430 5.354 76 %1,42 5.229 201 %3,84

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

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

Guztira 41.815 41.518 297 %0,72 40.974 841 %2,05

ALDAKETA

HIRUHILEKOA URTEKOA


