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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.



Erantsitako aldaketak
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• Denborazko serieak dauzkaten grafiko guztietarako, 2005, 2006, 2007 eta 2008ko abendua sartu da.

Horrek aldagai batzuen eta besteen bilakaeraren ikuspegi zabalagoa izateko modua ematen du, eta

hala, informazio interesgarria ematen da, gaur egungo krisiaren aurreko urteak barnean hartzen

direlako. Alde horretatik, kontuan hartu behar da sartutako urte horien irudikapen grafikoaren

proportzionaltasuna eta hiruhilekoko aldakuntzarena ez direla berdinak. Horregatik, gorakadak zein

beherakadak nabarmenagoak dira.

• Aldaketa horiek enpresako jarduera-sektoreei dagozkien orriei ere eragiten diete. Grafiko horiek 100

oinarriarekin egiten dira, eta horregatik baliteke aldaketa nabarmenak izatea aurreko hiruhilekoetan

egindako grafikoekin alderatuta. Izan ere, ehunekoen aldaketak serieko lehen datutik abiatzen dira,

eta esan den bezala, orain seriea 2005eko abenduan hasten da. Nabarmendu behar da, halaber,

sektore horietako 4 ezabatu direla. Sektore horiek kopuru absolututan unitate gutxikoak ziren, eta

horregatik grafiko horiek ez ziren oso argiak, lerro asko zeudelako.

• Hala ere, datu absolutuak agerrarazten dituzten serie historikoetan ez dago arazorik. Guztiz

kontrakoa gertatzen da: krisia baino lehenagoko urteetako informazioa sartzen denez, orduko

egoera gaur egungoarekin konparatzeko aukera dago.

• Oraingo hiruhilekoko datuak agerrarazteko eta aurreko hiruhilekoarekin eta duela urtebeteko

egoerarekin konparatzeko grafiko eta taulak, zentzuzkoa denez, ez daude aldaketa horien

eraginpean.



Azpimarratzeko datuak
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• 2015eko lehenengo hiruhileko honetan, “Banakakoek” zein Sozietateek gora egin dute, ia

antzematen ez den modu batean (% 0,03 eta % 0,3 hurrenez hurren).

• 2013ko hirugarren hiruhilekotik, gehikuntza metatuta 2.477 “banakokoa” izan da. Horrek esan nahi

du % 5eko gorakada egon dela.

• “Sozietateek” gora egiten jarraitzen dute, baina erritmo motelagoan. Beherakadak Lea-Artibain

soilik daude, baina ez dira oso esanguratsuak.

• Gorakada horien ondorioz, azken 12 hilabeteetan sortutako “Banakakoen” eta “Sozietateen”

kopuruak aurreko urtearekin konparatzeko hiru irizpideek datu hobeak eman dituzte aurten

sozietateen bi tipologietarako (ikusi 5. eta 9. orriak).

• Sektoreei dagokienez, nabarmentzekoak dira sektore batzuetan bi enpresa-moten artean dauden

diferentziak. Hala, azken urtean, “Eraikuntzak” hazkunde nabarmena dauka “Banakakoetan”

(% 7,7); hala ere, “Sozietateetan” gora egin du, baina egia da oso hazkunde arina izan dela (% 0,4).

“Finantzak eta Aseguruak” sektorearen kopuruak gora egin du mota bietan, datu esanguratsuekin,

“Metalen eraldaketa” da tipologia bietan beherakada izan duten gutxietako bat, eta azkenik,

“Merkataritza, Ostalaritza” sektoreak zertxobait behera egin du “Banakakoetan” (-% 1), baina argi

eta garbi gora egin du Sozietateetan (% 2,7).

• Sozietateen tipologien artean Nabarmentzekoa da 2005eko abenduaz geroztik % 65 gora egin duela

“Sozietate Zibilen” kopuruak, baita Kooperatibenak ere (% 45 epealdi berean).



BANAKAKO ENPRESAK

Hiruhileko eta urteko bilakaera. Sail historikoa
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Azken hiruhileko honetan, 

banakakoek aurreko 

hiruhilekoko datua errepikatu 

dute, % 0,03ko gorakada 

hutsaren hurrengoa delako.

2005 eta 2008 bitarteko datuak 

sartu direnez, ikusi ahal dugu 

une hauetan banakakoen 

kopurua ekonomiaren porrota 

gertatu eta gure artean oraindik 

dagoen krisi hau hasi baino 

urtebete lehenagoko gehieneko 

balioa baino gorago dagoela.

Urte osoa erreferentziatzat 

hartuz gero, bilakaerak oso 

positiboak dira, % 3 ingurukoak. 

Muturreko balioak Arratia-

Nerbioin (%  7ko gorakada) eta 

Durangaldean (% 1eko gorakada 

soilik) gertatu dira.

Guztira 

ESKUALDEAK Mar

GUZTIRA BIZKAIA 2015 Guztira Aldake. Absol. Guztira Aldake. Absol.

14-abe Absol. % 14-mar Absol. %

Arratia-Nerbioi 1.033 1.010 23 %2,28 965 68 %7,05

Durangaldea 3.770 3.796 -26 -%0,68 3.732 38 %1,02

Enkarterri 1.540 1.541 -1 -%0,06 1.476 64 %4,34

Busturialdea 2.053 2.056 -3 -%0,15 2.000 53 %2,65

Bilbao 19.401 19.389 12 %0,06 18.817 584 %3,10

Lea-Artibai 1.118 1.114 4 %0,36 1.074 44 %4,10

Uribe-Butroe 2.432 2.436 -4 -%0,16 2.373 59 %2,49

Nerbioi-Ibaizabal 4.002 3.994 8 %0,20 3.897 105 %2,69

Txorierri 1.973 1.950 23 %1,18 1.925 48 %2,49

Ezkerraldea 10.219 10.226 -7 -%0,07 9.975 244 %2,45

Uribe-Kosta 5.517 5.530 -13 -%0,24 5.417 100 %1,85

BIZKAIA 53.058 53.042 16 %0,03 51.651 1.407 %2,72

ALDAKETA

HIRUHILEKOA URTEKOA



BANAKAKO ENPRESAK

Altan emandako denbora
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Bizkaian Banakako Enpresen % 70 

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 epealdi 

batzuetan eta besteetan sortu diren 

enpresen artean, nabarmendu behar 

da azken hiruhilekoan banakako 

gehiago sortu direla 2015ean 

2014an baino.



BANAKAKO ENPRESAK

Pertsonen adina
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45 eta 54 urte bitarteko 

“Banakakoak” tarteak dauzka 

unitate gehien, guztien % 31.

Hiruhileko honetan unitateen 

kopuruak 55etik gorakoen artean 

soilik egin du gora. Gainerakoetan 

beherakadak egon dira, handiagoak 

edo txikiagoak.

Beste alde batetik nabarmendu 

behar da 25 urtetik beherakoen 

ehuneko txikia (% 1).  Azpimarratu 

behar da serie historiko hau hasi 

zenetik tarte horretan -% 22 

inguruko beherakada egon dela. 

Horrek gazteen ekintzailetzaren

irudi txarra ematen du.



BANAKAKO ENPRESAK

Banakako enpresen bilakaera. sektoreka.
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Sektoreen ikuspuntutik, hiruhileko 

honetako datuekin aurreko 

hiruhilekoko datuak errepikatzen dira 

neurri handi batean.   Duela urtebeteko 

egoerarekin alderatuta, Eraikuntzak 

eta Finantzek dauzkate gorakadarik 

nabarmenenak (% 7). 

Datuek 2005az geroztik izan duten 

bilakaera baloratuta, hau nabarmendu 

behar da: krisia gorabehera, 

“Profesionalak”, “Beste zerbitzu 

batzuk” eta “Finantzak” sektoreek 

hazkunde etengabea izan dute 

hiruhileko honetara arte, eta aldaketa 

hori nabarmenagoa da duela 

urtebetetik hona.  “Eraikuntza” 

sektoreak gorabehera handieneko 

grafikoa dauka, baina sektore hori ere 

azken urtean suspertzen ari da.

Alderdi negatiboan “Metalen 

eraldaketa” nabarmendu behar da. 

2005az geroztik garrantzia galtzen ari 

da, eta hain zuzen ere sektore guztien 

artean galerarik handienak izan ditu.

Guztira 

Sektoreak Mar

Guztira Bizkaia 2015 Guztira Aldake. Absol. Guztira Aldake. Absol.

14-abe Absol. % 14-mar Absol. %

Nekazaritza eta abeltzaintza 69 67 2 %2,99 62 7 %11,29

Energia eta ura 83 84 -1 -%1,19 83 0 %0,00

Ind. Kim. Ez-ener. Mea. Erauz. eta erada. 28 25 3 %12,00 26 2 %7,69

Metalen eraldaketa. Doikuntzarakmenka 417 420 -3 -%0,71 425 -8 -%1,88

Bestelako manufaktura-industriak 991 976 15 %1,54 953 38 %3,99

Eraikuntza 7.233 7.177 56 %0,78 6.716 517 %7,70

Mekataritza, Ostalaritza, konponketak 16.821 16.942 -121 -%0,71 16.842 -21 -%0,12

Garraioa eta komunikazioak 4.507 4.521 -14 -%0,31 4.572 -65 -%1,42

Finantza, asegurak, enpresei eman beh. 990 992 -2 -%0,20 923 67 %7,26

Bestekalko zerbitzuak 4.639 4.609 30 %0,65 4.480 159 %3,55

Profesionalak 19.218 19.122 96 %0,50 18.338 880 %4,80

Artistak 398 406 -8 -%1,97 338 60 %17,75

Guztira 55.394 55.341 53 %0,10 53.758 1.636 %3,04

ALDAKETA

HIRUHILEKOA URTEKOA



SOZIETATEAK

Hiruhileko eta urteko bilakaera. Sail historikoa
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Krisia baino lehenagoko 

sozietateen datuak sartu direnez 

(2005eko abendutik aurrerakoak), 

2012ko ekainean egin zen 

“ofiziozko” murrizketarekin zaila 

da kalkulatzea sozietateetan 

2013ko martxoaz geroztik gaur 

arte gertatzen ari den hazkundea 

zein neurritaraino dagokion 

aurreko data bati, baloratu ahal 

izateko zenbat denbora ematen 

duten sozietateek krisia baino 

lehenagoko datuak 

berreskuratzeko.  Egia da, beste 

alde batetik, datu hauek 2007aren 

erdialdeko datuen baliokideak 

direla.   Baina gauza bat 

zehatzagoa da: 2013ko martxotik 

hiruhileko honetara arte 

sozietateen kopuruak gora egin du 

% 3,2 (1.169 gehiago).

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 2015 Guztira Aldake. Absol. Guztira Aldake. Absol.

14-abe Absol. % 14-mar Absol. %

Arratia-Nerbioi 852 856 -4 -%0,47 854 -2 -%0,23

Durangaldea 2.993 2.993 0 %0,00 2.953 40 %1,35

Enkarterri 880 889 -9 -%1,01 868 12 %1,38

Busturialdea 1.137 1.132 5 %0,44 1.113 24 %2,16

Bilbao 13.836 13.782 54 %0,39 13.480 356 %2,64

Lea-Artibai 656 659 -3 -%0,46 661 -5 -%0,76

Uribe-Butroe 1.615 1.598 17 %1,06 1.557 58 %3,73

Nerbioi-Ibaizabal 3.104 3.099 5 %0,16 3.061 43 %1,40

Txorierri 3.235 3.215 20 %0,62 3.141 94 %2,99

Ezkerraldea 5.639 5.624 15 %0,27 5.561 78 %1,40

Uribe-Kosta 3.716 3.726 -10 -%0,27 3.669 47 %1,28

BIZKAIA 37.663 37.573 90 %0,24 36.918 745 %2,02

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, 2015ean datuek emaitza 

hobeak agerrarazi dituzte.



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. 

Serie historikoak barne hartzen 

duen aldian, Kooperatibek eta 

Sozietate Zibilek izan dute 

gehikuntza handiena. Beste zeinu 

positibo bat, baina tamaina 

txikiagokoa, “ABEEen” 

proportzioa ere handitu dela da. 

Dena dela, figura hori lehendik 

dauden eta denboraren eta 

helburuaren aldetik unean uneko 

interes batengatik bat egiten duten 

enpresen arteko elkartea da.

Jaitsieren aldetik tipologiarik 

nabarmenena Sozietate Anonimoak 

dira. Tipologia horrek seriearen 

hasieratik % 20 galdu du.
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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 

agertzen dituzten datuetan aldakuntza 

positiboak nahiz negatiboak ikus daitezke; 

positiboetako batzuk nabarmentzen dira, 

adibidez “Beste zerbitzu batzuk”, % 4ko 

igoerarekin, eta “Finantzak” % 3ko 

igoerarekin.   Jaitsierarik handiena “Metalen 

eraldaketa” sektorearena da (-% 1).

Datu horien joera 100 baseko sail historikoan 

ikusten ditugunekin lerrokatuta dago.   

“Eraikuntza”, “Beste manufaktura-

industriak”, “Metalen eraldaketa” jaitsi egin 

dira seriearen hasierarekin alderatuta, 

murrizketak orotara gutxi gorabehera % 

20koak izan dira, eta datu horiekin jarraitzen 

dute jaitsiera txiki-txikiekin eta igoera 

txikiren batekin.

“Merkataritza eta Ostalaritza” sektoreak 

susperraldi txikia izan du, eta hasierako 

balioekin alderatuta zertxobait igo da.  

“Garraioa”, “Finantzak” eta “Beste zerbitzu 

batzuk” 2005eko abenduko hasierako datua 

baino gorago daude.

Guztira 

Sektoreak Mar

Guztira Bizkaia 2015 Guztira Aldake. Absol. Guztira Aldake. Absol.

14-abe Absol. % 14-mar Absol. %

Nekazaritza eta abeltzaintza 35 34 1 %2,94 32 3 %9,38

Energia eta ura 120 121 -1 -%0,83 123 -3 -%2,44

Ind. Kim. Ez-ener. Mea. Erauz. eta erada. 311 316 -5 -%1,58 312 -1 -%0,32

Metalen eraldaketa. Doikuntzarakmenka 2.043 2.060 -17 -%0,83 2.061 -18 -%0,87

Bestelako manufaktura-industriak 1.592 1.595 -3 -%0,19 1.598 -6 -%0,38

Eraikuntza 5.481 5.494 -13 -%0,24 5.458 23 %0,42

Mekataritza, Ostalaritza, konponketak 13.858 13.799 59 %0,43 13.489 369 %2,74

Garraioa eta komunikazioak 2.089 2.081 8 %0,38 2.057 32 %1,56

Finantza, asegurak, enpresei eman beh. 10.913 10.846 67 %0,62 10.588 325 %3,07

Bestekalko zerbitzuak 5.479 5.430 49 %0,90 5.272 207 %3,93

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

Artistak 37 39 -2 -%5,13 39 -2 -%5,13

Guztira 41.958 41.815 143 %0,34 41.029 929 %2,26

ALDAKETA

HIRUHILEKOA URTEKOA
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BANAKAKOAK-SOZIETATEAK

Bilakaera konparatua
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Bizkaiko enpresa guztietatik % 

42 Sozietateak dira % 58 

“Banakakoak”.   Serie hau 

egiten denetik, datu biak 

hurbilen egon ziren 2010eko 

abenduan (% 56 eta % 44); 

urrunen, berriz, 2005eko 

abenduan (% 59 eta % 41), 

hurrenez hurren.
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