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2015eko urtarrilaren batean, Bilbok 346.278 
pertsonako biztanleria biltzen du bere mugen 
barruan, eta hauek 1.000 biztanle gutxiago dira 
2014. urtean baino (% -0,3). Epe garai zabalagoa 
hartuta, 2000 eta 2015 urteen artean, 9.210 

biztanleren galera erregistratu da guztira, ehunekoetan % 2,6ko beherakada esan 
gura duena.

Bilbok barnebiltzen du Metropoli Eremuko biztanleria guztiaren % 38,4, zein 35 
udalerrik osatzen duten eta denera 901.617 biztanlek; Bilbok biltzen du beraz 
Bizkaiko biztanleriaren osoaren herena baino apur bat gehiago (% 30,3), guztira 
1.141.442 biztanle ingurukoa dena.

Bilbo 40,6 km2-tan zehar hedatzen da, 8.520 biz./km2-ko biztanleria dentsitatea dauka, 
eta dentsitate hau balio altuenetakoa da Espainiako estatu osoko probintzietako 
hiriburuen artean. Biztanleen Udal Estatistikan argitaratutako datuen arabera (Eustat, 
2015), Bizkaiko biztanleriaren batez besteko dentsitatea 517,36 biz./km2 da, eta 
EAEko osoko batez bestekoa berriz, 300,38 biz./km2-koa. Eragiketa estatistiko honen 
arabera ostera, Bilbo bigarren euskal udalerri gisa ageri da biztanleria dentsitate 
handienekoen artean, eta soilik Portugaletek gainditzen du (14.639,50 biz./km2).

Azken urteetan praktikoki aldaketarik gabe mantendu da biztanleriaren egitura Bilbon, 
baina urterik urte egiaztatzen da emakumezkoen pisu handiagoa (% 53) gizonezkoena 
baino (% 47). Proportzioa berez 112 emakumekoa da 100 gizonezkoen aldean.

 » Demografia: Biztanleriaren bilakaera eta egitura 

Bilbok 2015ean 346.278 
biztanle dauzka bere 
barrutian.

Biztanleria, sexuaren arabera 2014 2015 % 2015/2014
Biztanleria 347.278 346.278 -0,3
Emakumezkoak 183.575 183.172 -0,2
Gizonezkoak 163.703 163.106 -0,4
Iturria: Udal Errolda.

Biztanleriaren bilakaera 1960-2015

Iturria: Udal Errolda.
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Bilboko biztanleen batez bes-
teko adina 46 urtekoa da (44 
gizonezkoen artean eta 48 
emakumezkoen artean). Biztanle 
gazteen multzoak (15 urtez be-
herakoak) ez du biltzen biztanle 

guztien % 12 baino, eta 45 urtetik beherakoen multzoa ostera 
guztien % 47 izatera iristen da. 45 eta 64 urte bitarteko biztan-
leak guztien % 29,5 dira, eta 65 urtetik gorako biztanleriaren 
pisua % 23,5ekoa da hiriko biztanleria osoaren artean.

0 eta 44 urte bitarteko biztanleriak % 1,6 egin du behera, eta 
guztira 2.674 pertsona galtzen ditu aurreko urtearen aldean. Adin 
tarte horren zabalaren barruan, 30 eta 44 urte bitartekoen multzoa 
da biztanleriaren beherakada hau gogorren jasaten duena, bada, 
berak bakarrik ere 1.710 pertsona galdu ditu (% -2,2).

Alderantziz, talde adinekoenak dira biztanleria hazkundeak 
erakusten dituztenak: 45 eta 64 urte bitarteko taldea % 0,7 
hazi da azken urtean (735 pertsona gehiago), 65 eta 84 urte 
bitartekoen taldea % 0,1 (72 pertsona gehiago), eta 85 urte 
eta gehiagokoen multzoak erakusten du igoerarik esangurat-
suena, % 6,3 (867 gehiago).

Biztanleen % 23,5ek 
dauzka 65 urte baino 
gehiago, eta % 4,20ek 
85 baino gehiago.
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Biztanleria, adinaren arabera  2014 2015  % 2015/2014
Biztanleria 347.278 346.278 -0,3
0-14 urte 42.339 42.233 -0,3
15-29 urte 46.528 45.670 -1,8
30-44 urte 76.521 74.811 -2,2
45-64 urte 101.401 102.136 0,7
65-84 urte 66.800 66.872 0,1
85 urte eta gehiago 13.689 14.556 6,3
%, 0 eta 14 urte bitarteko biztanleak/guztira 12,19 12,20 0,01 pp
%, 85 urte eta gehiagoko biztanleak/guztira 3,94 4,20 0,26 pp
Mendekotasun indizea* 54,72 55,55 0,83 pp
* Mendekotasun Indizea: Biztanle ez-aktiboek (15 urtetik beherakoek eta 64 urtetik gorakoek) duten pisua biztanle potentzialki aktiboen aldean (15-64 urte). 
Iturria: Udal Errolda.

Iturria: Udal Errolda.

Biztanleria, adinaren arabera, 2015 
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Zahartze indizea astiro baina etengabe 
joan da pixkanaka igotzen azken 
urteetan, eta 2015ean hartu du bere 
baliorik altuena, % 23,52. Beste alde 
batetik, 85 urtetik gorakoek egonkortu 
egin dute beren presentzia hiribilduan, 
eta 2015ean badira biztanleria osoaren 
% 4,20 ere, eta 65 urte eta gehiagokoen 
multzoaren % 17,87, 0,86 pp gehiago 
aurreko urtean baino (2007an ez ziren 
biztanleria osoaren % 2,61 baino eta 
65 urtetik gorakoen %12,19).

Mendekotasun indizea % 55,55eraino igo 
da 2015ean (0,83 pp gehiago 2014an bai-
no). Igoeraren oinarrian Bilboko biztanle-
riaren pixkanakako zahartze fenomenoa 
dago, eta honek esan gura du biztanleria-
ren zati produktiboari (15 eta 64 urte bitar-
teko biztanleei) pisuago bihurtzea eraman 
gainean hartu beharreko zama ekono-
mikoki menpekoa den populazio aldea 
mantentzeko (haurrak eta adinekoak).
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Udalerriko biztanleriaren gorabeheretan kontuan hartu behar 
dira hala biztanleriaren berezko mugimenduak zelan migra-
ziozkoak ere. Bilbon 2015. urtean zehar 14.692 alta izan dira, 
15.692 bajaren aldean.

2015ean erregistratutako 14.692 alten artean, % 17 baino gehixeago dagokie udalerrian 
erregistratutako jaiotzei, eta % 7,0 berriz erroldan aurretik jaso bakoei. Gainetikoak ostera, 
erroldan alta emanikoak dira zein etxebizitza zein udalerri aldaketagatik edota atzerritik 
itzuli direnak.

Eustaten arabera, 2015 urteko saldo begetatiboa negatiboa izan da, eta guztira 1.347 
pertsona galdu dira. Jaiotzen kopurua txikiagoa da heriotzena baino (2.589 jaiotza, 3.936 
heriotzaren aldean).

Biztanleriaren mugimendu naturala 2014 2015 % 2015/2014
Hazkunde begetatiboa -875 -1.347 53,9
Jaiotzak 2.771 2.589 -6,6
Heriotzak 3.646 3.936 8,0
Jaiotza tasa gordina (‰ biz.) 8,0 7,5  -0,5 pp
Heriotza tasa gordina (‰ biz.) 10,6 11,5  0,9 pp
Iturria: Eustat.

 » Demografia: Biztanleriaren bilakaera eta egitura  » Biztanleriaren gorabeherak

Jaiotza gutxiago eta 
heriotza gehiago.
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Bilbo: 4.065 hektarea, 8 
barruti eta 40 auzo.

Ibaiondo da biztanle gehien 
daukan barrutia eta Abando 
berriz biztanle gehien 
dauzkana km2-ko.

Auzo gehienek 
galdu dituzte 
biztanleak 2015ean.

Biztanleria eta biztanle 
dentsitatea barrutietan 2014 2015 % 2015/2014 Biz./Km2

Biztanle kopurua 347.278 346.278 -0,3 8.520
Abando 51.322 51.361 0,1 24.029
Basurtu-Zorrotza 32.298 31.942 -1,1 4.494
Begoña 41.348 41.003 -0,8 23.226
deustu 49.583 49.398 -0,4 9.915
Errekalde 47.557 47.632 0,2 6.878
Ibaiondo 61.574 61.754 0,3 6.439
otxarkoaga-Txurdinaga 27.001 26.687 -1,2 6.820
Uribarri 36.595 36.501 -0,3 8.644

Iturria: Udal Errolda.

Bilboko biztanleriaren bilakaera 2014-2015an, auzoen arabera
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Bilbok zortzi barruti dauzka eta berrogei auzo. Ibaiondokoa da barrutirik 
jendetsuena, denera 61.754 biztanle dauzkana 2015ean (Bilboko 
biztanleria osoaren % 17,8), eta ostera Otxarkoaga-Txurdinagakoa 
biztanle gutxien daukana, 26.687 pertsona (biztanleriaren % 7,7).

2015ean zortzi barrutitik bostean jaitsi da biztanle kopurua, eta bereziki ohargarriak dira Basurtu-Zorrotza, 
Begoña eta Otxarkoaga-Txurdinagakoak biztanle galera handienak jasan dituztenak (356, 345 eta 314 
herritar gutxiago, hurrenez hurren). Bestalde, Ibaiondo, Errekalde eta Abandoko barrutiak dira aipagarri 
biztanleak gehitu dituztelako (180, 75 eta 39 biztanle gehiago, hurrenez hurren).

Biztanle dentsitate handiena duten barrutiak dira Abando (24.029 biz./km2) eta Begoñakoa (23.226 biz./
km2), ia-ia hirukoiztu ere egiten dutenak udalerriko batez besteko dentsitatea. Modu berean, Deustu 
eta Uribarriko barrutiek ere gainditzen dute Bilboko batez besteko dentsitatea (9.915 biz./km2 eta 8.644 
biz./km2, hurrenez hurren). Gainerakoak azpitik ibiliko dira, eta Basurtu-Zorrotzakoa da batez besteko 
dentsitate txikiena duena (4.494 biz./km2).

Auzoen artean nabaritzekoak dira Santutxukoa (31.939 biztanle), Indautxukoa (27.511), Abandokoa 
(23.850) eta Deustuko San Pedrokoa (20.468), berauek dira jendetsuenak, eta euren artean biltzen dute 
Bilboko biztanleriaren % 30a 2015ean. Olabeaga, Elorrieta, Loruri eta Erriberako auzoak berriz, beste 
aldean kokatzen dira, guztiek ere 1.300 biztanletik beherako populazio dutenez.

Guztira 29 auzok erregistratu dituzte biztanleria galerak aurreko urtearen aldean. Hauen artean nabari 
dira Errekaldeberri, Santutxu, Otxarkoaga, Basurtu eta Txurdinagakoa, hauek jasan dituzte-eta galera 
esanguratsuenak (jakitera, 150 biztanle baino gehiagoren galera absolutuak). Iralabarri, Larraskitu, Miribilla 
eta Atxuriko auzoek erregistratu dituzte ostera azken urtean biztanleria hazkunde garrantzitsuenak.
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Espainiaz kanpoko populazioa 25.700 
pertsonakoa da Bilbon, hirugarren urtez 
egin du behera erreskadan, eta biztanle-
riaren % 7,4a da. Hala beraz hiribilduak 

Espainiaz kanpoko 1.142 pertsona gutxiago biltzen ditu aurreko urtean baino 
(% -4,3).

Espainiaz kanpoko biztanleriak profil gaztea du, eta populazio piramidearen 
erdi aldeko adin tarteetan biltzen da. Hala, 2015ean Espainiaz kanpoko 
herritarren % 54,9ak dauzka 25 eta 44 urte artean, % 12,8ak 14 urte baino 
gutxiago dauzka, eta soilik % 2,0k dauzka 65 urte edo gehiago. Sexuen 
araberako sailkapenean ez da ia desberdintasunik igartzen, oraindik ere 
emakume erroldatuak gehixeago izaten jarraitzen duten arren gizonezkoak 
baino, 12.951, 12.749ren aldean. Adin tarteei begira, gizonezkoen proportzioa 
handiagoa da 25 urtetik beherakoen artean, eta emakumeak ostera gehiago 
dira 25 urte eta gehiagokoen taldean.

 » Espainiaz kanpoko biztanleak  » Herritartasunaren arabera

Espainiaz kanpokoa da 
biztanleria osoaren % 7,4a.
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Iturria: Udal Errolda.

Amerikatik etorritako pertsona atzerrita-
rrak nabari dira bere kopuruagatik gai-
netikoen aldean, eta beraiek dira Bilbon 
bizi diren Espainiaz kanpoko atzerrita-
rren ia erdia (% 42,9). Ondotik datozkie, 
hurrenez hurren, Afrikatik datozenak 
(% 26,1), Europatikoak (% 20,3) eta 
Asiakoak (% 10,6).

Jatorrizko herrialdeen arabera, Es-
painiaz kanpoko biztanleria ugariena 
jarraitzen du izaten Bilbon Boliviatik 
etorritakok (3.104 pertsona), eta bere 
kopuruagatik ohartzekoak dira ere ko-
munitate marokoarra (2.549), erruma-
niarra (2.433), txinatarra (1.915) eta 
kolonbiarra(1.691). Bost nazionalitate 
hauek osatzen dute 2015ean, bate-
ra hartuta, Bilboko Espainiaz kanpoko 
biztanleriaren % 45,5.

2014. urtearen aldean izandako aldake-
tari erreparatuz berriz, aipagarria da 
Amerikatik etorritako populazio atzerrita-
rrean jazo den beherakada (1.314 atze-
rritar gutxiago, % -10,7), eta alderantziz 
jazo den biztanleria hazkunde xumea 
Asia eta Europatik etorritakoen artean 
(108 eta 29 gehiago, hurrenez hurren). 

Espainiaz kanpoko biztanleak

2014 2015 % 2015/2014
Espainiaz kanpoko biztanleak 26.842 25.700 -4,3

Emakumezkoak 13.512 12.951 -4,2
Gizonezkoak 13.330 12.749 -4,4
0 eta 15 urte 3.799 3.494 -8,0
16 eta 24 urte 3.392 3.143 -7,3
25 eta 44 urte 14.818 14.097 -4,9
45 eta 64 urte 4.347 4.454 2,5
65 urte eta gehiago 486 512 5,3
Europa 5.183 5.212 0,6
Afrika 6.703 6.709 0,1
Amerika 12.332 11.018 -10,7
Asia 2.608 2.716 4,1
ozeania 14 11 -21,4
Aberrigabeak eta bestelakoak 2 34 1600,0
Bolivia 3.766 3.104 -17,6
Maroko 2.560 2.549 -0,4
Errumania 2.414 2.433 0,8
Txina 1.853 1.915 3,3
Kolonbia 2.038 1.691 -17,0
Gainetiko herrialdeak 14.211 14.008 -1,4

%a, atzerriko biztanleak/biztanleria 
osoaren aldean

7,7 7,4  -0,3 pp

Iturria: Udal Errolda.
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Bilboko barruti guztiek daukate biztanleria Espainiaz kanpoko populazio 
atzerritarra, baina banaketa ez da berdina. Espainiaz kanpoko hamar pertsona 
atzerritarretik zazpi biltzen dira lau barrutitan: Ibaiondokoan (%26,4), Errekalde 
(% 18,5), Deustu (% 12,1) eta Abandokoan (% 11,6).

Espainiaz kanpoko biztanleria atzerritarraren galera Bilbon 2015. urtean zehar, 
berdintsu jazo da barruti guztietan ere. Ibaiondokoa izan da eragin handiena jasan 
duena, eta guztira Espainiaz kanpoko 367 herritar galdu ditu, % 5,1eko beherakada 
2014koaren aldean. Ondoren datozkio Abando, Deustu eta Basurtu-Zorrotzakoak, 
202, 196 eta 116 atzerritar galdu dituztenak hurrenez hurren (% -6,3; % -5,9 eta 
% -5,3, hurrenkera horretan). Txurdinaga-Otxarkoagakoak ere Espainiaz kanpoko 
biztanle galera esanguratsua darakutsa (109 gutxiago, % - 11,1).

 » Barrutietan

Deustu Uribarri Otxarkoaga-
Txurdinaga

Ibaiondo Abando Errekalde Basurtu-ZorrotzaBegoña
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Bilboko biztanleriaren eta Espainiaz kanpokoen banaketa barrutietan, Bilbo 2015 (%) 

Espainiaz kanpoko biztanleria atzerritarraren bilakaera Bilboko barruti nagusietan 2008 -  2015

Iturria: Udal Errolda.

Iturria: Udal Errolda.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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4.761

3.107
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 » Biztanleria: Errenta, eskolatze eta heziketa maila    » Pertsonen eta familien errenta

Eustatek Pertsonen eta 
Familien Errentari buruz 
(2014) argitaratutako 
datuek erakusten dute 
18 urte eta gehiagoko 
biztanleen batez bes-
teko norbanakoaren 
errenta 19.761 eurokoa 

dela Bilboko biztanleen artean, % 0,2 gehiago 
2013an lorturiko azken datuaren aldean. Biz-
kaian, batez besteko norbanako errenta % 0,2 
igo da, eta 19.082 eurotan gelditu da 2014an. 
EAE osoan, batez bestekoa 19.379 eurokoa da, 
% 0,3 gehiago 2013an baino.

Laneko errenta per-
tsonala 11.737 euro-
taraino iritsi da batez 
beste, aldaketa barik 
2013. urtearen al-

dean, eta berriro kokatzen da bera diru sarrera 
nagusi legez.

Errenta pertsonal erabilgarriari dagokionez 
(errenta osoa, ken, Errentaren gaineko Zerga 
eta beharginaren ardurapeko gizarte kotiza-
zioak), Bilboko batez bestekoa 16.399 eurokoa 
da, % 0,5 gehiago 2013. urtean baino.

Batez besteko familia errenta (familia bereko 
kideen osotako errenta pertsonal guztiak batuz 
sortzen dena) 40.759 eurotan dago 2014an, 
% 0,5 gutxiago 2013an erregistraturiko batez 
besteko diru sarreraren aldean, eta Bizkaian 
lorturiko batez bestekoaren gainetik kokatzen 
da (40.136 euro), hala zelan Euskal Autonomi 
Erkidegokoaren gainetik ere (40.097 euro).

Norbanakoaren 
batez besteko 
errenta % 0,2 
igo da Bilbon 
2014an.

Laneko errenta 
pertsonala da diru 
sarrera nagusia.

Norbanakoaren batez besteko errenta  

2011 2013 2014 % 2014/13
Norbanakoaren errenta (€) 19.787 19.717 19.761 0,2

Emakumezkoak 15.169 15.475 15.709 1,5
Gizonezkoak 25.093 24.631 24.463 -0,7

Laneko errenta pertsonala (€) 12.062 11.735 11.737 0,0
Emakumezkoak 9.046 9.132 9.235 1,1
Gizonezkoak 15.527 14.750 14.641 -0,7

Errenta pertsonal erabilgarria (€) 16.520 16.318 16.399 0,5
Emakumezkoak 12.902 13.033 13.321 2,2
Gizonezkoak 20.676 20.124 19.971 -0,8

Iturria: Eustat.

Familiaren batez besteko errenta  

2011 2013 2014 % 2014/13
Familia errenta (€) 41.920 40.951 40.759 -0,5

Emakumezkoak 33.881 33.524 33.603 0,2
Gizonezkoak 47.797 46.748 46.480 -0,6

Familien laneko errenta (€) 25.615 24.441 24.269 -0,7
Emakumezkoak 19.949 19.502 19.523 0,1
Gizonezkoak 29.758 28.296 28.062 -0,8

Familia errenta erabilgarria (€) 34.984 33.875 33.804 -0,2
Emakumezkoak 28.573 28.080 28.264 0,7
Gizonezkoak 39.672 38.399 38.232 -0,4

Iturria: Eustat
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Azkenik, auzoen araberako azterketak argi erakusten ditu Bilboko biztanleen errenta mailetan dauden 
desberdintasunak, norbanakoen errentaren kasuan, zein familiakoenean.

Abandoko auzoa da ranking buru 2014an batez besteko pertsonen 
errentari dagokionean 33.254 euroz, jarraian datorkio Indautxukoa (31.966 
euro) eta jada urrunago Castañoskoa (27.197 euro). Hamaika auzok 
lortzen dute batez besteko norbanakoaren errenta edukitzea Hiribilduko 
batez bestekoaren gainetik. Errenta pertsonal baxuenak ostera, Iturrigorri-

Peñascalen agertzen dira (9.712 euro), Otxarkoagan (10.794 euro) eta Uretamendin (10.861 euro), eta 
kopuru hauek Bilboko batez besteko errentaren erdia ingurua dira.

Familien Errentari dagokionez, batez besteko kopuru altuenak dauzkate ere Abandok (69.910 euro 2014an), 
Indautxuk (67.252 euro) eta Castañosek (56.352 euro), eta berriro aurkituko ditugu errenta baxuenak 
Iturrigorri-Peñascaleko (21.137 euro), Otxarkoaga (21.305 euro) eta Uretamendiko biztanleen artean (21.558 
euro). Guztira, lau auzotik bat inguru ageri da Hiribilduko batez besteko familia errentaren gainetik 2014an, 
eta antzeko proportzioa mantentzen da 2013. urtekoaren aldean.

Errenta altuenak 
Abando eta Indautxuko 
biztanleenak dira.

Norbanakoen eta familien errentak. Bilboko auzoetan, 2014

Auzoa Norbanakoen 
errenta

Familien 
errenta Auzoa Norbanakoen 

errenta
Familien 
errenta

Abando 33.254 69.910 Peña 14.108 29.217
Altamira 12.509 25.064 Erribera 15.406 28.408
Ametzola 20.879 43.602 Larraskitu 14.141 27.788
Arabella 13.883 26.171 Masustegi-Mintegitxueta 17.439 37.281
Arangoiti 13.731 29.166 Matiko 18.024 35.583
Atxuri 15.188 29.324 Miribilla 24.208 45.624
Basurtu 21.455 45.464 olabeaga 15.093 28.138
Begoña 22.000 47.703 otxarkoaga 10.794 21.305
Bilbo Zaharra 13.631 25.712 San Adrian 16.963 36.673
Bolueta 14.052 29.283 San Frantzisko 12.207 25.636
Bilboko Alde Zaharra 22.009 42.118 San Inazio 17.961 36.759
Castaños 27.197 56.352 deustuko San Pedro 22.424 47.500
Loruri 21.969 46.116 Santutxu 16.051 32.245
Errekaldeberri 15.458 31.415 Solokoetxe 17.014 35.981
Ibarrekolanda 20.282 43.499 Txurdinaga 18.174 41.460
Indautxu 31.966 67.252 Uretamendi 10.861 21.558
Iralabarri 17.773 36.544 Uribarri 15.879 31.613
Iturralde 18.453 36.652 zabala 13.797 27.504
Iturrigorri-Peñascal 9.712 21.137 zorrotza 14.524 30.289

zurbaran 17.584 36.461
Iturria: Eustat. Pertsonen eta familien errentaren estatistika.

Gehieneko eta gutxieneko familia errentak auzoen arabera, barrutiz barruti. 2014

Iturria: Eustat. Pertsonen eta familien errentaren estatistika.
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 » Gizarte Babesa Bilbon

2015ean onartu zen 185/2015 EBAZPENA, urriaren 6koa, Gizarte 
Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Zorroa 
arautzen dituena, hala zelan prestazio eta zerbitzuotara iritsi ahal 
izateko sarbide baldintzak, irizpideak eta prozedurak. Bilboko 
Udaleko Gizarte Ekintza Sailak modu aktiboan hartzen du parte 

ebazpenaren aurre-hausnarketa, lanketa eta onarpen prozesuan eta urtean zehar eman ditu lehen 
pausuak honen ezarpena era ordenatuan burutzeko modua koordinatzeko beste administrazioekin batera.

Horrela iristen da definitzera Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailaren Harrera Eredua, izaera estrategikoa 
eta metodologikoa duena, datozen urteetarako oinarriak ezartzen dituena eta Udaletxearen Udal Gizarte 
Zerbitzuen harrera eredu komunitarioaren alde egiten duena apustu. Honekin guztiarekin, agerian 
gelditzen da Udalak eginiko ahalegina udalerrian agertzen diren beharrei erantzun ahal izateko, eta 
zeintzuk agerian jasoak diren, datu moduan, Gizarte Ekintza Sailak burutzen duen Memorian.

Bilbon, 2015 amaieran, 16.260 elkarbizitza unitatetara iristen dira Diru Sarrerak Bermatzeko Errentak, eta 
hauek % 0,3ko beherakada erakusten dute 2014. urtekoen aldean (54 gutxiago). Guztira 28.072 pertsona 
artatu dira, eta 124,7 milioi euro gastatu.

Gizarte Larrialdietarako Laguntzei dagokienez, 2015. urtean 7.620 espediente bideratu dira, horietatik 
6.251 onartu, eta hauen artean guztira 5.102.933.59 €tako diru kopurua banatu da (% 3,4 gehiago 2014an 
baino).

Barrutien arabera, San Frantzisko-La Peñako biztanleak dira ordaindutako GLL gehien biltzen dituztenak 
(913 guztira), eta atzetik datozkie Otxarkoaga-Txurdinagako biztanleak (816) eta Santutxu-Boluetakoak 
(795), eta hiru barrutiok dira laguntza mota honen onura handiena bereganatzen dutenak.

6.251 gizarte larrialdietarako 
laguntza eta 16.260 Diru 
Sarrerak Bermatzeko Errenta.

Gizarte larrialdietarako laguntza ordainduak, 
oinarrizko gizarte zerbitzuen arabera 

2014 2015 % 2015/14
Ordaindutako laguntzak guztira (kop.) 6.045 6.251 3,4
deustu-San Inazio 490 529 8,0
Uribarri-zurbaran 493 562 14,0
otxarkoaga-Txurdinaga 801 816 1,9
Santutxu-Bolueta 784 795 1,4
Alde zaharra 526 533 1,3
San Frantzisko-La peña 906 913 0,8
Irala-San Adrian 471 470 -0,2
Errekalde-Peñascal 674 697 3,4
Abando 269 248 -7,8
zorrotza 247 239 -3,2
Basurtu-Altamira 275 306 11,3
Barreiatua 109 143 31,2
Iturria: Bilboko Udala, Gizarte Ekintza saila.
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 » Pobrezia eta gizarte desberdintasunei buruzko inkesta (2014)

EUSTATek burutzen duen Pobrezia eta Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkestak eskaintzen digu 
aukera Euskadiko familien egoera ezagutzeko pobrezia mailari dagokionean. Argitaratutako azken datuen 
arabera, pertsonen arteko pobrezia tasa erreala hazi egin da azken urteetan, bai EAEn eta bai Bizkaian 
ere. Hala, EAEn 2008an % 4,2koa izatetik igaro da % 5,9koa izatera 2014an, eta Bizkaian 2008ko % 5,2tik 
igo da 2014ko % 6,4ra (1,7 pp eta 1,2 pp-ko hazkundea, hurrenez hurren).

Bilboko kasuan, 2014ko tasa 0,8 puntu portzentual handiagoa da 2008koa baino, baina 1,1pp egin du 
behera 2012-2014 epean % 9,5etik % 8,4ra igarota. Azken urte honetan, guztira 28.776 pertsona bizi dira 
pobrezia errealeko egoera batean Bilbon.
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Eustatek Biztanleen eta Etxebizitzen Erroldan, eta Bilboko Udalaren Hezkuntza Estatistikan 
argitaratutako azken datuen arabera, jada ikasketak amaitu dituzten hiriko biztanleen artean % 21,1ek 
dauka goi mailako titulazioa, guztira 66.626 pertsonak, % 1,0 gehiagok 2014an baino, eta 2010ean 

baino%10,3 gehiagok. Talde honi gehituz erdi-goi mailako ikasketak dauzkaten biztanleak, kopurua 90.836 pertsonatara igotzen da, eta hauek 
biztanle guztien % 28,8 dira.

Biztanleen % 22,8k dauzka bigarren mailako ikasketak, eta % 14,2k ikasketa profesionalak. % 30,7k lehen mailako ikasketak burutu ditu eta 
beste % 3,3k ez dauka ikasketarik.

Goi mailako ikasketak dauzkan 
biztanleria % 21,1ekoa da.

Heziketa 2015/2014 2015/2010
2010 2013 2014 2015 Nº % Nº %

Buruturiko ikasketak (10 urte eta geh. bizt., kop.) 324.171 319.013 316.176 315.223 -953 -0,3 -8.948 -2,8
Analfabetoak eta ikasketa bakoak 13.612 11.662 11.032 10.586 -446 -4,0 -3.026 -22,2
Lehen mailakoak 106.751 101.016 98.749 96.934 -1.815 -1,8 -9.817 -9,2
Profesionalak 41.164 43.690 44.323 44.817 494 1,1 3.653 8,9
Bigarren mailakoak 74.366 73.113 71.410 72.050 640 0,9 -2.316 -3,1
Erdi-goi mailakoak 27.853 25.274 24.709 24.210 -499 -2,0 -3.643 -13,1
Goi mailakoak 60.425 64.258 65.953 66.626 673 1,0 6.201 10,3

Iturria: Eustat, Udal hezkuntza estatistika.
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Bilbok biltzen du Bizkaian Araubide Orokorreko unibertsita-
tez kanpoko irakaskuntzako ikasleen % 27,7, Eusko Jaur-
laritzaren datuen arabera, eta EAE osoko ikasleen % 14,0. 

2014-15 ikasturterako guztira 54.348 ikasle daude Bilbon 
matrikulatuta araubide orokorrean unibertsitatez kanpo, dela 

sare publikoan edota dela itunpeko sare pribatuan. Itunpeko irakaskuntza zentroek hartzen 
dituzte Bilbon eskolatutako ikasle guztien % 55,7a (30.277 ikasle datu absolutuetan). Gai-
netiko % 44,3 ikasleek ikastetxe publikoetan burutzen dituzte bere ikasketak, eta guztira 
24.071 ikasle dira.

Hizkuntza ereduei begira, Bilbon D eredua da nagusi (% 43,0), eta atzetik dihoazkio A ere-
dua (% 28,3) eta B eredua (% 27,4). Ikasleek sare publikoan nagusiki aukeratzen dute D 
eredua (% 62,5), eta sare pribatuan berriz, ikasleen % 27,5ek aukeratzen du soilik eredu 
hau. Bere aldetik, B ereduak sare publikoan ikasleriaren % 4,1 baino ez du biltzen, baina 
sare pribatuan ostera  proportzioa % 45,9a arte igotzen da. Azkenik, sare publikoko ikasleen 
% 33,4 ageri da A ereduan matrikulatua, eta pribatuan berriz, % 24,3a. Bestetik, X ereduak 
692 ikasle biltzen ditu Bilbon, denak ere sare pribatuan.

Bilboko hezkuntza eta heziketa ikastetxeen sareak, direla publikoak edo pribatuak, heziketa eskaintza zabala dauka, bai unibertsitate mailan eta bai unibertsitatez kanpo, eta ikasle ugari erakartzea 
lortzen du, baita beste udalerri eta lurraldeetatik etorritakoak ere.

Bilbon unibertsitatez 
kanpoko 54.348 
ikasle daude.

Araubide orokorreko ikasleen banaketa, mailaren eta lurraldearen arabera, 
2014-15

Hasierako Irakaskuntza Bigarren Mailako Irakaskuntza
DBH DOBH

Haur 
Hezkuntza

Lehen 
Hezkuntza HB(*) HB(*) BATX. Bach. LH ZI(*) HHE Guztira

Bilbo 11.469 16.402 93 10.776 27 5.491 6.581 95 3.414 54.348
Bizkaia 46.398 64.223 272 38.846 125 15.474 16.699 222 13.841 196.100
EAE 93.805 126.873 469 77.193 283 30.243 35.168 484 26.170 390.688
(*) Hezkuntza Berezia:  Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Zereginen Ikaskuntza.
Iturria: Eusko Jaurlaritza.

Araubide Bereziko irakaskuntza hiru arlo handitan antolatzen 
da: irakaskuntza artistikoa (musika, dantza, arte plastikoak 
eta diseinua, eta arte dramatikoak), hizkuntzen irakaskuntza 
eta kirol irakaskuntza, LOGSE legearen arabera.

EAEn araubide bereziko irakaskuntzok 134 ikastetxe bil-
tzen dituzte, 2.543 irakasle eta 85.988 ikasle matrikulatu 
2014-2015 ikasturterako. Bilbon 9 dira irakaskuntza mota 
hau eskaintzen duten ikastetxeak.

Araubide orokorreko ikastetxeak Bilbon 
unibertsitatez kanpo 2015
Araubide orokorreko ikastetxeak unibertsitatez kanpo 138

Haur Hezkuntza (1. zikloa) 86
Haur Hezkuntza (2. zikloa) 64
Lehen Hezkuntza 62
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 46
Batxilergoa 35
Lanbide Heziketa - oinarrizkoa 10
Lanbide Heziketa - Erdi maila 22
Lanbide Heziketa - Goi maila 23
Hezkuntza Berezia 17
Helduen Hezkuntza - HHE 7

ArauIturria: Bilboko Udala. Hezkuntza Saila 19
Musika ikastegiak - oinarrizko maila 7
Musika ikastegiak - Erdi maila 5
Musika eskolak 6
dantza ikastegiak - Goi maila 1
Arte plastiko eta diseinu ikastetxeak - Goi maila 2
Arte dramatikoko ikastetxeak - Goi maila 1
Hizkuntza Eskolak 1
Kirol Irakaskuntza Ikastetxeak - Erdi maila 2
Kirol Irakaskuntza Ikastetxeak - Goi maila 1

Iturria: Bilboko Udala. Hezkuntza Saila.

Bilbok uniber-
tsitateko 18.543 
ikasle dauzka 
2015/2016 ikas-
turtean. Hauek 
hirian kokatu-

tako hiru unibertsitateetan banatzen dira: bat 
publikoa, Euskal Herriko Unibertsitatea, eta 
beste bi pribatu, Deustuko Unibertsitatea eta 
Mondragon Unibertsitatea.

Lehenak 10.343 pertsona dauzka matrikulatuta, 
eta hauek dira ikasle guztien % 55,8. Horietatik, 
8.917 dabiltza gradu ikasketak egiten eta gaine-
rakoak berriz Master Ofizialak edota Berezko 
Titulazioak lortzen saiatzen dabiltza. Bere alde-
tik, Deustuko Unibertsitateak 8.112 ikasle batzen 
ditu bere ikasgeletan (% 43,7), eta horietatik 
5.829k dihardute graduko ikasketak edota biga-
rren zikloak egiten, beste 1.977 dabiltza gradu 
ondoko ikasketak burutzen eta gainetikoak Do-
ktoretza ikasketetan dabiltza. Azkenik, Mondra-
gon Unibertsitateak, oraindik ere ibilbide laburra 
duenak hiribilduan, 88 ikasle biltzen ditu bere 
Lidergo Ekintzailea eta Berrikuntza Graduan eta 
Erakundeen Nazioartekotze Masterrean.

Unibertsitate ikasleak Bilbon 
2015

Euskal Herriko Unibertsitatea 10.343
deustuko Unibertsitatea 8.112
Mondragon Unibertsitatea 88

GUzTIrA 18.543
Iturria: EHU, Deustuko Unibertsitatea eta Mondragon Unibertsitatea.

Ia 20.000 ikaslek 
egiten dituzte Bilbon 
beren unibertsitate 
ikasketak.

 » Unibertsitateko Irakaskuntza » Araubide Bereziko irakaskuntza » Araubide Orokorreko irakaskuntza unibertsitatez kanpo

Demografia: Biztanleriaren bilakaera eta egitura 1 2 Atzerriko biztanleak  » Biztanleria: Errenta, eskolatze eta hezkuntza maila
Biztanleriaren gorabeherak Herritartasunaren arabera Pertsonen eta familien errenta 1 2
Biztanleria barruti eta auzoetan Barrutietan Gizarte babesa

Eskolatze maila
 » Ikasten diharduen populazioaren hezkuntza maila

 » Biztanleria: Errenta, eskolatze eta heziketa maila    » Ikasten diharduen populazioaren hezkuntza maila
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Bilboko 
Urtekari Sozioekonomikoa
2015

Bilbon % 3,02ko hazkundea  erakutsi du 2015. urtearen amaieran 
jarduera ekonomikorako lizentzia kopuruak. Guztira 39.223 izatera 
heldu da, aurreko urtean baino 1.148 lizentzia gehiago. Guztien % 74,6 
enpresa jarduerak dira (29.255), % 24,6 profesionalak (9.633) eta % 0,9 
artistikoak (335).

Hazkundea, kopuru absolutuetan, handiagoa da enpresa jardueretan (700 jarduera gehiago, 
% 2,45), ondoren profesionaletan (421 jarduera gehiago, % 4,57) eta artistikoetan (27 jarduera 
gehiago, % 8,77).

 » Jarduera sektoreen erradiografia

 » Ekonomia eta enpresa jarduerak

2015ean % 3,02 
hazi dira jarduera 
ekonomikoak Bilbon.

Hirian Zerbitzuen Sektoreak duen garrantzia agerian gelditzen da sektoreen azterketa azkar 
bat eginik. Enpresa jarduerak eta profesionalak batera zenbatuta, sektoreak guztira 34.859 
lizentzia biltzen ditu, guztien % 88,9. Bestalde, Eraikuntzako sektorekoa da lizentzien % 6,6 
(2.605) eta Industriakoa % 3,6a (1.424 lizentzia). Bere aldetik, hiriko ekonomia sarea osat-
zen dute jarduera artistikoek (osotasunaren % 0,8 hartuaz, 335 lizentziaz).

Ekonomia eta Enpresa 
Jarduerak 2014 2015 Bar. Abs. % 2015/14
Ekonomia jarduerak 38.075 39.223 1.148 3,02

Enpresa jarduerak 28.555 29.255 700 2,45
Industria 1.397 1.424 27 1,93
Eraikuntza 2.472 2.605 133 5,38
Zerbitzuak 24.686 25.226 540 2,19

Merkataritza 8.933 9.011 78 0,87
Ostalaritza 3.075 3.076 1 0,03
Finantzak eta aseguruak 830 834 4 0,48
Higiezinak 950 1.003 53 5,58
Enpresei Zerbitzuak 4.426 4.564 138 3,12
Bestelako zerbitzuak 6.472 6.738 266 4,11

Jarduera profesionalak 9.212 9.633 421 4,57
Jarduera artistikoak 308 335 27 8,77

Lizentzia kopurua. Urteko datuak, urteko azken hiruhilekoari dagozkionak. Kanpo utzi dira lehen sektoreko 
jarduerei dagozkien datuak. 
Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia.

Ekonomia 
jarduerak

Zerbitzuak
2014. urtearen aldean, jar-
duera lizentzien kopuruak 
izaniko bilakaera positiboa 
izan da sektore guztietan, eta 
termino erlatiboetan, bereziki 
azpimarratzekoa da Eraikun-
tzaren sektorean eman den 
hazkundea (% 5,38; 133 li-
zentzia gehiago) eta jardue-
ra Artistikoetan (% 8,77; 27 
gehiago). Industriak ere be-
rreskuratu ditu lizentziak eta 
% 1,93 hazi da (27 lizentzia 
gehiago), eta baita Zerbitzuak 
ere, hau % 2,19 hazita (540 
lizentzia gehiago).

Industria

Eraikuntza 

2014

+ 2,19 %

540

2015: 25.226 lizentzia 

2014

+ 2,45 %

700

2015: 29.255 lizentzia 

2014:

+ 3,02 %

1.148

2015:
39.223 lizentzia 

38.075 lizentzia 

2014

+ 1,93 %

27

2015: 1.424 lizentzia 

2014

+ 5,38 %

133

2015: 2.605 lizentzia 

2014

+ 4,57 %

421

2015: 9.633 lizentzia 

2014

+ 8,77 %

27

2015: 335 lizentzia 

4,87 %

8,90 %

86,23 %

Enpresa jarduerak

Jarduera artistikoak 

Jarduera profesionalak

 » Ekonomia eta enpresa jarduerak Soldatapeko beharginak dituzten enpresak Afiliazioa autonomoen araubidean Enpresen dinamikotasuna Ekoizpen ekonomia
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Abandoko barrutiak mantentzen du lidergoa hiriko ekonomia jardueran, guztira 
13.962 lizentziaz 2015. urte amaieran, eta honek % 2,11ko hazkundea esan 
gura du eta bere indarra mantenduz finantza, merkataritza eta zerbitzuen 
erdigune gisa (hiribildu osoko jardueren % 35,6).

Zerbitzuen sektoreak, 13.586 lizentzia dauzka, eta praktikoki monopolizatu 
egiten du barrutiko enpresa eta negozio jarduera osoa (% 97,3). Sektoreko 

lizentzia guztietatik, 10.163 dira enpresa jarduerak: Merkataritza, jatetxeak eta ostatuak (3.955); Garraioak eta 
komunikazioak (303); Finantza, aseguru eta enpresei zerbitzuak eskaintzeko erakundeak (3.830); eta Bestelako 
zerbitzuak (1.726). Gainerakoak, 3.772 lizentzia, jarduera profesionalei dagozkie, eta hauen barruan pisu gehien 
daukatenak dira zuzenbideko profesionalek eskaintzen dituzten zerbitzuekin loturikoak (1.311).

Otxarkoaga-Txurdinagako barrutiak ez dauzka 651 lizentzia  baino, eta bera da ekonomia jardueren kokapenak gutxien 
laguntzen duena, ez ditu-eta hiribildu osoko % 1,7 baino biltzen. Kopuru hau, edonola, hazi egin da azken urtean, baina 
hiri osoko batez bestekoak baino ehuneko puntu bat gutxiago hazi da hala ere (% 2,04, % 3,02aren aldean).

Barruti honetan nabarmentzen den sektorea, udalerri osoan bezala, Zerbitzuena da. Jarduera guztien % 95,1a 
hartzen du, eta 619 lizentzietara heldu da. Jardueren xehetasunean, esanguratsuenak dira merkataritza, jatetxeak 
eta ostatuak, eta guztion artean 289 batzen dituzte eta guztizkoaren erdia dira ia.

Hiriko barruti guztietan pisu gehien duten jarduerak dira Txikizkako merkataritza eta Ostalaritza. Baina 
nabarmentzekoak dira ere finantza eta zuzenbide zerbitzuen eskaintzarekin loturiko jarduera profesionalak, batik 
bat Abandoko barrutian bildurik hartzen duten garrantziagatik.

 » Jardueraren banaketa barrutien arabera » Ekonomia eta enpresa jarduerak

Txikizkako merkataritza 
eta ostalaritza dira barruti 
bakoitzean pisu gehien 
duten jarduerak.

Ekonomia jarduerak 
barrutien arabera 2014 2015 %2015/14
Ekonomia jarduerak 38.075 39.223 3,02

Deustu 3.525 3.519 -0,17
Uribarri 1.767 1.824 3,23
Otxarkoaga-Txurdinaga 638 651 2,04
Begoña 2.442 2.446 0,16
Ibaiondo 4.270 4.369 2,32
Abando 13.674 13.962 2,11
Errekalde 2.504 2.535 1,24
Basurtu - Zorrotza 1.806 1.814 0,44
Barrutika zehaztu gabe 7.449 8.103 8,78

Lizentzia kopurua. Urteko datuak, urteko azken hiruhilekoari dagozkionak. Kanpo utzi dira lehen sektoreko 
jarduerei dagozkien datuak.
Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia.

 » Ekonomia eta enpresa jarduerak Soldatapeko beharginak dituzten enpresak Afiliazioa autonomoen araubidean Enpresen dinamikotasuna Ekoizpen ekonomia
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Bilbon Gizarte Segurantzan izen emaniko soldatapeko 
beharginak dituzten enpresen kopurua 195 enpresatan 
igo da 2015. urtea amaitzean, eta 12.366ra heldu dira. 
Eta % 1,6ko hazkundea esan gura du honek 2014ko 
amaierakoaren aldean.

Soldatapeko beharginak dauzkaten zerbitzu sektoreko enpresak, guztira 10.965 dira, eta 
gehiengoa hiriko enpresa egituran, berauek direnez hiriko enpresa sare osoaren % 88,7. 
Sektore honen barruan nagusi dira merkataritzara atxikitako enpresak, eta beraiek dira 
guztien % 23,8, urtean zehar joera negatiboa erakutsi duten arren, eta % 0,58ko jaitsiera 
erakutsi (17 lizentzia gutxiago). Bigarren postuan daude, kopuruari dagokionez, jarduera 
profesional, zientifiko eta teknikoei loturiko enpresak, 1.586 dira guztira, eta hiriko enpresa 
sare osoaren % 12,8a dira. Bariazioa  kasu honetan ostera positiboa da, eta % 0,63 xumea 
hazi da hauen kopurua.

Industria eta energiaren sektoreak enpresa guztien % 4,54 betetzen du eta 562 enpresa dauzka 
Gizarte Segurantzan izen emanik, 2015. urtean % 1,23 gutxiago diren arren. Eraikuntza ostera 
% 3,69 hazi da eta erregistraturiko 814 enpresaz itxi du 2015. urtea. Azkenik, lehen sektoreak, 
25 dauzka hirian, eta bere presentzia ia testigantza hutsekoa du hiribilduan.

 » Soldatapeko beharginak dituzten enpresak

195 enpresa gehiago 
Bilbon soldatapeko 
beharginak dauzkatenak.

Soldatapeko beharginak 
dauzkaten enpresak* 2014 2015  % 2015/14

Enpresak 12.171 12.366 1,60
Lehen sektorea 21 25 19,05
Industria eta Energia 569 562 -1,23
Eraikuntza 785 814 3,69
Zerbitzuak 10.796 10.965 1,57

Merkataritza 2.955 2.938 -0,58
Garraioa 515 498 -3,30
Ostalaritza eta ostatugintza 1.345 1.342 -0,22
Informazioa eta komunikazioak 386 396 2,59
Finantzak eta aseguruak 379 386 1,85
Higiezinak 318 312 -1,89
Profesionalak, zientifikoak eta teknikoak 1.576 1.586 0,63
Administratiboak eta laguntzaileak 634 654 3,15
Administrazio Publikoa 116 113 -2,59
Hezkuntza 382 407 6,54
Osasungintza 700 713 1,86
Gizarte zerbitzuak 240 253 5,42
Jolaserakoak eta kulturalak 245 266 8,57
Bestelako zerbitzuak 1.005 1.036 3,08

Etxebizitzak enplegatzaile gisa 8.598 8.721 1,43
Enpresa kopurua gutxienez soldatapeko pertsona bat daukana.
*Kanpo utzi dira familiak enplegatzaile gisa, eta hauek aparte erakusten dira.
Datuak urte bakoitzeko abenduari dagozkio.
Iturria: Enplegua eta Gizarte Segurantzako Ministerioa.
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Langile Autonomoen Erregimen Berezian afiliaturiko herritar kopurua, 2015eko abenduan 
Bilbon, % 0,91 hazi da urte arteko konparazioan, eta 22.741 pertsona kopurura iritsi da, 206 
afiliazio irabazi ondoren. 

Gehienek zerbitzu sektorean dihardute (% 82,1), eta azpimarratzekoak dira Txikizkako 
merkataritzari atxikitakoak, eta hauek Ostalaritzakoez batera 6.683 lizentzia batzen dituzte, 
erregimen mota honetan afiliaturiko herritar guztien % 29,4 dira praktikoki. Azpimarratzekoak 
dira ere jarduera Profesional, zientifiko eta teknikoetan afiliaturiko 2.610 herritarrak (guztien 
% 11,5).

Sektore handiei erreparatuz, ez da aldaketa esanguratsurik eman aurreko urtearen aldean, 
Hala, Lehen sektorea ez da batere aldatu (% 0,0), Industria eta energiak 6 pertsona gutxiago 
dauzka (% -0,44), eraikuntzak 21 gehiago (% 0,80) eta Zerbitzuek ostera 191 gehiago (% 1,03).

Zerbitzu sektorearen barruan, eta honek hirian daukan pisuagatik, nabarmentzekoak dira 
Jarduera profesional, zientifiko eta teknikoetan eman diren igoerak (% 4,36), Osasungintza eta 
gizarte zerbitzuetan (% 3,39), eta Txikizkako merkataritzan (% 0,71), hala zelan Ostalaritzak 
(% -1,25) eta Garraio eta biltegiratzeak (% -2,06) erakutsi dituzten beherakadak.

Gainerako arloetan portzentaje hazkunde handienak jazo dira Arte, jolas eta denbora-pasa 
jardueretan (% 9,44), Ibilgailuen salmenta eta konponketetan (% 3,57) eta Hezkuntzan 
(% 3,48). Biztanle afiliatu autonomoen beherakada esanguratsuena finantza eta aseguru 
jardueretan eman da (% -3,90).

 » Afiliazioa autonomoen araubidean

Langile Autonomoen Erregimen Berezian 
Afiliatuak 2014 2015 % 2015/14
Afiliaturiko herritarrak (kop.) 22.535 22.741 0,91

Lehen sektorea 63 63 0,00
Industria eta Energia 1.374 1.368 -0,44
Eraikuntza 2.614 2.635 0,80
Zerbitzuak 18.484 18.675 1,03

Txikizkako merkataritza 4.198 4.228 0,71
Ostalaritza 2.486 2.455 -1,25
Handizkako merkataritza 1.631 1.611 -1,23
Jarduera profesional, zientifiko eta teknikoak 2.501 2.610 4,36
Garraioa eta biltegiratzea 1.503 1.472 -2,06
Zerbitzu pertsonalak 1.498 1.512 0,93
Osasungintza eta gizarte zerbitzuak 1.090 1.127 3,39
Administrazio jarduerak eta zerbitzu laguntzaileak 616 630 2,27
Informazioa eta Komunikazioak 588 599 1,87
Hezkuntza 603 624 3,48
Ibilgailuen salmenta eta konponketa 448 464 3,57
Finantza eta aseguru jarduerak 487 468 -3,90
Arte, jolas eta denbora-pasa jarduerak 360 394 9,44
Bestelako zerbitzuak 475 481 1,26

Gizarte Segurantzako Autonomoen Erregimenean afiliaturiko pertsonak, Bilbon burututako ekonomia jardueretan.
Datuak urte bakoitzeko abenduari dagozkio.
Iturria: Enplegua eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

Ekonomia eta enpresa jarduerak Soldatapeko beharginak dituzten enpresak  » Afiliazioa autonomoen araubidean Enpresen dinamikotasuna Ekoizpen ekonomia
Jarduera sektoreen erradiografia Merkataritza elkarte berriak Eraikuntza 1 2
Banaketa barrutietan Erregistro berriak Ekonomia Jardueren gaineko Zergan Industria

Kontratu erregistratuak Zerbitzuak 1 2
Kanpo Merkataritza



Ekonomia eta enpresa2 20Página

Aurkibidea: 1.  Biztanleria 2. Ekonomia eta enpresa 3. Lan merkatua 4. Merkataritza 5. Turismoa 6. Informazioaren eta berrikuntzaren gizartea 7. Kultura eta kirola 8. Etxebizitza Garraioa eta ingurumena

Bilboko 
Urtekari Sozioekonomikoa
2015

2015. urtean zehar 782 elkarte berri eratu dira, eta horrek 
% 9,9ko beherakada esan gura du aurreko urtearen aldean. 
Jaitsiera hau lau jarduera sektoreetan islatzen da.

Atzerakada handiena sortu diren elkarteen kopuruan, kopuru 
absolutuetan, Zerbitzu sektorean jazo da. Sektore hau, merkataritza elkarte berri guztien 
% 81,3 ere izanik, % 8,1 txikitu da 2014. urtearen aldean. Guztira, 56 enpresa erregistratu 
gutxiago aurreko urtean baino. Bestalde, Lehen sektorea % 25 jausi da (enpresa 1 gutxiago), 
Industria eta energia % 13,3 (6 enpresa gutxiago) eta Eraikuntza % 17,5 (22 gutxiago).

Soilik merkataritza sektorean hazi da urtean zehar erregistraturiko elkarte berrien kopurua (26 
elkarte gehiago, % 16,8). 19 elkarte gutxiago dira Finantza zerbitzuen arloan sorturiko elkarte 
kopurua (% -32,8), 14 gutxiago Garraio eta komunikazioetan (% -27,5), 24 gutxiago Enpresendako 
zerbitzuak eta higiezinak sektorean (% -12,0) eta 9 gutxiago Ostalaritzan (% -9,3).

 » Merkataritza elkarte berriak » Enpresen dinamikotasuna

Elkarte berrien eraketa 
% 9,9 jaitsi da 2015ean.

Merkataritza elkarte berriak
2014 2015 % 2015/14

Elkarte berriak 868 782 -9,91
Lehena 4 3 -25,00
Industria eta Energia 45 39 -13,33
Eraikuntza 126 104 -17,46
Zerbitzuak 692 636 -8,09

Merkataritza 155 181 16,77
Ostalaritza 97 88 -9,28
Garraioak eta komunikazioak 51 37 -27,45
Finantza zerbitzuak 58 39 -32,76
Enpresei zerbitzuak eta higiezinak 200 176 -12,00
Bestelako zerbitzuak 131 115 -12,21

Iturria: Bilboko Merkataritza Ganbera eta Merkatal Erregistroa.
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Bilboko 
Urtekari Sozioekonomikoa
2015

Erregistro berriak Ekonomia Jardueren gaineko Zer-
gan dira adierazle nagusienetako bat enpresen dina-
mikotasunaren, negozio berriak ezartzeko erregis-
troak islatzen dituztenez denbora epe jakin batean. 
Bilboko kasuan, 6.558 erregistro berri izan dira 2015. 

urtearen amaiera bitartean zergan, eta horrek % 3,47ko beherakada esan gura du.

Erregistro guztien kopuruan duten garrantzia aztertuz, enpresa jarduerak dira 
nabarmentzekoak, guztira 4.426 batzen dituztenak, eta guztien % 67,5. 2015. urtean % 
5,8 egin du behera kopuruak, termino absolutuetan 2014an baino 274 erregistro gutxiago.

Jarduera profesionaletan ostera, urte arteko % 1,90reko igoera izan da. Termino 
absolutuetan 38 erregistro gehiago, guztira 2.039ra iritsi direnak, eta erregistro guztien 
% 31,1 ere badirenak. 

Sektorekako bilakaerari erreparatuz, Eraikuntzak, 2014an emaitza hoberena erakutsi 
zuenak, % 10,88 beherakada jasan du, guztira 917 erregistro urtean, 112 izen emate 
gutxiago, eta Industriari laga dio 2015ean hazkunde datu hoberenaren lekukoa ehuneko 
terminoetan (% 13,55 eta 21 erregistro gehiago).

Zerbitzuen arloko enpresa jardueren erregistroak % 5,20 gutxitu dira urte artekoan (183 
gutxiago). 

Jarduera mota hauen azterketa xeheak erakusten du Merkataritzak daukala dinamikotasun 
handiena erregistro berriei dagokienez, guztira 1.345 biltzen ditu eta, eta % 0,90reko 
hazkundea erakusten du, aurreko urtean baino 12 erregistro gehiagoz. Hazkunde 
absolutu handiena (18 gehiago) eta hazkunde handiena ehunekotan (% 31,58) Higiezinen 
jarduerei dagokie.

Erregistro berrien kopuruari erreparatuta ostera, Enpresendako zerbitzuak dira bilakaera 
negatiboa eduki duten jarduerak, 2014an baino 111 jarduera gutxiagoz, eta Jatetxeak ere, 
90 erregistro gutxiagoz.

 » Erregistro berriak Ekonomia Jardueren gaineko Zergan » Enpresen dinamikotasuna

Erregistroak % 3,47 jausi 
dira Ekonomia Jardueren 
gaineko Zergan.

Ekonomia Jarduerak. Erregistroak

2014 2015 % 2015/14
Erregistroak ekonomia jardueretan (kop.) 6.794 6.558 -3,47

Erregistroak enpresa jardueretan (kop.) 4.700 4.426 -5,83
Industria 155 176 13,55
Eraikuntza 1.029 917 -10,88
Zerbitzuak 3.516 3.333 -5,20

Merkataritza 1.333 1.345 0,90
Jatetxeak 648 558 -13,89
Finantza erakundeak, aseguruak 45 52 15,56
Higiezinen jarduerak 57 75 31,58
Enpresendako zerbitzuak 530 419 -20,94
Bestelako zerbitzuak 903 884 -2,10

Erregistroak jarduera profesionaletan (kop.) 2.001 2.039 1,90
Erregistroak jarduera artistikoetan (kop.) 93 93 0,00
Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia.

Ekonomia eta enpresa jarduerak Soldatapeko beharginak dituzten enpresak Afiliazioa autonomoen araubidean  » Enpresen dinamikotasuna Ekoizpen ekonomia
Jarduera sektoreen erradiografia Merkataritza elkarte berriak Eraikuntza 1 2
Banaketa barrutietan  » Erregistro berriak Ekonomia Jardueren gaineko Zergan Industria

Kontratu erregistratuak Zerbitzuak 1 2
Kanpo Merkataritza



Ekonomia eta enpresa2 22Página

Aurkibidea: 1.  Biztanleria 2. Ekonomia eta enpresa 3. Lan merkatua 4. Merkataritza 5. Turismoa 6. Informazioaren eta berrikuntzaren gizartea 7. Kultura eta kirola 8. Etxebizitza Garraioa eta ingurumena

Bilboko 
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2015

Bilboko enpresek eginiko kontratu kopurua urte artekoan % 13,93 hazi da 2015ean, eta datu 
honek dinamikotasun ikuspuntu bat iragartzen du egoera ekonomiko orokorrean igarritako 
hobekuntzaren ondorio. Termino absolutuetan 179.473 kontratu sinatu dira, aurreko urtean 
zehar baino 21.948 gehiago. Igoera honek gizonezkoei lagundu die gehiago (% 15,30) 
emakumezkoei baino (% 12,75). Adin tarteak kontuan, herritar helduenen artean eman da 
igoerarik handiena, eta %16,71 kontratu gehiago sinatu dira 45 urtez gorakoen tartean.

Jarduera sektoreei begira, eta ehuneko terminoetan, Lehen sektorea da hazkunde handiena 
erakutsi duena erregistratutako kontratuetan (% 45,87), eta ondoretik datozkio Industria eta 
Zerbitzuak, % 21,97 eta % 13,82 hazi direnak hurrenez hurren. Datu guztiak era absolutuan 
aztertuz, Zerbitzuak dira hazkunde handiena erakutsi dutenak, 2014. urteko 146.407 
kontratuetatik igaroz 166.641era azken urtean, 20.234 gehiago.

Jarduera arloka berriz, sinatutako kontratuen aldetik dinamikoenak dira: Administratiboak 
eta laguntzaileak (28.410), Ostalaritza (27.785) eta Osasungintza eta gizarte zerbitzuak 
(23.695). Urte arteko aldaketei begiratuz, gehien hazi diren jarduerak dira Informazioa eta 
komunikazioak (% 47,9), Ostalaritza (% 22,8) eta Hezkuntza (% 17,4).

 » Kontratu erregistratuak » Enpresen dinamikotasuna

Kontratu erregistratuak
2014 2015 % 2015/2014

Kontratu erregistratuak (kop.) 157.525 179.473 13,93
Emakumezkoak 84.543 95.324 12,75
Gizonezkoak 72.982 84.149 15,30
16-24 urte bitarte 23.185 26.772 15,47
25-44 urte bitarte 100.656 113.388 12,65
45 urte eta gehiago 33.684 39.313 16,71
Lehen sektorea 218 318 45,87
Industria 4.693 5.724 21,97
Eraikuntza 6.207 6.790 9,39
Zerbitzuak 146.407 166.641 13,82
Zehaztugabeak eta zehaztugabe bilakatutakoak 11.297 12.584 11,39
Aldi baterakoak 146.228 166.889 14,13

Iturria: EEZP.
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2015

Eraikuntzak bere susperraldia egonkortu du Bilbon 2015ean, 3.380 jarduera 
lizentzia kopurura iritsi da, eta honek % 4,58ko hazkundea adierazten du 
(148 lizentzia gehiago), hiribilduko lizentzia guztien batez besteko aldaketaren 
gainetik (% 3,01).

Sektoreko lizentzia guztien artetik, enpresei dagozkienak 133 hazi dira, eta honek % 5,38ko hazkundea 
esan gura du, eta 2.605eko kopuru batua urte amaierarako. Hazkundea txikiagoa da eraikuntzarako 
zerbitzuak eskaintzen dituzten jarduera profesionalen kasuan, zeinek 15 lizentzia (% 1,97) gehiago eduki 
dituzten 2015. urtearen aldean.

Sektoreak hiriko ekonomian daukan pisua areagotu egin da lizentzien kopuruari dagokionez, eta % 8,49tik 
igaro da % 8,62ra (ehuneko 0,13 puntu gehiago).

Edozelan ere sektoreak egokitze garai batean sartuta jarraitzen du, alde batetik lizentzia aktiboen 
kopurua zelan handitzen doan ikusten den arren, bestetik ere ikusten denez zelan gutxitzen diren 
erregistroak bai ekonomia jardueren gaineko zergan eta bai merkataritza elkarte berrien sorreran ere.

Eraikuntza sektorean afiliaturiko pertsona kopuru osoa apurtxo bat hazi da 2015ean zehar. Edozelan 
ere, desberdindu beharra dago, alde batetik, zuzenean eraikuntzaren propioak diren zereginetan 
diharduen pertsona kopuruaren bilakaera, % 2,62 jaitsi dena, eta bestetik, eraikuntzako laguntzaile 
legez enplegatuen artekoa, azken hau % 2,10 hazi da eta.

Afiliazio guztien artetik, 2.827 (% 33) eraikuntzari dagozkio zuzenean, eta 5.794 (% 67), eraikuntzari 
laguntza emateko jarduerei. Lehenak 76 pertsona galdu ditu, eta bigarrena berriz, hazi egin da, 119 
pertsona gehiagoz.

Sektore honetako afiliazioak 2015. urtean aurreko pisu berbera mantendu du praktikan udalerriko 
afiliazio osoen aldean, bada Bilboko afiliatuen % 5,17 izatetik % 5,09 izatera igaro da, guztira ere 
ehuneko 0,08 puntu gutxiagoz.

 » Ekoizpen ekonomia

Eraikuntzako 148 
lizentzia gehiago 
2015ean.

 » Ekonomia jarduerak

 » Herritar afiliatuak

Eraikuntza
2014 2015    % 2015/14

Ekonomia Jarduerak guztira Bilbo 38.075 39.223 3,01
Ekonomia Jarduerak guztira Bilbo Eraikuntza 3.232 3.380 4,58

Enpresa Jarduerak Eraikuntza 2.472 2.605 5,38
Jarduera Profesionalak Eraikuntzari zerbitzuak 760 775 1,97

Bilboko Eraikuntza sektorearen pisua / Lizentzia 
guztien aldean

8,49 % 8,62 % 0,13 pp

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia.

 Herritar afiliatuak
2014 2015    % 2015/14

Herritar afiliatuak (kop.) 166.045 169.462 2,06
Eraikuntza 8.578 8.621 0,50

Eraikuntza 2.903 2.827 -2,62
Eraikuntzako laguntzaileak 5.675 5.794 2,10

Sektorearen pisua (%) 5,17 5,09  -0,08 pp
Iturria: Enplegua eta Gizarte segurantzako Ministerioa.
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2015

Langile Autonomoen Erregimen Bereziko afiliazioek geldotu egin dute bere hazkundea, % 0,80 ere 
igo den arren 2014 urtearen aldean, eta 2.614 izatetik igaroz 2.635 pertsona izatera. Hazkunde hau 
autonomoen kopuru osoan jazo denaren antzekoa da (% 0,91), eta afiliatu hauen pisua % 11,59an 
kokatu da guztien aldean.

Bizkaiko etxebizitzen gaineko oniritzi eta lizitazio eskaintzei begiratuz, ikusi dezakegu zelan 
eraikuntzako sektorea berriro ere moteldu den 2015ean, aurreko urtean eduki zuen gorakadaren 
aldean. Izan ere, % 0,14ko beherakada erakusten du oniritzien kopuruan eta % 5,72koa obra 
publikoen lizitazioen zenbatekoan.

Soilik oniritziak hartuaz kontuan, obra berrikoak dira, guztien % 83,5, eta hauek izan dira okerren ibili 
direnak, % 5,1eko beherakadaz. Handitze edo/eta berrikuntza obrek ostera, % 36,08ko igoera erakutsi 
dute. Lizitazioei dagokienez, eraikuntzakoek seinale positiboak erakusten dituzte, eta % 16,67 hazten 
dira. Bestalde, obra zibila, berez pisu gehien duena obra publikoen lizitazioen artean, % 11,64 jausten 
da. Guztira 33.306 mila euro galtzen dira aurreko 2014. urtekoen aldean.

 » Eraikuntza » Ekoizpen ekonomia

 » Autonomoen Erregimenean afiliatutako biztanleak

 » Etxebizitzen gaineko oniritziak eta lizitazio eskaintzak

 Herritar afiliatuak
2014 2015    % 2015/14

Autonomoen Erregimenean afiliatutriko herritarrak (kop.) 22.535 22.741 0,91
Eraikuntza 2.614 2.635 0,80

Autonomoen pisua sektorean (%) 11,60 11,59 -0,01 pp
Iturria: Enplegua eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

Oniritziak
2014 2015    % 2015/14

Etxebizitza oniritziak (kop.) 2.111 2.108 -0,14
Obra berria 1.856 1.761 -5,11
Handitze eta/edo berrikuntzak 255 347 36,08%

Iturria: Sustapen Ministerioa.

Lizitazioak
2014 2015    % 2015/14

Obra publikoko lizitazioak (milaka €tan) 582.623 549.317 -5,72
Eraikuntza 121.878 142.194 16,67
Obra Zibila 460.745 407.124 -11,64

Iturria: SEOPAN.
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Bilboko 
Urtekari Sozioekonomikoa
2015

Industriak Bilbon egonkortu egin du bere susperraldia 2015. urtean aurrera, eta jarduera lizentzien 
kopurua % 3,18 hazi da, sektorean 53 lizentzia aktibo gehiago esan gura duena. Joera hau kasu honetan 
udalerriko jarduera ekonomikoen osotasunak erakusten duenaren antzekoa da, hau % 3,01 hazi denez.

Jarduera profesionalak dira joera hoberena erakutsi dutenak urtean zehar, eta % 9,56 hazi dira, 272 
lizentzia aktibotik igaroz 298ra. Maila apalago batean, baina igo egin dira enpresa jarduerak ere, 
urte arteko % 1,93 haziz, eta 2014an 1.397 lizentzia izatetik igaro dira 1.424 izatera 2015ean (27 
lizentzia gehiago).

Industriak hiriko ekonomian duen pisua ez da ia aldatu, ehuneko 0,01 puntu baino irabazi ez dituenez 
2015ean, eta guztira Bilboko lizentzia guztien % 4,39 dira.

Bizkaiko industria jarduerak aurreko urtean hasi zuen susperraldirako joera bermatu du, eta krisiaren 
hasieratik % 28 ere murriztu ondoren, 2015ean Industria Ekoizpenaren Adierazlea (IEA) % 4,8 hazi da.

Industria sektorean afiliaturiko biztanleei dagokienez, jarduera 
lizentzien bilakaerak joera ona erakutsi arren, Bilboko enpresetan 
afiliaturiko herritarren kopuruak behera egin du 8.129ko kopurura 
etorri arte, % 4,98ko beherakada 2014. urtearen aldean. Sektoreko 
afiliazio guztien artean, 4.934 (% 61) dira Industriakoak, 1.099 (% 
13) energiaren azpisektorekoak eta 2.096 (% 26) hondakin eta 
ur azpisektorearenak. Sektoreak guztira hiribilduan afiliaturiko 
herritarren % 4,80 batzen du.

 » Industria » Ekoizpen ekonomia
 » Ekonomia Jarduerak

 » Industria Ekoizpenaren Adierazlea

 » Herritar afiliatuak

 Ekonomia jarduerak
2014 2015    % 2015/14

Bilboko Ekonomia Jarduerak guztira 38.075 39.223 3,01
Bilboko Ekonomia Jarduerak guztira Industria 1.669 1.722 3,18

Enpresa Jarduerak Industria 1.397 1.424 1,93
Jarduera Profesionalak Industriarendako Zerbitzuak 272 298 9,56

Bilboko Industria sektorearen pisua / Lizentzia Guztien aldean 4,38 4,39  0,01 pp
Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia.

Herritar afiliatuak
2014 2015    % 2015/14

Herritar afiliatuak (kop.) 166.045 169.462 2,06
Industria eta Energia 8.555 8.129 -4,98

Industria 5.045 4.934 -2,20
Energia 1.460 1.099 -24,73
Hondakinak eta ura 2.050 2.096 2,24

Sektorearen pisua (%) 5,15 4,80 -0,35 pp
Iturria: Enplegua eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

Industrian 
afiliaturikoen kopuruak 
% 4,98 egin du behera.

Industria ekoizpenaren adierazlea

Iturria: EUSTAT.
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Urtekari Sozioekonomikoa
2015

2015. urtean zerbitzuen sektorea 34.859 lizentzia izatera iritsi da, aurreko urtean baino % 2,83 
gehiago (961 lizentzia gehiago). Kopuru hau da udalerriko 25.226 enpresa jardueren eta 9.633 
jarduera profesionalen batura, eta bere barruan bazen ditu aurreko analisian aipaturiko eraikuntzari 
eta industriari emandako zerbitzuak ere. Biek datu positiboak ematen dituzte, profesionalen 
hazkundea handiagoa bada ere enpresa jarduerena baino (% 4,57 eta % 2,19 hurrenez hurren). 
Sektoreak osotasunean duen pisua, lizentzia kopuruari begira, % 88,87koa da, aurreko urtekoa 
baino apur bat txikiagoa (ehuneko 0,16 puntu gutxiago).

Enpresa jardueren artean, merkataritza eta ostalaritzakoak dira lizentzia kopuru handiena 
daukatenak, % 47,9, eta 12.087ra iristen dira 2015. urtean. Bigarren postuan daude enpresei 
emandako zerbitzuak, denera 4.564 lizentzia dauzkatenak, % 18.

Jarduera profesionalen artean azpimarratzekoak dira finantza eta zuzenbide zerbitzuak (4.239), 
eta garrantzi berezia bereganatu dute zuzenbideko profesionalen lizentziek, eta zehatzago 
esanda, abokatuenek (1.704 lizentzia 2015ean). Garrantzitsua da ere bestelako zerbitzuekin 
loturiko lizentzia kopurua. Hauen barruan, hezkuntza eta osasungintzako profesionalek 2.323 
lizentzia batzen dituzte.

 » Zerbitzuak » Ekoizpen ekonomia

 » Jarduera lizentziak

 Jarduera lizentziak
2014 2015     % 2015/14

Bilboko Ekonomia Jarduerak guztira 38.075 39.223 3,01
Bilboko Ekonomia Jarduerak guztira Zerbitzuak 33.898 34.859 2,83

Enpresa Jarduerak Zerbitzuak 24.686 25.226 2,19
Jarduera Profesionalak Zerbitzuak* 9.212 9.633 4,57

Zerbitzu sektorearen pisua Bilbon / Lizentzia guztien aldean 89,03 88,87 -0,16 pp
*industria eta eraikuntzari emaniko zerbitzuak hartzen ditu barne, lehenago ere bakoitza bere sektorean kontuan hartua.
Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia.
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Bilboko 
Urtekari Sozioekonomikoa
2015

2015. urtean zehar, hiriko egoera ekonomikoan antzemaniko apurkako susperraldiak positiboki eragin 
du zerbitzuren salmenta adierazlean, eta hau % 2,1 hazi da, eta % 93,0ra iritsi arte arte.

Aurreko urtearen aldean bilakaera onena erakutsi duten jarduerak izan dira Garraio eta biltegiratzeenak 
eta Ostalaritzakoak, % 6,9 eta % 5,2 hazi direnak hurrenez hurren. Hala berean hazi dira baita ere, 
maila apalagoan izan bada ere, Informazio eta komunikazio sektoreko salmentak (% 3,8) eta jarduera 
Profesional, zientifiko eta teknikokoak (% 1,8). Emaitza negatibo bakarra jarduera Administratibo eta 
zerbitzu laguntzaileei dagokie, zeinak % 1,0ko beherakada erakutsi duen.

Bilbon zerbitzu sektoreko enpresetan afiliaturiko biztanleak 
152.371 dira, hiribilduko enpresetan afiliaturikoen % 89,9. Merka-
taritza sektoreak dauka afiliatuen ehuneko handiena (% 13,9), 
eta ondoretik dauzka Hezkuntza eta jarduera Administratibo eta 
zerbitzu laguntzaileak (% 11,5 eta % 11,4 hurrenez hurren). Urte 
arteko terminoetan, zerbitzuen sektoreko afiliazioak % 2,6 hazi dira, afiliaturiko biztanle kopuru osoa hazi 
den % 2,1aren gainetik.

Urte arteko bilakaera hoberena ematen da Ostalaritzako afiliatuen artean (% 6,5) eta Hezkuntzakoen 
artean (% 5,9), eta okerrena berriz, Higiezinen zerbitzuen artean (% -2,4) eta Garraio eta biltegiratzean 
(% -0,3).

 » Ekoizpen ekonomia

 » Zerbitzuen salmenta adierazlea

 » Herritar afiliatuak

Zerbitzu sektoreak afiliaturiko 
biztanleen % 89,9a batzen du 
hiribilduan.

Herritar afiliatuak
2014 2015     % 2015/14

Herritar afiliatuak (kop.) 166.045 169.462 2,1
Zerbitzuak 148.571 152.371 2,6

Merkataritza 20.939 21.127 0,9
Jard. Administratiboak eta zerbitzu laguntzaileak 16.753 17.426 4,0
 Hezkuntza 16.572 17.542 5,9
Jarduera profesional, zientifiko eta teknikoak 11.604 11.974 3,2
Administrazio Publikoa 10.712 10.703 -0,1
Osasungintza 12.168 12.437 2,2
Gizarte zerbitzuak 8.053 8.260 2,6
Finantzak eta aseguruak 8.424 8.407 -0,2
Garraioa eta biltegiratzea 8.017 7.992 -0,3
Ostalaritza 8.796 9.367 6,5
Informazioa eta komunikazioak 7.202 7.499 4,1
Etxeko langileak 7.112 7.291 2,5
Jolas eta kulturalak 3.104 3.243 4,5
Ostatugintza 1.181 1.202 1,8
Higiezinak 1.166 1.138 -2,4
Bestelako zerbitzuak 6.768 6.763 -0,1

Iturria: Enplegua eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

 Zerbitzuen salmenta
2014 2015    % 2015/14

Zerbitzuen salmenta adierazlea 91,1 93,0 2,1
Merkataritza 94,7 95,4 0,7
Garraioa eta biltegiratzea 101,4 108,4 6,9
Ostalaritza 78,5 82,6 5,2
Informazioa eta komunikazioak 73,4 76,2 3,8
Jarduera profesional, zientifiko eta teknikoak 85,4 86,9 1,8
Jarduera administratiboak eta zerbitzu laguntzaileak 83,7 82,9 -1,0

Iturria: EUSTAT.

Ekonomia eta enpresa jarduerak Soldatapeko beharginak dituzten enpresak Afiliazioa autonomoen araubidean Enpresen dinamikotasuna  » Ekoizpen ekonomia
Jarduera sektoreen erradiografia Merkataritza elkarte berriak Eraikuntza 1 2
Banaketa barrutietan Erregistro berriak Ekonomia Jardueren gaineko Zergan Industria

Kontratu erregistratuak  » Zerbitzuak 1  » 2
Kanpo Merkataritza

 » Zerbitzuak
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Bizkaian ondasun eta zerbitzuen esportazioak 2015ean 9.045,49 milioi euroraino iritsi ziren, aurreko 
urtekoaren aldean % 4,47ko beherakada erakusten badu ere. Inportazioen kasuan berriz, beherakada 
are handiagoa izan da oraindik esportazioena baino, eta 2014an 11.593,13 milioi euro izatetik 9.904,00 
milioi eurora igaro da 2015ean (% -14,57). Ondorio gisa beraz, merkataritza saldo negatiboa murriztu 
egin da kopuruan 1.266,24 milioi eurotan, eta 2014. urteko -2.124,75 milioitik igaro da -858,51 milioikoa 
izatera 2015ean.

 » Kanpo merkataritza » Ekoizpen ekonomia

Kanpo merkataritza
2014 2015     % 2015/14

Esportazioak (Milioi €tan) 9.468,37 9.045,49 -4,47
Inportazioak (Milioi €tan) 11.593,13 9.904,00 -14,57
Merkataritza -2.124,75 -858,51
Iturria: Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa (DATACOMEX) Bizkaia.

Ekonomia eta enpresa jarduerak Soldatapeko beharginak dituzten enpresak Afiliazioa autonomoen araubidean Enpresen dinamikotasuna  » Ekoizpen ekonomia
Jarduera sektoreen erradiografia Merkataritza elkarte berriak Eraikuntza 1 2
Banaketa barrutietan Erregistro berriak Ekonomia Jardueren gaineko Zergan Industria

Kontratu erregistratuak Zerbitzuak 1 2
 » Kanpo Merkataritza
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Biztanleria aktiboa, beharrean dabiltzanek eta langa-
beek osatzen dutena, 164,7 mila pertsonakoa izatera 
heldu da Bilbon 2015. urtean, Espainiako EIN-INEk 
eskainiriko Biztanleria Aktiboaren Inkestako (BAI) da-

tuen arabera. Generoaren araberako banaketak erakusten du gizonek pisu handia-
goa dutela, % 53, emakumezko aktibo diren % 47k baino.

Urtean zehar, beharrean aritzeko aukeran dagoen biztanleriak % 0,2 egin du behera 
(400 pertsona gutxiago kopuru absolutuetan). Beherakada hau emakumezkoen 
biztanleria aktiboaren murrizketak eragin du (% -0,6), gizonezkoen kasuan hazi 
egin da eta (% 0,1). Biztanleria aktiboaren murrizketa hau hala ere ez da 2014an 
jazorikoa bezain nabaria, urte horretan 3.100 pertsona aktibo izan zirenez 
galdurikoak. Hala, generoen arteko aldea ehuneko puntu erdi hazi da.

Ondorioz, jarduera tasa % 56,89an kokatu da, 2014koa baino hamarren bat 
altuagoa da. Modu berean mantendu da generoaren araberako desberdintasuna. 
Bada, 2015. urtean 16 urte edo gehiagoko gizonezkoen % 65,96 dabil beharrean 
edo behar bila, eta andrazkoen kasuan ostera %49,22 da egoera horretan dagoena.

Udalerriko jarduera tasa hala, Bizkaiko eta EAEko batez bestekoen gainetik 
kokatzen da (% 56,08 eta % 56,73, hurrenez hurren hauetan), eta estatuko batez 
bestekoaz azpitik (% 59,54).

 » Biztanleria aktiboa, okupazioa eta langabezia

% 0,2 egin du behera 
biztanleria aktiboak.

 » Biztanleria aktiboa, okupazioa eta langabezia Afiliaturiko biztanleak Kontratu erregistratuak Langabezia erregistratua
 » Jarduera Afiliazioa erregimenaren arabera
Okupazioa Afiliazioa sektorearen eta jardueraren arabera
Langabezia

 » Jarduera

16 urte edo gehiagoko biztanleria 
aktiboa (milakoetan) eta jarduera tasa 2014 2015 % 2015/2014
Biztanleria aktiboa (milakoetan) 165,1 164,7 -0,2

Emakumezkoak 77,7 77,2 -0,6
Gizonezkoak 87,4 87,5 0,1
Biztanleria okupatua 133,0 134,5 1,1
Biztanleria langabetua 32,2 30,2 -6,1

Jarduera tasa (%) 56,77 56,89 0,1 pp*
Emakumezkoak 49,50 49,22 -0,3 pp*
Gizonezkoak 65,32 65,96 0,6 pp*

* Aldea puntu portzentualetan
Iturria: EIN -  BAI. Urteko datuak hiruhilekoko lau inkesten batez bestekoei dagozkie.
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Bilbon biztanleria okupatuak 134,5 mila pertsona 
biltzen ditu 2015. urtean, eta horrek esan 
gura du udalerriko pertsona aktiboen % 81,7k 
diharduela epe horretan beharrean. Urteko 

batez bestekoan, biztanleria okupatuak % 1,1 egin du gora 2014 urtekoaren aldean, 
1.500 pertsona gehiago termino absolutuetan.

Emakumezkoek % 1,9ko okupazioa irabazi dute aurreko urtekoaren aldean. 
Gizonezkoek baino gehiago, zeinek % 0,4koa baino ez duten irabazi. Generoen 
araberako parte hartzeari buruz, hazi egin da emakumezkoek lan merkatuan 
duten parte hartzea, 2014an %47,3 izatetik % 47,7ra 2015ean.

Enplegu tasa ehuneko 0,75 puntu igo da aurreko urtearen aldean, eta % 46,47ko 
batez bestekora heldu da.

Emakumezkoen kasuan, enplegu tasa (% 40,88) 
ehuneko 0,83 puntu hazi da, baina gizonezkoen 
artekoa baino baxuagoa izaten jarraitzen du 
(% 51,49), azken honek 0,92 puntu behera 
egin duen arren. Genero arteko tartea murriztu 

egin da, eta 2014. urtean ehuneko 5,42 puntukoa izatetik 2,8koa izatera igaro da 
2015ean.

Bilboko enplegu tasa osoa % 46,47an kokatu da. Udalerria Espainiako estatuko 
batez besteko % 46,41aren gainetik dago, baina EAEkoaren azpitik (% 48,35).

Okupazio datuak jarduera sektoreka aztertuta, zerbitzuek barnebiltzen dute Bilbon 
bizi den biztanleria aktiboaren parterik handiena (% 84,2), guztira 113,3 mila 
pertsona direnak. Industriak ostera, 12,3 mila pertsona okupatzen ditu, eta biztanleria 
aktiboaren % 9,1 biltzen du; eraikuntzaren sektorean okupaturiko biztanleria berriz, 
8,6 mila pertsonakoa izatera heldu da (guztiaren % 6,4%). Aldiz, lehen sektoreak 
okupazio osoan duen eragina oso bazterrekoa da (% 0,2).

2015. urtean zehar, industria sektoreak okupazioaren % 4,7 galdu du, eta guztira 
600 pertsona okupatu gutxiago esan gura du eta zerbitzu sektoreak ere 100 
pertsona okupatu galdu ditu bere esparruan (% -0,1). Hala ere, eraikuntzak 
bereganatu ditu 2.100 okupatu gehiago, eta urte arteko % 32,3ko hazkundea 
esan gura du. Eta lehen sektoreak ere 100 pertsona okupatu gehiago batu ditu. 

Biztanleria aktiboaren % 82k 
dihardu beharrean.

Enplegu tasa hazi egin da 
andrazkoen artean, eta 
jaitsi gizonezkoen artean.
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16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua eta enplegu tasa

 » Biztanleria aktiboa, okupazioa eta langabezia Afiliaturiko biztanleak Kontratu erregistratuak Langabezia erregistratua
Jarduera Afiliazioa erregimenaren arabera

 » Okupazioa Afiliazioa sektorearen eta jardueraren arabera
Langabezia

 » Biztanleria aktiboa, okupazioa eta langabezia  » Okupazioa

16 urte edo gehiagoko biztanleria 
okupatua eta enplegu tasa 2014 2015 % 2015/2014
Biztanleria okupatua (milakoetan) 133,0 134,5 1,1 

Emakumezkoak 62,9 64,1 1,9
Gizonezkoak 70,1 70,4 0,4
Nekazaritza 0,2 0,3 50,0
Industria 12,9 12,3 -4,7
Eraikuntza 6,5 8,6 32,3
Zerbitzuak 113,4 113,3 -0,1

Enplegu tasa (%) 45,72 46,47 0,8 pp*
Emakumezkoak 40,05 40,88 0,8pp*
Gizonezkoak 52,41 51,49 -0,9 pp*

* Aldea puntu portzentualetan.
Iturria: EIN -  BAI. Urteko datuak hiruhilekoko lau inkesten batez bestekoei dagozkie.
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BAI, Biztanleria Aktiboaren Inkestaren arabera, 
2015. urtean Bilboko biztanleria langabetua 30,2 
mila pertsonakoa da, eta hauetatik 13,1 mila dira 
emakumezkoak eta beste 17,1 mila, gizonezkoak. 

Hala bada, mantendu egin da aurreko urteko desoreka generoen artean. 2015ean 
zehar langabezia % 6,2 murriztu da. 2000 pertsona langabetu gutxiago daude, 
eta apurtu da aurreko urteetako joera negatiboa.

Langabeziaren beherakada hau bi sexuen mesedekoa izan da, baina eragin 
esanguratsu handiagoa izan du emakumezkoen artean. Hauen artean biztanleria 
langabetua % 12,1 murriztu da, eta 1.800 langabetu gutxiago daude. Gizonezkoen 
kasuan berriz, jaitsiera % 1,2koa izan da, 200 langabetu gutxiago.

Bilboko udalerrian urteko batez besteko langabezia tasa % 18,33koa da, 
Euskadiko % 14,77koa baino goragokoa, baina Espainiako estatuko batez 
bestekoaren azpitikoa, non % 22,06koa izan den batez besteko tasa 2015ean.

Langabeziak % 6,2 egin 
du behera 2015ean.

16 urte edo gehiagoko biztanleria 
langabetua eta langabezia tasa 2014 2015 % 2015/2014
Biztanle langabetuak (milakoetan) 32,2 30,2 -6,2 

Emakumezkoak 14,9 13,1 -12,1 
Gizonezkoak 17,3 17,1 -1,2 

Langabezia tasa (%) 19,44 18,33 -1,11 pp*
Emakumezkoak 19,10 16,94 -2,16 pp*
Gizonezkoak 19,74 19,54 -0,2 pp*

* Aldea puntu portzentualetan
Iturria: EIN -  BAI. Urteko datuak hiruhilekako lau inkesten batez bestekoei dagozkie.
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Bilboko enpresek amaitu dute 2015 urtea, guztira 169.462 
pertsona izanik afiliaturik Gizarte Segurantzako kotizazio 
erregimen ezberdinetan. Honek % 2,1eko igoera da 
esan gura du urte arteko terminoetan, eta zuzenean, 
afiliaturiko 3.417 pertsona gehiago. Afiliazioetan jazoriko 

hazkunde honek egonkortu egiten du jada aurreko urtetik zetorren igoera, etengabeko 
jaitsierak jasan ostean 2007. urtetik.

Kotizazio erregimen desberdin guztiak kontutan hartuta, 
azpimarratzekoa da hamar pertsonatik zortzi daudela Gizarte 
Segurantzako Erregimen Orokorrean sarturik, guztira 139.381 
pertsona, afiliazio osoaren % 82,2 direnak. Bigarren kotizazio 
talde jendetsuena Behargin Autonomoen Erregimen Berezian 
afiliatutako pertsonei dagokie, guztira 22.741 pertsona, eta 

afiliatu guztien % 13,4. Azkenik, afiliazioarenen % 3,9 dagokie Etxeko Beharginen erregimen 
berezian daudenei, denera 6.691 pertsona. Bestetik, eta oso presentzia txikiz, % 0,4a baino ez 
dagokie Itsasoko eta Nekazaritza Sektoreko Beharginen Erregimen Berezian afiliatuta dauden 
pertsonei, 649 guztira.

Erregimenaren araberako afiliazioaren bilakaera, positiboa da aurreko urtearen aldean 
Erregimen Orokorraren kasuan, 3.417 pertsona afiliatu gehiago dauzkana, eta ehuneko % 
2,2ko hazkundea. Hazi egin da Behargin Autonomoen Erregimen Berezia ere, 206 afiliazio 
berri bereganatu dituena, urte arteko % 0,9ko hazkundea. Nekazaritzak 8 afiliatu gehiago izan 
ditu, % 5,2ko hazkundea. Itsasoko Erregimenak aldiz, 36 behargin galdu ditu eta % 6,9ko 
galera esan gura du.

Azkenik, Etxeko Beharginen Erregimen Bereziari dagokion taldeak % 3,0ko hazkundeaz 
amaitu du 2015. urtea, eta guztira 195 afiliazio gehiago 2014. urtean baino.

 » Afiliaturiko biztanleak  

2015ean egonkortu egin 
da Gizarte Segurantzako 
afiliazioen hazkundea.

Erregimen Orokorreko 
afiliazioa % 2,2 hazi da 
2015ean.

 » Afiliazioa Erregimenaren arabera

Afiliaturiko biztanleriaren bilakaera
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Datuak urte bakoitzeko abenduari dagozkio.
Iturria: Enplegua eta Gizarte Segurantzako Ministerioa.
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Okupazioa Afiliazioa sektorearen eta jardueraren arabera
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Manufakturen industriako afiliazioak behera egin du 
aurreko urtearen aldean eta 111 pertsona afiliatu 
galdu ditu, % -2,2a. Are gehiago murriztu da, 
bigarren sektorearen barruan, energia hornikuntza 
jarduerei loturiko enplegua, zeinak 451 afiliatu galdu 
dituen (% -30,9). Ur hornikuntza eta hondakinen 
kudeaketa jarduerak ostera, % 2,2 igo dira.

Eraikuntzan, afiliazioa nahiko egonkor mantendu 
da eta % 0,5 xumea hazi da. Zehatzago berriz, 119 
afiliatu irabazi ditu jarduera osagarrietan (iturgintza, 
elektrizitatea, etab.), baina aldi berean, eraikuntzari 
berezien loturiko jardueretan % 2,6ko beherakada 
jasan du sektoreak, eta 76 afiliatu galdu ditu.

Zerbitzu sektoreko afiliazioak joera positiboa eduki du 
2015ean, eta azpimarratzekoak dira hazkunde por-
tzentajeei dagokienean hainbat jarduera arlo, zein-
tzuen artean Ostalaritza (% 6,5), Hezkuntza (% 5,9), 
Olgeta eta kultura zerbitzuak (% 4,5), Informazio eta 
komunikazioak (% 4,1), hala zelan Administrazio jar-
duera eta zerbitzu osagarriak ere (% 4,0).

Baina Zerbitzu sektorearen portaera orokorra 
positiboa izan den arren, honen barruko jarduera 
arloetako batzuek afiliatuak galdu dituzte. Eta hori jazo 
da, Higiezinen zerbitzuen kasuan, zeinak 28 afiliatu 
galdu dituen (% -2,4), Garraio eta Biltegiratzean (% 
-0,3) eta Finantza zerbitzu eta Aseguruetan (% -0,2).

Kontuan izanik merkataritza sektoreak Bilbon daukan 
garrantzia, azpimarratzekoa da zelan % 0,9 hazi 
den sektoreko afiliazioa 2015ean, eta 188 pertsona 
afiliatu gehiago bildu dituela.

Beste euskal hiriburuetan ere positiboa izan da afi-
liaturiko biztanleriaren bilakaera, eta are Bilbon bai-
no hazkunde handiagoa erakutsi dute. Hala, Donos-
tian % 2,6 hazi da afiliazioa, eta Gasteizen % 2,9.

Afiliazioa kotizazio erregimenen eta 
jarduera sektoreen arabera 2014 2015 % 2015/14

Afiliaturiko Biztanleak 166.045 169.462 2,1
Erregimen Orokorra 136.337 139.381 2,2
Autonomoak 22.535 22.741 0,9
Etxeko Beharginak 6.496 6.691 3,0
Nekazaritza 155 163 5,2
Itsasoa 522 486 -6,9
Lehen Sektorea 341 341 0,0
Industria eta Energia 8.555 8.129 -5,0
Eraikuntza 8.578 8.621 0,5
Zerbitzuak 148.571 152.371 2,6

Datuak urte bakoitzeko abenduari dagozkio.
Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioa.

Afiliaturiko biztanleak. 
Hiriburuak 2014 2015   % 2015/14

Bilbo 166.045 169.462 2,1
Gasteiz 109.607 112.755 2,9
Donostia 106.659 109.427 2,6
Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioa.

Jarduera sektoreen araberako ba-
naketa eginez, Zerbitzuek batzen 
dute Bilboko enpresek 2015ean 
sortutako enplegu guztiaren % 90ra, 

guztira afiliatutako 152.371 pertsona urte amaieran, eta sektore hau da enple-
gu gehien sortzen duena afiliazio terminoetan, denera 3.417 pertsona gehiago. 
Eraikuntzako sektoreak 43 afiliatu irabazi ditu.

Industria eta Energia sektorean eta Eraikuntzakoan afiliaturiko pertsona kopuruak 
oso antzerakoak dira. Lehenak 8.129 afiliatu batzen ditu, bigarrenak 8.621; hurrenez 
hurren, afiliatu guztien % 4,8 batek eta % 5,1 besteak. Beste urte batez Industria 
sektorearen jardunak negatiboa izaten jarraitzen du, eta afiliatuen % 5 galdu du 

2015ean. Eraikuntzak ostera, egonkor 
mantendu ditu bere kopuruak (% 0,5).

Jarduera arloen azterketa zehatzak ondo 
erakusten du merkataritza sektoreak 
daukan garrantzia Bizkaiko hiriburuko 

ekonomian. Berak dauka afiliatu kopuru handiena -21.127 pertsona-, afiliazio 
osoaren % 12,5. Bere aldetik azpimarratzekoak dira ere berez darakutsaten afilia-
zio portzentaje altuagatik hezkuntzaren sektorea (% 10,4), administrazio jarduera 
eta zerbitzu osagarriak (% 10,3), osasungintza (% 7,3), jarduera profesional, zien-
tifiko eta teknikoak (% 7,1), eta administrazio publikoa ere (% 6,3).

Murrizten jarraitzen du afiliazioak 
Industria eta Energia sektorean.

Merkataritzak mantendu 
egiten du bere garrantzia 
afiliazio kopuruetan.

Azpimarratzekoa, Ostalaritza 
jardueretako % 6,5eko igoera.
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 » Afiliaturiko biztanleak   » Afiliazioa Sektorearen eta 
Jardueraren arabera

Afiliazioa jarduera arloen 
arabera 2014 2015 % 

2015/14
Afiliaturiko biztanleak 166.045 169.462 2,1
Lehen sektorea 341 341 0,0
Industria eta Energia 8.555 8.129 -5,0

Industria 5.045 4.934 -2,2
Energia 1.460 1.009 -30,9
Hondakinak eta ura 2.050 2.096 2,2

Eraikuntza 8.578 8.621 0,5
Eraikuntza 2.903 2.827 -2,6
Eraikuntzaren osagarriak 5.675 5.794 2,1

Zerbitzuak 148.571 152.371 2,6
Merkataritza 20.939 21.127 0,9
Administrazio zerbitzuak eta osagarriak 16.753 17.426 4,0
Hezkuntza 16.572 17.542 5,9
Profesionalak, zientifikoak eta teknikoak 11.604 11.974 3,2
Administrazio Publikoa 10.712 10.703 -0,1
Osasungintza 12.168 12.437 2,2
Gizarte zerbitzuak 8.053 8.260 2,6
Finantza zerbitzuak eta aseguruak 8.424 8.407 -0,2
Garraioa eta biltegiratzea 8.017 7.992 -0,3
Ostalaritza 8.796 9.367 6,5
Informazioa eta komunikazioak 7.202 7.499 4,1
Etxeko beharginak 7.112 7.291 2,5
Olgeta eta kultur zerbitzuak 3.104 3.243 4,5
Ostatu zerbitzuak 1.181 1.202 1,8
Higiezinak 1.166 1.138 -2,4
Bestelako zerbitzuak 6.768 6.763 -0,1

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioa.



Lan merkatua3 35Página

Aurkibidea: 1.  Biztanleria 2. Ekonomia eta enpresa 3. Lan merkatua 4. Merkataritza 5. Turismoa 6. Informazioaren eta berrikuntzaren gizartea 7. Kultura eta kirola 8. Etxebizitza Garraioa eta ingurumena

Bilboko 
Urtekari Sozioekonomikoa
2015

 » Kontratu erregistratuak

2015. urtean zehar 126.795 lan kontratu formalizatu 
dira, Bilbon bertan bizi den jendearen artean, 
aurreko urtean baino 15.694 gehiago (% 14,1).

Kontratu hauen erdia baino apur bat gehiago egin 
zaizkie emakumezkoei (% 50,9), gero urte arteko 

alderaketan emakumezkoen kontratazioa gutxiago hazi bada ere gizonezkoena baino: % 
12,8a emakumezkoena; gizonezkoen % 15,5aren aldean.

Kontratuen txandakatze tasa pertsonako 3,2 kontratukoa da: 3,3 emakumezkoen artean 
eta 3,1ekoa gizonezkoenean.

Bilbon bizi diren biztanleek izenpeturiko kontratuen 
herena dagokie 25 eta 34 urte bitarteko gazteei, 
44.380 kopuru absolutuetan. Hurrengo adin taldea 
izenpeturiko kontratuei dagokienean da 35 eta 44 
urte bitartean daudenena, kontratuen % 23 dira, 
eta guztira 32.906ko kopurua batzen dute.

Aztertutako adin talde guztiek erakusten dute hazkundea kontratu izenpetuen kopuruan 
2014. urtearen aldean, eta bereziki dira azpimarratzekoak 35 eta 44 urte bitarteko pertsonen 
taldean emaniko hazkundea (% 16,3) eta 45 urte edo gehiagokoen artean jazorikoa (% 16,6).

Sinaturiko kontratuen % 10,5, 13.317 guztira, egin zaizkie naziotasun atzerritarra daukaten 
pertsonei, eta mota honetako kontratuen bilakaera positiboa izan da 2015ean, % 10,4 
gehiago. Biztanle talde honetan, gizonezkoei eginiko kontratuak (% 57) hainbat gehiago 
dira emakumezkoei eginikoak baino (% 43), baina azken hauek dira urte arteko hazkunde 
handiena erakutsi dutenak kontratazioan, % 11,2, gizonezkoen % 9,8ko igoeraren aldean.

Azken urtean ere mantendu egin da kontrataturiko enpleguaren aldi baterakotasun maila 
altua, eta kontratuen % 91 izan dira aldi batekoak. Edozelan, ehunekotan gehiago hazi dira 
mugagabeko kontratuak eta mugagabeko bihurtuak, urte arteko % 15,4, aldi batekoen %14ko 
igoeraren aldean.

Zerbitzuen sektorea izan da protagonismo handiena bereganatu duena, eta izan ere 2015ean 
izenpeturiko kontratuen % 85,8 egin da sektore honetako enpresetan eta % 14,3ko hazkundea 
erakutsi dute azken urtean. Bestelakoan, kontratazioak hazi dira industria jardueretan ere (% 
19,2), lehen sektorean (% 14,1) eta, neurri txikiagoan, eraikuntzan (% 1,9)

.

% 14,1 hazi dira Bilbon bizi 
diren pertsonei izenpetu 
zaizkien kontratuak.

Hiru kontratutik bat 25 eta 
34 urte bitarteko pertsonek 
formalizatu dute.

 Kontratu erregistratuak

2014 2015 % 2015/2014
Kontratu erregistratuak (kop.) 111.101 126.795 14,1

Emakumezkoak 57.239 64.561 12,8
Gizonezkoak 53.862 62.234 15,5
16-24 urte bitartekoak 17.697 20.057 13,3
25-34 urte bitartekoak 39.863 44.380 11,3
35-44 urte bitartekoak 28.291 32.906 16,3
45 urte edo gehiagokoak 25.250 29.452 16,6
Finkoak edo finko bihurtuak 9.739 11.242 15,4
Aldi batekoak 101.362 115.553 14,0
Lehen sektorea 1.124 1.282 14,1
Industria 9.373 11.170 19,2
Eraikuntza 5.438 5.541 1,9
Zerbitzuak 95.166 108.802 14,3

Iturria: EEZP.
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 » Langabezia erregistratua

2015eko urte amaieran 28.436 per-
tsona langabetu daude Bilbon erre-
gistraturik. Espainiako Estatu Enplegu 
Zerbitzu Publikoaren (EEZP) datuen 

arabera, erregistratutako langabeziak % 7,1 egin du behera andrazkoen artean eta % 9,7 
gizonezkoen artean azken urtean. Hala, emakume langabetuak 14.801 dira, guztien % 52, 
eta gizonezko langabetuak 13.635 (% 48).

Langabeziaren beherakada udalerrian % 8,4koa izan da azken urtean, eta honek 2.606 pertsona 
langabetu gutxiago esan gura du, eta aurreneko aldia da urte amaierarako langabeziaren 

jaitsiera jazotzen dena krisia hasi zenetik.

Bilbon erregistratua den langabeziaren 
% 53,3 biltzen da 35 eta 54 urte arteko 
pertsonen artean; gazteagoak, 25 urtetik 

beherakoak, % 5,7a dira, eta nabaria da 54 urtetik gorako pertsona langabetuen ko-
puru garrantzitsua, guztien % 21,5a direnak, eta urte arteko jaitsiera txikiena erakusten 
dutenak alde handiz. 25 eta 34 urte arteko pertsonen taldea da onura gehien ateratzen 
diona langabeziaren beherakadari, zehazki % -15,6ko jaitsieraz.

Langabe legez izen emaniko pertsonen % 65,8k, 18.716 pertsonek, jardun du aurretik 
zerbitzu sektorean beharrean. Eraikuntzatik dator % 11,9a eta Industriatik % 8,7a. Lehen 
sektoreak  % 1,9 gehitzen dio langabe kopuru osoari, eta guztira 3.560 pertsona dira, % 
12,5, aurretik beste betera enplegurik izan bakoak.

2015. urtea amaitu da  hiribilduan 2.606 
pertsona langabetu gutxiagorekin.

Erregistratutako langabezia jaitsi 
egin da adin tarte guztietan.

Donostia izan da langabezia gehien 
jaitsi den hiriburua 2015ean.

 Biztanle langabetu erregistratuen bilakaera

Datuak urte bakoitzeko abenduari dagozkio.
Iturria: EEZP.

2015. urtean sektore guztietan hobetu da lan-
gabeziaren portaera, eta hauen artean Industria 
eta Eraikuntza nabari dira termino erlatiboetan, 
zeintzuek, hurrenez hurren, % 11,3 eta % 12,6 
murriztu duten beren ekarpena langabeziaren 
kopuruari. Zerbitzuen sektoreak ere % 8,5eko 
jaitsiera garrantzitsua ekarri du, eta Lehen sekto-
reak ere % 4,2koa. Aurretik beste enplegurik izan 
bakoen kopurua ere % 2 jaitsi da.

Gutxi gorabehera 2015ean langabezian dauden 
hamar pertsonatik seik dauka derrigorrezko ikas-
keta maila. Gainetikoen artean Batxiler ikasketak 
dauzka % 11k, Lanbide Heziketakoak % 14k eta 
unibertsitatekoak % 13k. Azken urte honetan, jai-
tsiera erlatibo handiena unibertsitate ikasketak 
dauzkatenek erakutsi dute (% -12,9), eta ondoren 
Batxilerra gainditua daukatenek (% -10,6). Lanbide 
Heziketako ikasketak dauzkaten langabeak ostera, 
% 7,7 gutxiago dira, eta derrigorrezko ikasketak 
dauzkatenek ere% 7,1 murriztu dute bere kopurua.

Langabezian dauden pertsonen % 43ak bi urte 
baino gehiago daramatza egoera honetan, baina 
azpimarratu behar da, krisia hasi zenetik aurrene-
ko aldiz, kopuru hau ere gutxitu egin dela (% -2,2). 
Langabezian sei hilabete baino gutxiago darama-
tzatenak % 28a dira, eta multzo honek ere modu 
esanguratsuan ikusi ditu bere kopuruak jaisten (% 
-12,8). Izen EEZPn emanik urtebete eta bi urte bi-
tartean daramatzatenak dira gehien jaitsiera han-
diena erakusten dutenak (% -14,6), eta 6 hilabete 
eta urtebete bitartean izena emanik daramatenek 
ere jaitsiera darakutsate, kasuan % 9,6koa

Euskal hiriburu guztietan jaitsi da langabezia erre-
gistratua, eta ehunekotan Donostia izan da murri-
zketa handiena erakutsi duena (% -10,4), eta on-
doren datozkio Gasteiz (% -9,2) eta Bilbo (% -8,4). 

Biztanle langabetu 
erregistratuak. 
Hiriburuak

2014 2015 % 
2015/14

Bilbo 31.042 28.436 -8,4
Gasteiz 21.035 19.107 -9,2
Donostia 10.785 9.668 -10,4
Iturria: Espainiako Estatu Enplegu Zerbitzu Publikoa.
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Biztanle langabetu 
erregistratuak 2014 2015 % 

2015/2014
Biztanle langabe erregistratuak 31.042 28.436 -8,4

Emakumezkoak 15.938 14.801 -7,3
Gizonezkoak 15.104 13.635 -9,7
16-24 urte bitarte 1.868 1.634 -12,5
25-34 urte bitarte 6.508 5.496 -15,6
35-44 urte bitarte 8.531 7.638 -10,5
45-54 urte bitarte 7.983 7.565 -5,2
55 urte edo gehiago 6.152 6.103 -0,8
Lehen sektorea 572 548 -4,2
Industria 2.804 2.488 -11,3
Eraikuntza 3.574 3.124 -12,6
Zerbitzuak 20.460 18.716 -8,5
Aurretiko enplegu barik 3.632 3.560 -2,0
Derrigorrezko ikasketak 18.805 17.472 -7,1
Batxilerra 3.525 3.152 -10,6
Lanbide Heziketa 4.354 4.017 -7,7
Unibertsitatea 4.358 3.795 -12,9
6 hilabete bitarte 9.156 7.984 -12,8
6 hilabetetik urtebetera 4.180 3.779 -9,6
Urtebetetik 2 urtera 5.190 4.431 -14,6
2 urtetik gora 12.516 12.242 -2,2

Iturria: EEZP. Datuak urte bakoitzeko abenduari dagozkio.
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Bilboko merkataritza sektorea 9.011 lizentzia 
ekonomiko aktibo izatera iritsi da 2015. urtea 
amaitzerako, eta horrek esan gura du Bilbon 
burututako lau jardueratik bat (% 23) dagokiola 
merkataritzari, eta berau dela udalerrian garrantzi 
handiena daukan sektore ekonomikoa.

Txikizkako merkataritza alorrak batzen du berean 
merkataritza jardueren % 77,8a (7.007 lizentzia 

guztira), eta ostera, handizkako azpisektoreari dagokio gainetiko % 22,2a.

Urtean zehar % 0,9ko hazkunde txikia igarri da merkataritza jardueren kopuru 
osoan, eta horrek 78 lizentzia aktibo gehiago adierazten du 2014an baino. Irabazi 
hau edozelan bietan antzematen da bai txikizkako merkataritzan (% 0,4; 31 lizentzia 
gehiago), zein handizkako merkataritzan (% 2,4; 47 lizentzia gehiago).

Txikizkako merkataritzan duten pisuagatik gailentzen dira batik bat elikadurari, edari 
eta tabakoei loturiko saltokiak, guztira 2.097 merkataritza jarduera dauzkatenak, oihal 
eta oinetakoenak 1.342 jarduera, eta etxe tresneria eta eraikuntzakoak guztira 995 
jarduera biltzen dituztenak. Hain zuzen, azken multzo honek ikusi du bere lizentzia 
kopurua hazten aurreko urtekoen aldean, eta 37 lizentzia gehitu ditu. Elikaduraren 
sektoreari lotuak ostera, 42 lizentzia gutxiago dauzkate, eta oihal eta oinetakoen 
sektoreak 17 galdu ditu.

Modu berean, urte arteko balantzean hazi diren gainerako jardueren artean 
azpimarratzekoak dira saltokiz kanpo buruturiko merkataritzarenak (% 11,7), 
askotariko jarduerak biltzen dituen multzoa (erabilitako ondasunak, musika tresnak, 
zigilu eta txanponak, etab.), % 8,6 irabazten duena, loradendak (% 8,1), eta 
medikuntzako tresneria eta ortopediak eskaintzen dituztenak (% 6,6). Alderantziz, 
altzariak eta bulegoetako hornikuntza saltzen duten jarduerek eta liburuak eta 
egunkariak eskaintzen dituztenek 6na lizentzia galdu dituzte bakoitzak, eta 5 berriz, 
bitxigintzako gaiak eskaintzen dituztenek.

Handizkako merkataritzari dagokionez, industrien artekoa da lizentzia kopuru handiena 
biltzen duena, guztira 427, eta ondoren datozkio merkataritza bitartekariak 366 
lizentzia, eta nekazaritzako lehengaien merkataritza, 348 lizentzia dauzkana. 2015. 
urtean bilakaera positiboena erakutsi duten jarduerak berriz izan dira merkataritza 
bitartekariak, % 6,1 haz direnak (21 lizentzia gehiago), eta bestelako handizkako 
merkataritza deitzen dena, eta % 6 hazi dena (15 lizentzia gehiago).

 » Merkataritza jarduerak eta enpresak

Elikadura, edari eta 
tabakoari loturiko saltokiek 
mantendu dute lidergoa 
lizentzia kopuruan, eta 
ondoren datozkie oihal eta 
oinetakoenak.

Merkataritza jarduerak
2014 2015 Aktiboak saldoa % 2015/14

Merkataritza jarduerak 8.933 9.011 78 0,9
Txikizkako merkataritza 6.976 7.007 31 0,4

Elikadura, edariak, tabakoa 2.139 2.097 -42 -2,0
Oihal eta oinetakoak 1.359 1.342 -17 -1,3
Farmazia, edergintza eta drogeria prod. 515 523 8 1,6
Etxe tresneria eta eraikuntza 958 995 37 3,9
Altzariak, bulegoen hornikuntza 175 169 -6 -3,4
Liburuak, egunkariak… 367 361 -6 -1,6
Bitxigintza 180 175 -5 -2,8
Jostailuak, kirol gaiak 129 128 -1 -0,8
Medikuntza tresneria, ortopediak, optikak 136 145 9 6,6
Loradenda eta antzeko 86 93 7 8,1
Lur, aire, itsaso, etab.eko ibilgailuak 302 305 3 1,0
Saltoki handiak, bazarrak 217 218 1 0,5
Saltokiz kanpoko merkataritza 239 267 28 11,7
Gainetikoa (ondasun erabiliak, musika tresnak, 
zigilu eta txanponak, sex-shopak, erregaiak, etab.) 

174 189 15 8,6

Handizkako merkataritza 1.957 2.004 47 2,4
Merkataritza handizka 1.542 1.572 30 1,9
Nekazaritzako lehengaiak 335 348 13 3,9
Oihalak, jantzigintza, etab. 119 119 0 0,0
Farmazia eta etxerako produktuak 121 120 -1 -0,8
Epe luzerako kontsumo artikuluak 288 294 6 2,1
Industria arteko merkataritza 430 427 -3 -0,7
Bestelako handizkako merkataritza 249 264 15 6,0
Produktuen berreskuratzea 70 66 -4 -5,7
Merkataritza bitartekariak 345 366 21 6,1

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia. Ekonomia Jardueren gaineko Zerga.

 » Merkataritza jarduerak eta enpresak  » 1 2 Merkataritza jardueraren dinamikotasuna Soldatapeko enplegua  Etxebizitzen kontsumoa Sektorearen salmentak   
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Sektorearen beste ikuspegi bat eskaintzen digu gizarte 
segurantzan izen emaniko soldatapeko beharginak 
dauzkaten enpresen erregistroak, eta erakusten, 
zelan 2015a amaitzean denera 2.938 merkataritza 
enpresa diren bildutakoak. Hauetako % 68 hartzen du 

txikizkako merkataritzak, 2.002 enpresa dauzkana, % 24 handizkako merkataritzak (717) eta 
ibilgailuen salmenta eta konponketak % 7,5 (219). Sektoreak guztira azken urte honetan % 
0,6ko atzerakada arin bat jasan du, eta ondorioz 17 enpresa gutxiago batzen ditu. Beherakada 
honen arrazoia handizkako merkataritzan aurkitu behar da, honek galdu ditu-eta 29 enpresa 
(% -3,9), txikizkako merkataritzak ostera, 13 irabazi ditu tarte berean (% 0,7).

Azkenik, ibilgailuen salmenta eta konponketako azpisektorea bere horretan mantendu da egonkor.

Merkataritza sektore barruko autonomoen multzoari dagokionez, 2015. urte amaieran Gizarte 
Segurantzako erregimen honetan ageri dira izena emanda 6.303 pertsona. Multzo hau hazi egin 
zen urtean aurrera % 0,4 (26 izen emate gehiago). Berau osatzen duten azpisektoreek joera 
desberdinak erakusten dituzte, bada, txikizkakoak eta ibilgailuen salmenta eta konponketak 
saldo positiboa erakusten duten bitartean (30 eta 16 izen emate gehiago, hurrenez hurren), 
handizkakoak % 1,2ko beherakada jasan du (20 afiliatu gutxiago).

Soldatapeko beharginak 
dauzkaten merkataritza 
enpresak % 0,6 gutxiago dira.

Soldatapeko beharginak dauzkaten 
enpresak 2014 2015 % 2015/14

Soldatapeko beharginak dauzkaten enpresak 2.955 2.938 -0,6
Txikizkako merkataritza 1.989 2.002 0,7
Handizkako merkataritza 746 717 -3,9
Ibilgailuen salmenta eta konponketa 220 219 -0,5

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

Autonomoen Erregimen Berezian 
afiliatutako biztanleak. Merkataritza 2014 2015  % 2015/14

Afiliazioa Autonomoen E.B.an 6.277 6.303 0,4
Txikizkako merkataritza 4.198 4.228 0,7
Handizkako merkataritza 1.631 1.611 -1,2
Ibilgailuen salmenta eta konponketa 448 464 3,6

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.
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2015. urtean zehar guztira txikiz-
kako 1.116 saltokik eman zuten 
izena, eta horrek % 1,8ko hazkun-
dea esan gura du aurreko urte-
koen aldean. Handizkako merka-

taritzaren bilakaera berriz, aurkako bidean joan da, bada, urteko izen emate 
kopurua 228koa izan da, 2014ko izen emateak baino % 3,8 gutxiago.

Erregistratutako hiru izen ematetik bat dagokie, denera 374, elikadura, edari eta 
tabako saltokiei, eta berauek dira jarduera dinamikoenak, oihal eta oinetako, 
etxeko tresneria eta eraikuntza, eta saltokiz kanpoko merkataritzakoez batera, 
hurrenez hurren, 206, 152 eta 121 izen emate bildu dituztenak.

Halaz guztiz ere, aurreko urtean izaniko izen emateen aldean, elikadura, edari 
eta tabakoen arloko saltokiak dira gutxien hazi direnak (57 gutxiago 2014an 
baino), eta ostera, saltokiz kanpoko merkataritza jarduera da urte arteko 
bilakaera onena eduki duena, aurreko urtean baino 33 izen emate gehiago. 

Era berean egin du behera izen emateen kopuruak urte artekoan farmazia, 
edergintza eta drogeria produktuen saltokietan (10 gutxiago). Igo egin dira 
berriz izen emateak etxeko tresneria eta eraikuntzako saltokietan eta oihal eta 
oinetakoenetan, 24 eta 12 erregistro gehiago hurrenez hurren.

 » Merkataritza jardueraren dinamikotasuna

% 1,8 hazi dira izen emateak 
txikizkako merkataritzan, eta 
handizkakoan ostera galdu % 3,8.

Izen emateak merkataritza jardueretan
2014 2015 % 2015/14

Izen emateak txikizkako merkataritza jardueran 1.096 1.116 0,4
Elikadura, edariak, tabakoa 384 327 -2,0
Oihal eta oinetakoak 194 206 -1,3
Farmazia, edergintza eta drogeria produktuak 67 57 1,6
Etxe tresneria eta eraikuntza 128 152 3,9
Altzariak, bulegoen hornikuntza 11 17 -3,4
Liburuak, egunkariak… 35 37 -1,6
Bitxigintza artikuluak 20 14 -2,8
Jostailuak, kirol gaiak 15 19 -0,8
Medikuntza tresneria, ortopedia 19 22 6,6
Loradenda eta antzeko 9 17 8,1
Lur, aire, itsaso eta abarreko ibilgailuak 47 47 1,0
Saltoki handiak, bazarrak 42 39 0,5
Saltokiz kanpoko merkataritza 88 121 11,7
Gainerakoa (ondasun erabiliak, musika tresnak, zigilu eta txanponak, sex-
shopak, erregaiak, etab.)

37 41 8,6

Izen emateak handizkako merkataritza jardueran 237 228 -3,8
Handizkako merkataritza 160 173 8,1
Nekazaritzako lehengaiak 40 49 22,5
Oihalak, jantzigintza, etab. 18 16 -11,1
Farmazia produktuak eta etxerakoak 16 12 -25,0
Epe luzerako kontsumo ondasunak 23 37 60,9
Industria arteko merkataritza 33 22 -33,3
Bestelako handizkako merkataritza 30 37 23,3
Produktuen berreskuratzea 10 8 -20,0
Merkataritza bitartekariak 67 47 -29,9

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia. Ekonomia Jardueren gaineko Zerga.
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Merkataritza ageri da pertsona gehien enplegatzen duen 
sektore gisa Bilbon, eta 2015. urtea amaitzen du 21.127 
pertsona izen emanda Gizarte Segurantzan. Kopuru hau 
da hiriko enplegu guztiaren % 12,5a.

Sektoreak joera positiboa erakutsi du, izan ere, % 0,9 hazi da aurreko urtearen aldean, 
eta honek esan gura du 188 afiliatu gehiago daudela urtea ixterako. Igoera hau txikizkako 
merkataritzak erakutsi duen hazkundeak eragina izan da, eta 258 pertsona gehiago bildu ditu 
(% 1,8). Azpisektore honek batzen du merkataritza guztiaren % 67a.

Bestalde berriz, handizkako merkataritzan eta ibilgailuen salmenta eta konponketan afiliaturiko 
pertsonen kopuruek % 1,2 eta % 0,5eko beherakadak erakutsi dituzte hurrenez hurren. 
Lehenak merkataritza guztiaren % 25 ordezkatzen du, eta salmenta eta konponketek, % 7.

Beharrean besteren agindura dabiltzan beharginen multzoa da ordezkaritza handiena duena 
merkataritza sektorean, zeinetan hamarretik zazpik kotizatzen duen Erregimen Orokorrean, 
eta gainerakoak berriz Behargin Autonomoen Erregimen Berezian dauden izen emanik. Bi 
erregimenek irabazi dituzte aurten afiliatuak, % 1,1 soldatapeko beharginen multzoak, eta % 
0,4 autonomoenak.

 » Soldatapeko enplegua

% 0,9 hazi da hiribilduko 
merkataritzan afiliaturiko 
pertsona kopurua.

Pertsona enplegatuak
2014 2015   % 2015/14

Pertsona enplegatuak 20.939 21.127 0,9
Txikizkako merkataritza 14.301 14.559 1,8
Handizkako merkataritza 5.252 5.189 -1,2
Ibilgailuen salmenta eta konponketa 1.386 1.379 -0,5

Soldatapeko beharginak 14.661 14.823 1,1
Behargin autonomoak 6.277 6.303 0,4
Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.
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Etxebizitza bizkaitarren kontsumoak aldaketa positiboa egin du 2015ean, eta % 4 hazi da aurreko urtekoaren 
aldean (2013 eta 2014 urteen arteko aldea % -2,1ekoa izan zen). Bizkai osoko gastua 15.932.969 eurokoa 
izan zen 2015ean, eta % 7,9an gainditzen ditu 2006an, krisiaren aurreko urtean, erregistraturiko kopuruak. 
Etxebizitzako batez besteko gastua 33.318 eurokoa da 2015ean Euskadin, % 4,7 gehiago aurreko urtekoa baino.

Honi batu behar zaio txikizkako merkataritzaren Salmenta Indizeak erakutsi duen datu ona, % 1,3 hazi da-eta 
2014. urtekoaren aldean, eta hiru hamarreko gehitzen dizkio aurreko epean lorturiko igoerari (% 1,0). Kontsumo 
prezioen indizeak ere bere aldetik gora egin du 2015. urtea ixterako, eta % 0,2 igoera erakutsi du; 2014. urtean 
urte arteko aldaketa negatiboa eduki zuen (% -0,8).

Gastu multzoen arabera, Bizkaiko etxebizitzen artean pisu handiena erakusten du Etxebizitza, ur, argindar, 
gas eta bestelako erregaienak, guztiaren % 35, eta ondoren datozkio Elikagaiak eta edari ez alkoholdunak (% 
13,4), eta Hotelak, kafetegiak eta jatetxeak (% 10,6). Bilakaerari dagokionez ostera, murriztu egin da elikagai 
eta edariek (-0,4 pp) eta etxebizitzek (-0,2 pp) errentaren gainean daukaten pisua. Hazi egin da berriz Hotel, 
Kafetegi eta Jatetxeena (+0,6 pp) eta Osasungintzarena (+0,3).

Gastu sorta guztiak hazi dira 2014 eta 2015 urteen artean, baina bereziki azpimarratzekoa da Osasunaren 
arloan erregistratu den % 14,3ko hazkundea. Igoera txikienak jantzi eta oinetako artikuluen artean jazo 
dira, hala zelan, etxebizitzaren hornikuntzan eta etxebizitzaren mantenuko ohiko gastuetan, hauek % 1aren 
inguruan dabiltza eta.

 » Etxebizitzen kontsumoa

Kontsumo adierazleak
2014/2013 2015/2014

Etxebizitzen kontsumoa -2,1 4,0
Txikizkako merkataritzaren salmenta indizea 1,0 1,3
Kontsumo salneurriak -0,8 0,2
Bizkaiko datuak.
Iturria: Eustat. Familien Gastuaren Estatistika (Etxebizitzen kontsumoa).
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2015ean zehar Bizkaiko merkataritza sektorearen salmenten adierazlea % 0,6 hazi zen, 
aurreko urtekoaren ehuneko berbera hain zuzen, eta hala beraz, bi urtez erreskadan 
errepikatu da hazkundea, aurreko urteetako beherakako joeraren ondoren. Eta datu 
positiboa txikizkako merkataritzari dagokio, honek % 1,3 irabazten du eta, handizkakoak 
% 1,0 galdu duen bitartean.

ETxikizkako merkataritzaren joeraren azterketa zehatzagoak garapen xumea erakusten 
du elikadura produktuen salmentan (% 0,3), eta ostera, handiagoa izan da gainetiko 
produktuetakoa (% 3,8). Halaz eta guztiz, ibilgailuetarako erregaien salmentek % 14,5eko 
jausia erakutsi dute, ziurrenik petrolioaren salneurriaren beherakadari lotua.

Saltoki handietako salmentak berriz ia aldaketa barik mantendu dira 2015ean zehar 
(% 0,1). Datu hau gorabehera, joera desberdina jazo da Elikadurako produktuen eta 
bestelakoen artean, lehenak % 1,9 beheratu diren bitartean, gainetiko produktuek % 1,0 
egin dute gora 2014aren aldean.

Enpleguak Bizkaiko merkataritza sektorean berriz, apurtu egin du azken urteetako joera 
negatiboa eta aski egonkor mantendu da % 0,1 irabazita.

Ibilgailuen matrikulazioak joera ona erakusten jarraitu du Bizkaian, eta guztira 19.081 
matrikulazio izatera iritsi da 2015. urtean, % 21,7 matrikulazio gehiago 2014an 
erregistratutakoen aldean. Igoera handiena enpresa ibilgailuen matrikulazioek erakutsi 
dute, % 51,8. Ibilgailu partikularrak dira matrikulaturikoen % 73, eta % 14,5 hazi dira. 
Edozelan, % 14,2 murriztu da matrikulazioa partikular edo enpresakoak kontsideratzen 
ez diren ibilgailuen artean.

 » Sektorearen salmentak 

Merkatariza sektorearen 
salmentak 2014 2015  % 2015/14

Salmenta Adierazlea 94,7 95,3 0,6
Txikizkako merkataritza 98,6 99,8 1,3
Elikadura 97,6 97,9 0,3
Gainerako produktuak
Ibilgailuen erregaiak 98,9 102,6 3,8

Handizkako merkataritza 92,8 91,8 -1,0
Saltoki handiak 94,5 94,6 0,1

Elikadura 98,7 96,8 -1,9
Gainerako produktuak 92,7 93,7 1,0

2015 datuak behin-behinekoak dira. 
Iturria: EUSTAT.

Ibilgailuen Matrikulazioa
2014 2015  % 2015/14

Partikularrak 12.153 13.915 14,5
Enpresak 3.235 4.912 51,8
Bestelakoak 296 254 -14,2
GUZTIRA 15.684 19.081 21,7
Iturria: Faconauto.
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Eustat, Euskal Estatistika Erakundeak 
lantzen duen Establezimendu Turistiko 
Hartzaileen inkestaren arabera, Bilbok 
2015. urtean 70 hotel gunetako es-

kaintza dauka: 23 hotel hiru izar edo gehiagokoak, eta beste 47 hotel 
gune izar bat edo bikoak, eta ostatu edo pentsioak.

Egoitza hauek guztiek egunero eskaintzen dizkiete 3.975 gela, eta 7.665 
hotel plaza, Bilbora iristen diren bisitariei, eta plaza hauetako % 80 
dagozkio goi mailako eskaintzari (hiru izar edo gehiago hotelak).

Batez beste, hotel egoitza hauek 110 plazatako tamaina daukate, baina 
batez besteko hau igotzen da 266 plazataraino ere 3, 4 eta 5 izarretako 
hotelen artean, eta ostera 33raino jaisten da maila baxuagoko hotel eta 
ostatuetan.

Bilboko hotel eskaintza egoitza bat gehiago izatera igaro da 2015. 
urtean, 2014 urtearen aldean, eta hau behe mailako hotel eta ostatuen 
multzokoa da. Hazi da ere zertxobait hiriak eguneko eskaintzen duen 
plaza kopurua, eta 2015. urte amaieran guztira 49 plaza gehiago dira, 
alde batetik izar bat edo biko egoitzek 65 leku gehiago eskaintzen 
dituztelako, eta 16 galdu ostera maila.

Ostalaritzako ekonomi jardueren artean, zuzenean turismoari lotuak 
direnak % 4,8 hazi dira aurreko urtearen aldean, eta 2014an izan ziren 
105 lizentziatatik 110 izatera igaro da 2015ean. Azken urte honetan 
mantendu egin da Hotel eta motelen kopurua, baina lizentzia bat galdu 
du ostatu eta pentsioen multzoak. Bestelako ostalaritza lizentziek berriz, 
benta eta gainerakoek, joera desberdina erakutsi dute, eta % 27,3 eta 
%30,0ko hazkundeak lortu dituzte hurrenez hurren.

 » Turismo jarduera Bilbon » Turismo jarduera  

 » Turismo jarduera Biltzar eta bileretako turismoa
 » Turismo jarduera Bilbon
Bidaiari sarrera, jatorria eta igarotako gauak 1 2 3
Itsas bidai aldietako turismoa

2015ean hazi egin da 
hotel eskaintza Bilbon.

Ostalaritza jarduerak (lizentziak)
2014 2015  % 2015/14

Ostalaritza lizentziak guztira 105 110 4,8
Hotel eta motelak 38 38 0,0
Ostatu eta pentsioak 46 45 -2,2
Bentak 11 14 27,3
Gainerakoa 10 13 30,0

Datuak urteko laugarren hiruhilekoari dagozkio.
Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia (Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga).

Hotel egoitzen eskaintza 
2014 2015 % 2015/14

Establezimenduak guztira 69 70 1,4
3, 4 edo 5 izarreko hotelak 23 23 0,0
Izar 1 edo 2ko hotel eta ostatuak 46 47 2,2

Plaza/eguneko guztira 7.616 7.665 0,6
3, 4 edo 5 izarreko hotelak 6.124 6.108 -0,3
Izar 1 edo 2ko hotel eta ostatuak 1.492 1.557 4,4

Logela/eguneko guztira 3.975 3.974 0,0
3, 4 edo 5 izarreko hotelak 3.143 3.118 -0,8
Izar 1 edo 2ko hotel eta ostatuak 832 856 2,9

Iturria: Eustat.
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Espainako estatuko turistak:

Gainetikoak

27,9%

Hazi egin dira bidaiari 
sarrera eta hoteletan 
igarotako gauak.

Espainiako estatua 
da Bilbora iristen 
diren turisten igorle 
nagusia.

2015ak urte arteko balantze guztiz positiboa utzi 
du Bilboko jarduera turistikoearendako, hiriko 
hotel egoitzei loturiko alderdiei dagokienean. Eta 
izan ere, urtean 813.357 bidaiari sarrera zenbatu 
dira eta 1.560.185 gau igaro, eta datu hauek % 
9,6 eta % 8,1eko urte arteko hazkundea esan 
gura dute, hurrenez hurren. Datuok egiaztatzen 
dute turismoak azken hamarkadan ezaguturiko 
gorako joera, eta egonkortzen dute Bilbo turismo 
helmuga gisa.

Kontuan hartuz gero Bilboko hotel egoitzetan 
ostatu hartutako turisten jatorria 2015. urtean zehar, 
erdia baino gehiago izan dira Espainiako estatuko 
bisitariak (% 58,6). Turista multzo hauek aurreko 
urtekoak baino % 9,5 gehiago izan dira -41.912 
gehiago kopuru absolutuetan-, eta guztira 476.217 
bidaiari izatera iritsi dira

Espainiako estatutik datozen bidaiarien artean 
azpimarratzekoak dira Madrilgo Erkidegotik 
datozenak. Berauek jarraitzen dute ugarienak 
izaten eta Espainiako estatutiko turista sarreren 
laurdena biltzen dute (% 22,0), Catalunyakoen 
(% 14,1), Andaluzia (% 10,1) eta Valentziako Er-
kidegokoen aurretik (% 5,2). Gehiago dira EAE-
tik beretik datozenak baino (% 20,6). 

Bere aldetik Espainiako estatuz kanpoko bidaiariek 
ere, joera positiboa erakutsi dute, eta Espainiakoen 
antzeko hazkundea eragin dute (% 9,6). 2015. urte 
amaierarako Esoainiaz kanpoko 29.556 bidaiari 
atzerritar gehiago zenbatu dira aurreko urtean 
baino, eta guztira 337.140 izatera heldu dira. Jatorri 
herrialde nagusia Frantzia da (guztien % 18,6), eta 
atzetik datoz Erresuma Batua (% 11,0), Alemania 
(% 9,5), AEBak (% 8,7) eta Italia (% 7,9).

 » Bidaiari sarrera, jatorria eta igarotako gauak » Turismo jarduera  

 » Bidaiari sarrera

 » Jatorria

Iturria: Eustat.

(*)Zuzendu egin dira 2011-2015 urteei dagozkien datuak Eustatek bere Establezimendu Turistiko Hartzaileen inkesta garatzeko ezarri dituen aldaketa metodolo-
gikoen ondorio, eta hauek informazio bilketan, zein azken emaitzetan izan duten eraginarengatik.
Iturria: Eustat.
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2015. urtean zehar Bilboko hotel egoitzetan igarotako 
gau kopuruak 1.560.185 izatera heldu dira guztira, 
eta honek % 8,1eko hazkundea esan gura du aurreko 
urtekoen aldean, eta 116.778 gau igaro gehiago termino 
absolutuetan. Igarotako gau guztien artetik, 900.459 
dagozkie Espainiako estatuko bidaiariei, zein % 8,1 hazi 
diren, eta Espainiako estatuz kanpoko turistei ostera 
659.726 dagozkie, guztira % 8,0ko hazkundea.

2015. urtean zehar, eta hotel egoitzen kategoriak hartuaz 
kontuan, gau igaro guztien % 79,2a batzen da 3, 4 eta 
5 izarreko hotelen artean; kategoria gutxiagoko hotel eta 
ostatuek gau igaro gutxiago biltzen dituzte, baina hauek 
gehiago hazten ikusi dituzte urte arteko balantzean (% 
13,8 - % 6,7ren aldean).

Bilbon ostatu hartu duten bidaiarien batez besteko 
egonaldia 1,92 egunekoa izan da, aurreko urtekoa baino 
apur bat txikiagoa (1,94). Espainiako estatuz kanpoko 
bisitariak dira egonaldia gehien luzatzen dutenak 
hiribilduan, 1,96ko batez bestekoz, Espainiako estatuko 
bidaiarien egonaldia berriz batez besteko 1,89 egunetan 
gelditu da. Lotarako plazen okupazio maila ere hazi egin 
da eta % 55,80ra iritsi da.

 » Igarotako gauak

Igarotako 10 
gauetatik zortzi izan 
dira hiru edo izar 
gehiagoko hoteletan.

(*)Zuzendu egin dira 2011-2015 urteei dagozkien datuak Eustatek bere Establezimendu Turistiko Hartzaileen inkesta garatzeko ezarri dituen aldaketa 
metodologikoen ondorio, eta hauek izan duten eraginarengatik informazio bilketan, zein azken emaitzetan.
Iturria: Eustat.

Batez besteko egonaldia eta 
lotarako plazen okupazio maila 2014 2015 % 2015/14

Batez besteko egonaldia 1,94 1,92 -1,0
Okupazio maila (%) 51,90% 55,80% 3,9pp

Iturria: Eustat.

Bidaiariek igarotako gauak, 
jatorriaren arabera 2014 2015 % 2015/14
Bidaiariek igarotako gauak 1.443.407 1.560.185 8,1

Espainiako Estatua 832.820 900.459 8,1
Espainiako estatuz kanpokoak 610.587 659.726 8,0
3, 4 eta 5 izarretako hotelak 1.158.307 1.235.748 6,7
Izar bat edo 2ko hotel eta ostatuak 285.100 324.437 13,8

Iturria: Eustat

Bidaiariek igarotako gau kopuruaren bilakaera(*)

 » Turismo jarduera Biltzar eta bileretako turismoa
Turismo jarduera Bilbon

 » Bidaiari sarrera, jatorria eta igarotako gauak 1  » 2 3
Itsas bidai aldietako turismoa
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2015

2015. urtean hiru euskal hiriburuek hobetu dituzte beren turismo 
datuak aurreko urtearen aldean. Bilbok jaso du bidaiari sarreren ia 
erdia (% 48,7) eta baita hoteletan igarotako gauena ere (%48,3), 
hiru hiriburuetan jazoriko guztien artean. Donostia izan da urte 
arteko datu hoberenak bereganatu dituen hiriburua, gehien hazi 
dena hala sarreretan zein igarotako gau kopuruetan (% 10,7 eta 
% 12,5, hurrenez hurren), eta hiriburu bakarra da batez besteko 
2 gaueko egonaldira heltzen dena. Gasteizek hazkunde apalagoa 
erakusten du, eta bera da batez besteko egonaldi denbora 
baxuena lortzen duena hiriburuen artean (1,79).

 » Datuak hiriburuetan

Bidaiari sarrerak eta igarotako 
gauak hiriburuetako hotel 
egoitzetan

2014 2015 % 2015/14
Bidaiari sarrerak euskal hiriburuetan 1.527.689 1.670.730 9,4

Gasteiz 262.287 278.392 6,1
Donostia 522.957 578.981 10,7
Bilbo 742.445 813.357 9,6

Igarotako gauak euskal hiriburuetan 2.959.753 3.228.588 9,1
Gasteiz 478.187 500.854 4,7
Donostia 1.038.159 1.167.549 12,5
Bilbo 1.443.407 1.560.185 8,1

Iturria: Eustat.

 » Turismo jarduera Biltzar eta bileretako turismoa
Turismo jarduera Bilbon
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 » Itsas bidai aldietako turismoa

Jaitsi egin da itsas 
bidai aldiekin loturiko 
jarduera, 2014. 
urtekoaren aldean.

Itsas bidai aldiekin loturiko turismoak guztira 
43 gurutzaldi eta 70.541 bidaiari zenbatuta 
amaitu du 2015. urtea, eta emaitza hauek 
% 25,9ko jaitsiera ematen dute aditzera 
lehenengoen artean eta % 12,0koa biga-
rrenekoetan, 2014. urtean lorturiko datuen 
aldean.

80.161 
Gurutzaldietako 

bidaiariak

2014:

70.541 
Gurutzaldietako 

bidaiariak

2015:

-12%

Gurutzaldietako bidaiariak

58 
Gurutzaldiak 

2014:
43 

Gurutzaldiak 

2015:
-25,9%

Gurutzaldiak

Fuente: Puerto de Bilbao.

Itsas gurutzaldien jarduera

 » Turismo jarduera Biltzar eta bileretako turismoa
Turismo jarduera Bilbon
Bidaiari sarrera, jatorria eta igarotako gauak 1 2 3

 » Itsas bidai aldietako turismoa
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Bilbao Convention Bureauk eskaini-
tako datuen arabera, azken urtean 
1.022 biltzar burutu dira Bilbon, 
2014. urtean lorturiko kopurua baino 
42 gutxiago.

Bilkura motari begira, jardunaldiek, 
2015ean burutu diren bilera guztien 
% 85 ere izan direnek, % 3,7ko be-
herakada jasan dute urtean zehar (33 
gutxiago), sektoreko jardueran dauka-
ten pisua mantentzen duten arren. 
Batzar eta konbentzioen kopuruak 
ere jaitsi egin dira, % 8,6 eta % 2,5eko 
murrizketaz, hurrenez hurren (7 eta 2 
bilera gutxiago, segida horretan).

Bilbon batzarrak, konbentzioak eta 
jardunaldiak antolatzen dituzten 
sektoreak, nagusiki, osasungintza 
eta medikuntza jarduerekin ageri 
dira lotuak (% 27,6), ekonomia-
merkataritzakoekin (% 20,3) eta 

 » Biltzar eta Bileretako Turismoa

Negozio turismoak %3,9ko 
beherakada jasan du 2014. 
urtearen aldean.

Batzar eta bilkurak
2014 2015 %2015/14

Bilkurak 1.064 1.022 -3,9
Batzarrak 81 74 -8,6
Konbentzioak 80 78 -2,5
Jardunaldiak 903 870 -3,7

Parte hartzaileak 186.130 175.768 -5,6
Batez besteko iraupena(egunak) 1,71 1,58 -7,6
Iturria: Bilbao Convention Bureau.

teknologikoekin (% 17,6). Gainerakoak, batez ere, 
kultura eta gizarte arloarekin lotutakoak dira (% 9,8) 
eta unibertsitatearekin zerikusia dutenak (% 8,6).

Azken urtean hiribilduan ospatu diren bilera guztiek 
175.768 ordezkari eta/edo parte hartzaile bildu 
dituzte, 2014an lorturikoa baino kopuru txikiagoa, eta 
guztira hiriak 10.362 batzarkide gutxiago jaso zitzan 
eragin duena (% -5,6).

2015ean udalerrian burututako bileren batez besteko 
iraupena 1,58 egunekoa izan da, 2014. urtean baino 
% 7,6 gutxiago.

Bilkurak jazotzen diren urteko sasoiari erreparatuz, 
martxotik ekainera eta irail eta azaro bitartean burutu 
direnen baturak biltzen ditu urte osoan zehar eginiko 
1.022 bilkuren % 75,8a. Udan ostera, bilkuren jarduera 
gutxieneko ia sinbolikoetara jausten da, eta hala, 
uztail eta abuztu artean Bilbon buruturiko bilkurak ez 
dira urte osoan egin diren guztien % 5,7 baino.

Beste urte batez hala ere, bilkuren jardueran jazoriko 
sasoi aldaketa hau aisialdiko turismoaren jarduerak 
orekatzen du, honek udako hilabeteetan biltzen 
duenez bidaiariek hiribildura duten etorraldi nagusia, 
urte sasoiak alderatzen dituen ondoko grafikoak 
azaltzen duen gisan.

.

Bilkuretako ordezkarien bilakaera

Iturria: Bilbao Convention Bureau.

Bilkurak eta ohiko turismoa Bilbon, urte sasoien arabera alderatua 

Iturria: Bilbao Convention Bureau. Eustat.
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Berrikuntza eta gizartearen arteko harremana Lehen Industria Iraultzan hasi zen, XVIII. 
mende amaiera aldera, baina XX. mende amaieratik aurrera, ezagutzaren iraultza legez 
ezagutzen dugunaz batera, hasiko da agertzen teoria sorta bat arrazoiak azalduko dituena 
zergatik ugariago biltzen diren munduko leku konkretu batzuetan besteetan baino balio 
erantsi altua duten ekonomi jarduerak. Lurralde hauek erakartzen dituzte talentua eta 
inbertsioak, enpresa berri eta ezagutza zentroetara. 

Enpresa munduaz lotura estuen bidez eta esparru publikotik abiaturiko sustatzea medio, 
posible bihurtzen da ezagutzaren transferentzia prozesua azkartzea eta hau enpresa sarera 
bideratzea, berrikuntza eta hazkunde ekonomikoa bultzatuz, eta aldi berean gizarte ongizatea 
ere. Gaur egun, ikuspuntu ekonomiko batetik begiraturik, hiri dinamikoenak dira, hain zuzen, 
gauza direnak ekosistema berritzaile legez eratuko diren hiri guneak garatzeko bere inguruan.

Nazio Batuen Erakundeak aurreikusten du 2050ean jada munduko biztanleen ia bi heren 
biziko dela hirietan. Eta hirietako biztanleria hazten doan neurrian, gero eta garrantzitsuagoa 
bihurtzen da hazkundearen eta bizi kalitatearen arteko oreka bilatu beharra.

Hiriek bere neurriak hartzen dihardute, eta Bilbo, mundu osoari begira hiri txiki legez 
ikusi litekeen arren, ez dabil atzean geratzen. 2015ean hiriak berritua ikusi zuen berari 
eskainitako izendapena “zientzia eta berrikuntzaren hiri” legez, Espainiako Ekonomia 
eta Lehiakortasun Ministerioak emana, honen Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako 
Idazkaritza Nagusiaren bitartez. Izendapenaz batera ipini zen abian Innpulso Sarea - Red 
Innpulso, zientzia eta berrikuntzaren hirien arteko sarea, halako izendapena jaso duten 
udal guztien arteko topaketa foroa, eta tokian tokiko politika berritzaileok zehaztea eta 
hauetan aurrera egiteko aukera eskaintzen duena.

Tokian tokiko administrazioaren bidez, Innpulso Sarearen helburua da ekoizpen eredu 
jasangarri bat ezartzea ikuspegi ekonomiko, sozial zein ingurumenekotik, eta ezagutzan 
eta berrikuntzan oinarriturikoa.

2015. urtean ikusi du ere Bilbok zelan ipini duen abian bere estrategia propioa smartcity 
legez, ondoko 5 ekintza ildoon inguruan mugitzen den estrategia hain zuzen:

•	 4.0. administrazioa.

•	 Teknologiak hiri esparruan.

•	 Hiritartasun digitala eta bizi kalitatea.

•	 Garapen ekonomiko adimentsua.

•	 Gobernantza.

Eta estrategia honetan informazioa bihurtzen da gako erabakitzen laguntzeko orduan. 
Bada, hiri adimentsua ezin da-eta kalitatezko informazioaren gainean baino altxatu 
erabakiak hartu ahal izateko.

Garai honetan bertan abiatzen du Hiribilduko udalak ere bere 2015-2019 agintaldi plana, eta bertan 
ezartzen dira erronka gisa, batetik, lehen pausuak ematea Zorrotzaurre ekonomia eta talentuaren uharte 
berria bihurtzeko, eta aldi berean, Punta Zorrotza industria polo. Izaera berritzaileko beste neurri batzuk 
ere	abiatu	dira,	zelan	diren	Trafiko	eta	Garraio	Sistema	Adimendunak	ipintzea	martxan,	edota	teknologia	
ekipo eta aplikazioen hobekuntzari ekitea udalaren kudeaketako E-administrazioaren arloan.

Enpresa munduari loturiko berrikuntzaren esparruan, aurten ere hirian ospatu da Bilbo berritu 
- Innova Bilbo ekitaldiaren edizio berria eta bertan hitzaldi nagusiek bereziki jorratu dituzte 
digitalizazio bidean dagoen errealitateak sortzen dituen aukera berriak eta datu masiboen 
ustiaketaren erabilera adimentsua.

Ikerketa,	garapena	eta	berrikuntzari	dagokionez,	Europako	Berrikuntza	Adierazleen	Panelak	–IUS	
2015-, zeinak Europar Batasuneko herrialdeak sailkatzen dituen hauen ekonomiek berrikuntza 
jarduerak	eragiteko	eta	garatzeko	erakusten	duten	gaitasun	mailaren	arabera,	Euskal	Autonomia	
Erkidegoa zerrendako 13. postuan mantendu du EBn, Espainiako estatuak baino dimentsio 
berritzaile handiagoz, baina EB28ko batez bestekoaren azpitik.

Informazioaren gizartea Bilbon Ikerketa, garapena eta berrikuntza    Enpresa eta profesionalen ezagutza jarduera trinkoak Unibertsitatea ikerketa iturri  1 2
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Europako Berrikuntza Panela IUS 2015. Euskal AE eta EB-28
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 » Informazioaren gizartea Bilbon  » Informazioaren gizartea eta enpresak

Interneten barneratzeak aurrera jarraitzen du Bilboko enpresen artean 
eta daborduko enpresa sare osoaren % 89,2ra iristen da; honek esan 
gura du 4,5 puntu portzentualeko hazkundea 2014ko urtearen aldean. 
Hamar behargin eta gehiagoko enpresen artean berriz, % 96,0koa da 
Sarerako sarbide indizea.

Interneterako konexio mota nagusia banda zabala da. Zehazki, 2015ean Sarerako sarbidea daukaten 
Hiribilduko	enpresen	%	72,0	konektatzen	da	ADSL	bidez.	Aurreko	urteen	aldean	konexio	mota	honen	
pixkanakako beherakada egiaztatu litekeen arren, sarbide teknologia berrien alde, bereziki, kable 
bidezko konexio edo zuntz optiko (% 50,3), eta konexio mugikorrak (% 81,4).

Modu berean, geroz eta handiagoa da ere beste teknologia hornikuntza aurreratuen ezarpen maila, 
zelan	 diren	 sare	 informatiko	 finkoak,	 wireless-ak,	 funtsen	 transferentzia	 elektronikoko	 sistema	
informatikoak, eta intranet edo extranet sareak. Eta izan ere, 2015ean Hiribilduko enpresen % 71,3k 
esan du sare informatikoa daukala ezarrita, eta % 57,3k berriz, adierazi du haririk bako sarea edo 
wireless-a	daukatela.

Lau enpresatik batek dauka bere intranet sare propioa, 
% 67,3ra igotzen den kopurua tamaina handieneko en-
presen kasuan, eta % 17,1ek dauka sare extranet bat 
zabaldua bere enpresaren muga fisikoez harago, % 
45,8raino ere igotzen den ehunekoa 10 edo behargin 
gehiagoko enpresen kasuan.

Interneterako sarbidea daukaten enpresen % 28,4k egiten 
ditu 2015ean merkataritza elektronikoko eragiketak Internet bidez, izan erosketak edota salmentak. 
Zehatz, enpresen % 25,2k egin zituen erosketak, online salmentak soilik % 7,7k erregistratu 
zituen bitartean. 10 edota behargin gehiagoko enpresen artean ehunekoak % 20,5 dira erosketa 
elektronikoak egin dituzten enpresak, eta % 7,3 salmentak egin dituztenak.

Bilboko enpresek aurrera jarraitzen dute bere interneteko 
presentzia handitzen azken urteetan zehar, eta gero eta 
erabilera handiagoa ematen diete Sareari eta bitarteko 
elektronikoei oro har. Zehazki, 2015ean, Bilbon 10 
behargin eta gehiagoko enpresen % 85,4k dauka 
webgune	 propioa,	 eta	 eskaintzen	 dituzten	 zerbitzuen	

artean azpimarratzekoak dira enpresaren informazio orokorra ematen dutenak (% 99,1) eta produktu 
eta zerbitzuen zerrenda eskaintzen dutenak (% 70,8).

Bilboko enpresen 
% 89,2k dauka 
Interneterako sarbidea.

% 28,4koa izateraino hazi da 
Internetera sarbidea edukita 
salerosketa elektronikoa -batik 
bat erosketak egiteko-erabiltzen 
duten enpresen kopurua.

Interneteko sarbidea daukaten 10 
behargin edo gehiagoko enpresen 
% 85,4k dauka webgunea.

Hornikuntza teknologikoa Bilboko 
enpresetan (%) 2014 2015

Interneteko sarbidea duten enpresak 84,7 89,2
10 lanpostu edo gehiagokoak 98,3 96,0

Webgunea duten enpresak 55,2 58,2
10 lanpostu edo gehiagokoak 86,4 85,4

Merkataritza elektronikoa egiten duten enpresak 25,5 26,1
10 lanpostu edo gehiagokoak 27,8 28,4

Erosketak egiten dituzten enpresak (%) 23,0 25,2
Salmentak egiten dituzten enpresak (%) 6,1 7,7
Iturria: Informazioaren Gizarteari buruzko Inkesta Enpresetan, Eustat.
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Bizkaiak, zein honen hiriburu Bilbok, modu esanguratsuan egin dute aurrera 
azken urteetan, Informazioaren Gizarteak eskaintzen dituen aukera eta abantailen 
garapenean eta ustiapenean.

Beste gizarte aurreratu batzuetan gertatzen den moduan, teknologia hornikuntzak 
geroz eta presenteago daude etxebizitzetan, hauek bere eskura ohi dituzte 
gailu multzo zabal eta era askotarikoak, eta gainera, etengabean dihardute 
zaharragoak berriagoez ordezkatzeko prozesuan, aurrerapen teknologikoek 
berau ahalbidetzen duten neurri berean.

2015. urtean, eta Bizkaiko Lurraldeari dagozkion datuen arabera, behera 
jarraitzen du ordenagailu pertsonala daukaten pertsonen kopuruak (% -5,5). 
Hazi egin dira, hala ere, 604,5 milakoetaraino (% 4,7 gehiago) ordenagailu 
eramangarria daukatenak, eta datu honi erantsiz gero tableta daukaten 15 urte 
eta gehiagoko biztanleen hazkunde proportzioa (% 39,9), argi nabari da tresna 
baten eta bestearen arteko ordezkatzea.

Urte	honetan	zehar	ere	hazi	egin	dira	bai	interneteko	konexioa	daukan	15	urte	eta	
gehiagoko biztanleria, 2014an 722,2 milatakoa izatetik 753,4 milatara igaro dena 
2015ean (% 4,3), eta bai etxebizitzan posta elektronikoa daukana ere, 691,2 

milatik 696,6 milara igaro dena (% 0,8).

Interneteko sarearen erabilerari dagokionez 
kontuan hartu beharreko lehen alderdia da Bilboko 
15 urte eta gehiagoko biztanleen % 70,1ek 
darabilela Interneta 2015 amaieran. Eta portzentaje 
honek ehuneko 3,6 puntuko igoera adierazten du 
aurreko urtekoaren aldean.

Udalerriko	biztanleek	daukaten	 Internetaren	erabilera	altua	 izanik	ere,	oraindik	
nabari da eten digitala dagoela sexuen artean, bakoitzak egiten duen teknologia 
honen erabilerari dagokionean. Zehatz, 2015ean Bilbon bizi diren gizonezkoen 
artean Interneta erabili dutenen ehunekoak (% 75,9), 10,8 puntutan gainditzen 
du	emakumeen	artean	dagoen	batez	besteko	barneratze	tasa	(%	65,1).	Urtebete	
lehenago, generoen arteko eten hau Internetaren erabilpenean, 9,2 puntu 
portzentualetan zegoen.

Erabilitako zerbitzuen rankingaren lidergoa jarraitzen du gordetzen posta 
elektronikoaren erabilerak. Ondoren datozkio Whatsapp-aren edo bestelako 
mezularitza zerbitzuen erabilera, hedabideen edizio digitaletarako bisitak, 
ondasun eta zerbitzuen kontsulta, eta aisialdi zerbitzuak.

Bilbon bizi diren  15 
urte eta gehiagoko 
biztanleen % 70,1ek 
darabil Internet sarea.

Hornikuntza teknologiko nagusiak 
Bizkaiko etxebizitzetan (15 urte eta 
gehiagokopopulazioa, milakoetan)

2014 2015 % 2015/2014

PCa 415,8 392,9 -5,5
Eramangarria 577,4 604,5 4,7
PDA / Tableta / Pocket PCa 334,3 467,7 39,9
Internet 722,2 753,4 4,3
Posta elektronikoa etxean 691,2 696,6 0,8
Iturria: Informazioaren Gizarteari buruzko Inkesta Familietan, Eustat.

Internet darabilen populazioa (15 urte eta 
gehiagoko biztanleak, %) 2014 2015

Guztira 66,5 70,1
Emakumezkoak 62.2 65,1
Gizonezkoak 71,4 75,9
Eten digitala (p.p.) 9,2 10,8
Iturria: Informazioaren Gizarteari buruzko Inkesta Familietan , Eustat.
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Eustatek argitaraturiko azken datuen arabera, 
Bizkaian 9,2 mila enpresa berritzaile daude, 
baina kopuru hau % 6,1 jausi da aurreko urteko 
kopuruaren aldean. 10 edota behargin gehiagoko 
enpresei dagokienez berriz, are gehiago jausi 

da kopurua, % 6,7 zehazki, eta hala, 1,4 mila enpresa berritzaile jasotzen dira lurralde 
historiko osoan.

Datuak	 datu,	 hala	 hiriak	 berak	 zein	 lurralde	 historikoak	 bere	 horretan	 jarraitzen	 dituzte	
sustatzen ikerkuntza eta garapen eta berrikuntza jarduerak (I+G+b), eta bai ere babesten 
enpresen eta pertsonen garapenerako prestakuntza.

I+G+b-ra bideratutako ahalegin ekonomikoa agerian gelditzen da behin egiaztatu ondoren 
Bilboko 10 behargin eta gehiagoko enpresek guztira 272,9 milioi euro bideratu zituztela 
berrikuntza jardueretara 2014an, kopuruak berez % 5,3ko beherakada erakusten duen arren 
2013.	urtekoaren	aldean.	Diru	kopuru	hau	Bizkaiko	gastu	ahalegin	osoaren	%	27a	da.

Bilbon, 10 behargin eta gehiagoko 1,4 mila enpresak burutu zituzten berrikuntza jarduerak 
2014an. Kopuru hau aurreko urtean lorturikoaren antzekoa da (1,5 mila 2013an).

I+G jarduerei dagokienez, Hiribilduan guztira 190 
enpresak adierazi dute mota honetako jarduerak 
garatu izana 2014. urtean zehar, % 2,7 gehiagok 
aurreko urtean baino. Enpresek guztira 4.026 behargin 
enplegatu zituzten halako eginkizunak garatzeko, eta 
behargin horien % 65,7 (2.510 enplegatu) dagozkio 
zuzenean ikertzaileen multzoari.

I+G jardueren garapenak 114,2 milioi euroko gastua eragin du, datu honek % 7,0ko hazkundea 
erakusten du 2013. urtekoaren aldean. Gastuen eragileei sektoreka begiratuz gero, 54,6 milioi 
dagozkie	enpresei,	42,1	milioi	unibertsitateari	eta	17,5	milioi	Administrazio	Publikoei.

Jarduera asmatzaileak balantze positiboa eskaini du 2015. urtean zehar, 2014ko adierazleen 
aldean, Hiribilduko enpresa eta unibertsitateen ikerkuntza eta garapen jardueraren ondorioei 
dagokienean. Zehazki, 2015ean guztira 24 patente eskaera erregistratu dira, zazpi gehiago 
2014an baino. Modu berean, 397 marka komertzial berri eskatu dira (% 15,7 gutxiago 2014an 
baino), eta beste 9 baliagarritasun modelo, 4 diseinu industrial eta 56 izendapen komertzial.

 » Ikerkuntza, garapena eta berrikuntza  

Berrikuntzako gastuak % 5,3 
egin du behera Bilbon, 272,9 
milioi eurotara arte.

Bilboko 190 enpresak garatu 
dituzte I+G jarduerak, eta 
114,2 milioi euroko gastua 
eragin dute 2014an.

Berrikuntza 2013 2014 % 2015/2014

Enpresa berritzaileak (milakoetan) 9,8 9,2 -6,1
10 lanpostu eta gehiagokoak 1,5 1,4 -6,7

Berrikuntza jardueretako gastuak (milioietan) 1.234,4 1,197,3 -3,0
10 lanpostu eta gehiagokoak 1.033,0 1.010,2 -2,2

Iturria: Berrikuntza Inkesta EUSTAT (Bizkaia).

 I+G 2013 2014 % 2015/2014

I+G gastua (milaka €tan) 106.777 114.223 7,0
I+G jarduerak dauzkaten enpresak (kop.) 185 190 2,7

I+Gan jardundako beharginak (kop.) 3.738 4.026 5,3
I+Gan jardundako ikerlariak (kop.) 2.510 2.521 1,6

Iturria: I+G Inkesta, Eustat.

Patenteak eta markak. Bilbon 
erregistraturiko eskaerak 2014 2015 % 2015/2014

Patenteak 17 24 41,2
Markak 471 397 -15,7
Baliagarritasun modeloak 9 9 0,0
Diseinu industrialak 9 14 55,6
Izendapen komertzialak 40 56 40,0
Iturria: EPMB - OEPM.
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Informazioak eta komunikazioek (telekomunikazioek, zerbitzu informatikoek, 
ikus-entzunezko	 zerbitzuek,	 eta	 informazio	 eta	 edizioarenek),	 finantza	
eta	 aseguru	 zerbitzuek	 eta	 jarduera	 profesional	 zientifiko	 edo	 teknikoek	
(zerbitzu juridikoek, kontularitza zerbitzuek, aholkularitzek, arkitektura eta 
ingeniaritzek, I+G zerbitzuek, publizitateak, marketinak, eta abarrek) osatzen 
dute enpresa eta profesionalen ezagutza jarduera trinkoko “sektore” hau, 
zuzenen lotzen dena berrikuntza eta ezagutzaren gizarteaz.

2015. urtea itxiko da Hiribilduko 27.880 pertsonari emanez sektore honetan 
enplegua (enplegu osoaren % 16,5eko parte hartze erlatiboa), eta guztira 
2.368 enpresari atxikita dihardute beharrean (enpresen % 11,2). Honek 
ezagutza trinkoko enpleguaren % 2,4ko hazkundea erakusten du, eta 0,1 
pp-ko igoera enplegu osoaren aldean duen pisuan.

Zerbitzu	 profesional,	 tekniko	 eta	 zientifikoen	 azpisektoreak	 sortzen	 ditu	
sektoreko hamar enplegutik 4 baino gehixeago (% 42,9), eta hauen ia 
erdia dago zuzenean lotua (% 49,0) zerbitzu juridiko, kontularitza eta 
aholkularitzakoei	(5.865	pertsona	afiliatu).

Zerbitzu informatikoak nabari dira informazio eta komunikazio zerbitzuen 
azpisektorean enplegu kopuru handiena biltzen duen jarduera arlo legez 
(4.032),	finantza	eta	aseguru	zerbitzuen	azpisektorean	ostera,	enpleguaren	
%	63,1	ere	dagokie	zuzenean	finantza	jarduerei	(5.352	enplegu).

Azken	urtean	zehar	hazi	egin	da	enplegua	 Informazio	eta	komunikazioen	
azpisektorean	 (%	 4,1),	 eta	 baita	 zerbitzu	 profesional,	 zientifiko	 eta	
teknikoenean	ere	(%	3,2).	Datu	negatiboa	dator	berriz	Finantza	eta	aseguru	
zerbitzuen sektoretik, hauek enplegua galdu dutenez (% -0,2).

Gailendua ageri da enplegu hazkundea zerbitzu informatikoetan (% 6,6) 
eta publizitatea eta marketinean (% 6,3), eta, datu negatibo legez aipatu 
behar	finantza	zerbitzuetako	galera	(%	-0,9)	eta	arkitektura,	ingeniaritza	eta	
I+Gkoa (% -0,7.

Soldatapeko beharginak dituzten enpresak, profesionalen eta enpresen eza-
gutza trinkoko zerbitzuen sektorean kokatuak daudenak, 2.368 izatera iritsi dira, 
eta	datuak	%	1,2ko	hazkundea	erakusten	du	2014.	urtearen	aldean.	Aldaketa	
nagusia halaz guztiz, Informazio eta komunikazio zerbitzuekin loturikoen artean 
jazo	da,	hauek	%	2,6	hazi	direnez.	Finantza	eta	aseguru	zerbitzuetako	enpre-
sak	%	1,8	hazi	dira	eta	zerbitzu	profesional,	zientifiko	eta	teknikoetakoak	%	0,6.

 »   Enpresa eta profesionalen ezagutza jarduera trinkoak 

i

Zerbitzu profesionalak eta enpresarialak ezagutza jarduera trinkoak

% 4,1 7.499 7.202 Informazioa eta komunikazioak 386 396 % 2,6 

% 0,2 1.029 1.027 Telekomunikazioak 36 39 % 8,3 
% 6,6 4.032 3.783 Zerbitzu informatikoak 199 210 % 5,5  
% 1,9  2.438 2.392 Ikus-entzunezko zerb., informazioa eta edizioa 151 147 % -2,6  

 % -0,2 8.407 8.424 Finantza eta aseguru zerbitzuak 379 386 % 1,8 

% - 0,9  5.303 5.352 Finantzak 91 100 % 9,9 
%  1,0  3.104 3.072 Aseguruak	eta	osagarriak 288 286 % -0,7 

% 3,2 11.974 11.604 Zerbitzu profesionalak, zientifikoak eta 
teknikoak

1.576 1.586 % 0,6 

% 2,9  5.865 5.698 Zerbitzu juridikoak, kontularitza eta aholkularitza 1.009 1.029 % 2,0  
% -0,7  3.578 3.602 Arkitektura,	ingeniaritza	eta	I+G	zerbitzuak 271 262 % -3,3  
% 6,3  1.314 1.236 Publizitatea eta marketina 195 185 % -5,1  

% 14,0  1.217 1.068 Bestelakoak 101 110 % 8,9  

27.23027.880% 2,4 2.3682.341 % 1,2 

Soldatapeko 
behargindun 

enpresak 

Pertsona 
afiliatuak

2014 20142015 2015Bariazioa Bariazioa
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 » Unibertsitatea ikerketa iturri  

Bilbon	 garrantzitsua	 da	 Unibertsitatearen	 presentzia.	 Bere	 barnean	 hartzen	 ditu,	
bai,	 jabetza	 publikoko	 eskaintza,	 Euskal	 Herriko	 Unibertsitatearen	 (EHU)	 bidez,	
eta	 bai	 pribatua,	 Deustuko	 unibertsitatea	 duena	 gidari,	 eta	 baita	 heldu	 berriagoa	
den Mondragon unibertsitatea ere, berrikuntza eta ekintzailetza gradua eskainiz. 
Presentzia	hau	ikusgarria	jazotzen	da	Bizkaiko	hiriburuan,	bertan	daudenez	EHUko	
zentro	esanguratsuenetako	batzuk	zein	Deustuko	Unibertsitatearen	eta	Mondragon	
unibertsitatearen Bizkaiko eskaintza osoak ere.

Hirian unibertsitate eremuaren garapena azpiegitura eta hornikuntza berrien 
eraikuntzan oinarritzen da eta unibertsitateen ohiko titulazio eskaintza zabalaren 
egonkortzean, denen artean Hiribildua erreferente bihurtzen dutenak goi 
mailako	 hezkuntzari	 dagokionean.	 Unibertsitate	 publikoari	 dagokionez,	 EHUren	
presentzia	 berrantolatzen	 dabil	 gaikako	 biltze	 irizpideak	 jarraituz,	 Unibertsitatea	
2015 Estrategiaz bat eginik. Berrantolaketa honen bidez, unibertsitate eskaintza 
publikoak	 argi	 identifikatu	 daitezkeen	 hiru	 polo	 handitan	 multzokatzen	 dihardu,	
hala unibertsitate inguruneei dagokienean zein titulazioei dagokienez ere. Eta 
unibertsitate	pribatuari	dagokionez,	zalantza	barik	azpimarratu	behar	da	Deustuko	
Unibertsitatearen	marka,	betidanik	lotu	izan	denez	haren	bikaintasun	akademikoa	
Bilboko hiribilduaz. Eta gorago aipatu den legez, titulazio eta ikasketa eskaintza 
egonkortu	 egingo	 da	 Bilbon	 Mondragon	 Unibertsitatearen	 lehen	 zentroaren	
irekieraz, berrikuntza eta ekintzailetzan espezializatutako den zentroa, nazioarteko 
erreferente bilakatu gura duena gai honetan, hala zelan gizarte eta ekonomia 
garapenerako motor ere hiribilduarendako.

Ereduak dira azkenik, Bilboren apustua erakusten dutenak unibertsitate bikaintasuna 
sustatze alde eta ikasketen eskaintza ekoizpen ekonomiari areago hurbiltze alde, 
eta hau guzti hau, aldez aurretik ondo argi izanik Hiribilduak hiriburutza ekonomiko 
ardatz gisa jokatu behar duen rola, estrategikoki bideratua ezagutza trinkoko zerbitzu 
aurreratuetara eta ekoizpen eta gizarte ekonomia babestera.

Unibertsitateen	obra	ezaugarri	gakoa	da	hiriko	garapen	ekonomikorako,	ezagutzaren	
sortzaile papera daukate, eta ondoren ezagutza horren transferentzia egitekoa 
hala	enpresei	zein	gizarteari.	Unibertsitateak	garatutako	ikerkuntza	eta	berrikuntza	
ekintzen ondorioak gero patenteetan neurtu litezke, eta hauek adierazle aproposak 
dira haien egoera eta bilakaera aztertzeko.

Euskal	 Herriko	 Unibertsitateak	 argitaraturiko	 azken	 datuek,	 2013ari	 dagozkionek,	
adierazten dute 59 izan direla patente erregistroen eskaerak, eta kopuruak 
beherakada handia erakusten duela aurreko urtekoen aldean.

EHUk aurkeztutako patenteen bilakaera 2000-2013 

Beste

Europarrak
Espainolak

Japoniarrak

PCT (berriak eta luzapenak)
Amerikarrak

EHUk	 hainbat	 fakultate	 dauzka	 Bilbon,	 gaurko	 egunean	 banatuak	
daudenak hiriko beste hainbat zonaldetan. 2015ean, zehatz, Bilbon 
ikasten	diharduen	EHUko	ikasleen	kopurua	10.343koa	da.	Ohargarriak	
dira beren kopuruengatik Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoan matrikulatuta 
dauden	 pertsonak	 eta	 Ekonomia	 eta	 Enpresa	 Zientzien	 Fakultatean	

daudenak, hurrenez hurren 3.107 eta 3.108 ikasle dauzkatenak matrikulatuta. Ondoretik datozkie, 
matrikula	kopuruak	kontuan,	Industria	Ingeniaritza	Teknikorako	U.E.	(1.806	ikasle),	Enpresa	Ikasketen	
Eskola	(1.093),	Meatzeen	eta	Herri	Lanen	Ingeniaritza	Teknikoko	Unibertsitate	Eskola	(600	ikasle)	eta	
Basurtuko Ospitaleko Medikuntza Ikasgunea (282 ikaslez). Hauei erantsi behar zaizkie esperientzia 
geletako beste 347 ikasleak.

Euskal Herriko 
Unibertsitateak 10.343 
ikasle dauzka Bilbon.
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Deustuko Unibertsitateko ikasleak
(Bilboko Campusa) 2015

Deustuko Unibertsitatea 8.112
Zuzenbide Fakultatea 834
Gizarte eta Giza Zientzien Fakultatea 976
Psikologia eta Hezkuntza Fakultatea 1.323
Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea 404
Ingeniaritza Fakultatea 549
Teologia Fakultatea 81
Ikasketa ofizialetako programazio bateratua 936
Gradu-ondo eta doktoretza ikasketak 2.283
Magisteritza Eskola 726

Iturria: Deustuko Unibertsitatea.

Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleak EHU 
(Bilboko campusa) 2015

EHU Bilboko Campusa guztira 10.343
Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea 3.108
Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa 3.107
Industria I.T.U.E. 1.806
Meatzeen eta Herri Lanen I.T.U.E. 600
Enpresa I.U.E. 1.093
Medikuntzako Ikasgunea (Basurtuko Ospitalea) 282
Esperientzia Gelak 347

Iturria: EHU ZENBAKITAN 2015.

Informazioaren gizartea Bilbon Ikerketa, garapena eta berrikuntza    Enpresa eta profesionalen ezagutza jarduera trinkoak  » Unibertsitatea ikerketa iturri  1  » 2
Informazioaren gizartea eta enpresak
Informazioaren gizartea eta familiak

Deustuko	 Unibertsitatearen	 campusa	 Bilbon	 dago	 kokatua	 Guggenheim	 Museoaren	 aurrez	 aurre,	 eta	 berau	
osatzen	dute,	batetik,	Eraikin	Nagusiak,	non	eskaintzen	diren	Zuzenbide	eta	Letretako	ikasketak,	bestetik,	Deusto	
Business School-en eraikinak, aurretik Komertzialaren eraikin gisa ezagutzen zenak -Ekonomia eta Enpresa 
Zientzietako	Fakultatea	hartzen	du-,	ESIDE	eraikinak,	non	eskaintzen	diren	ingeniaritzetako	ikasketak,	eta	azkenik,	
Mendeurreneko	 Eraikinak.	 Hauen	 parean	 aurkitzen	 da	 CRAI	 (IIBZ)	 liburutegia	 (Ikasketa	 eta	 Ikerkuntzarako	
Baliabideen	Zentroa),	itsasadarraren	gainetik	lotua	campusari	Aita	Arrupe	pasabidearen	bidez.

Bilboko	campusak	8.112	ikasle	hartu	ditu	2015.	urtean,	eta	ohargarriak	dira	Psikologia	eta	Hezkuntza	Fakultateko	
1.323	ikasleak.	Ondoren	datozkio,	matrikula	kopuruak	kontuan,	Gizarte	eta	Giza	Zientzien	Fakultatea	(976	ikasle),	
Zuzenbide	 Fakultatea	 (834),	 Ingeniaritza	 Fakultatea	 (549)	 eta	 Teologia	 Fakultatea	 (81	 ikasle).	 Ikasle	 multzo	
esanguratsuak	dihardu	ere	ikasketa	ofizialetako	programazio	bateratuan	parte	hartzen	(936).

 » Unibertsitatea ikerketa iturri  
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2005. urtean Bilboko Udalak Kultu-
raren 21 Agendari bere atxikimena 
aitortu zionetik onartu zuen berau 

bere hiri-politiketako alderdi nagusi bilakatzeko zeukan erant-
zukizuna, eta ondorioz, hala onartu zituen ere aurrerantzean 
halako arau, konpromiso eta gomendioak, agendaren ga-
rapena bere esparru lokaletik sustatuko zutenak, eta modu 
honetan ulertaraziko zutenak kultura gizarte osoen eskubide 
kolektibo gisa.

Kulturaren 21 Agendak lehen aldiz ezarri ditu, eta mundu 
mailan gainera, hiriei eta tokiko gobernuei beren gain hartzea 
dagozkien oinarriak eta hitzarmenak, kultur garapen eutsigarri 
bat lagundu eta sustatu ahal izateko: kultura, aniztasuna, 
sormena. Kultura, garapen eutsigarriaren laugarren oinarri. 

Orduz geroztik ere, Bilbok ez dio defenditzeari utzi kultura 
irekiak, anitzak, daukan balioa, hiri osoak partekatua izan 
dadin pentsaturiko kulturak eta hiritar guztiek parte hartu ahal 
izan dezaten pentsaturiko kulturak.

Hala, 2015. urterako aukeraturiko leloa izan da “Kultura 
egunero”, eta hau betetzeko prestatu dira ehundik gora 
kultur eta aisialdi programa, antzerki, zinema eta musika 
jaialdiak, literatur lehiaketa eta jardunaldiak, jarduera 
artistikoak, dibulgatzaileak eta ondarearen sustapenerakoak, 
esanguratsuenak baino ez zerrendatzearren.

Udalaren kultura jarduera hori sei ekinbide lerro nagusiren 
bitartez zabaldu da: kultur eta aisialdi ekitaldien programazioa, 
kultur programazioari emaniko bultzada, sormen eta heziketa 
artistikoaren sustatzea, auzoetako programazioa –Kultura 
Barrutik-, hiriko artisten sektoreekin elkarlana bultzatu, eta 
daborduko abian zeuden zerbitzuak egonkortzea.

Ildo hauen garapenaren bidez burutu dira guztira 40 proiektu, 
denen artean 1.788 ekitaldi ospatzeko aukera eman digutenak, 
eta zeinetan 890.391 pertsona baino gehiago bertaratu diren, 
urtean barrena kultura eduki duten 365 egunetan zehar.

 » Udalaren kultur jarduera

 » Udalaren kultur jardueral Antzerkia, dantza eta musika jarduerak Museoetako jarduerak Liburutegiak Kirola

Kulturak gaur arma bat izan behar du 
hutsalkeriaren aurka.

Riccardo Muti

Kulturaren Behatokiak 2015ean berriro kokatu 
du Bilbo hirugarren postuan Espainiako estatuko 
hirien artean, bai bere kultur eskaintzaren kalita-
teagatik, zelan honek aditzera ematen duen be-
rrikuntzagatik.

Fundazio Garaikidearen Kultura Behatokiko aditu 
taldearen arabera1, soilik Madrilek eta Bartzelonak 
bereganatu dituzte Bizkaiko hiriburuaren gainetiko 
puntuazioak bi alderdi horietan.

Horrela, berriz ere, Fundazio Garaikideak urtero 
Espainiako estatuan kulturaren esparruan aintzat 
hartua den aditu talde garrantzitsu bati kontsulta 
eginik burutzen duen galdeketak, berariaz aitor-
tzen du hiribilduko kultur erakundeen  eta ekime-
nen garrantzia.

Hauen balioa neurtzeko, galdera ireki bat egiten 
zaio adituen taldeko profesional bakoitzari, eta 
galdeketa honetatik 2015ean 45 erakunde eta 
jarduera atera dira gutxieneko bi aipamen jaso 
dituztenak.

Denak ere ranking batean kokaturik, jasotako aipa-
men kopuruaren arabera, Guggenheim Museoak 
zerrendako bederatzigarren lekua lortu du, eta guzti-
ra 12 aipamen. Beren aldetik bina bider izan dira ai-
patuak Alhondiga Bilbao, 38. lekuan, eta Bilbao BBK 
Live -aipatzen den lehen aldia- 42. postuan.

Modu honetan aitortua eta agerian geratzen da kul-
tur eragileen eta erakundeen inplikazioa Bilboren eta 
bertako hiritarren kultur dimen-tsioaren bultzadan.

“Kultura egunero”
Udalaren kultura 
jardueraren 
adierazleak (2015) Proiektuak Ekitaldi kop Bertaratuak

Kultur eta aisia 
ekitaldiak

57. Zinebi

333 50.630

XVI Bilboko Kalealdia
Txotxongiloen Nazioarteko XXXIV Jaialdia
XVI BAD
FANT 21
XVI BilbaoPoesia

Kultur 
programazioaren 
bultzada

Bidebarrieta Kulturgunea 

762 41.484

Liburu Azokak bultzatu
Argitalpenak
Bilbao Izan
XXVI Bilbainada Lehiaketa
Kultur programazioa Udal Liburutegien 
Sarean
Hiri arteko lankidetzak 

Sormen eta 
heziketa 
artistikoaren 
sustapena

Bilbao Eszena

176 12.070

Artistak egoitzan
Bilboko Zirkuitua
Bilboko Haur Antzerkia
Kultura lantegiak 2014 - 2015
Literatura lehiaketak
Bilbao Bizkaia Film Commission

Kultur Barrutik
Auzoetako 
programazioa

Programazioa 8 Barrutietan

517 64.413

Expodistrito
Bilbao Distrito Jazz
Gabonetako Abesbatza Emanaldiak
Dantza Plazetan
XXXI Udaberriko Bertso Saioak

Zerbitzuen 
egonkortzea

Udal Liburutegien Sarea 721.794Udal Artxiboa
Kultur erakundeekin 
lankidetza Diru-laguntzak, Hitzarmenak

GUZTIRA 1.788 890.391
Iturria: Bilboko Udala.

(1) Fundación Contempoánea - Fundazio Garaikideak buruturiko Behatokia, 
kulturaren munduaz zerikusia duten profesional sona ezagunekoen arteko 
aditu talde baten iritziak batu ondoren, hala zelan administrazio publikoetako 
kultura arlo eta erakundeetako arduradunengandikoak ere.
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Arte eszenikoei loturiko jarduerak udalerri osoan 
egon dira agerian 2015. urtean zehar programa-
zio zaindu eta erakargarri bat medio, zeinak es-
kueran eduki dituen, abiatzeko orduan, hiribilduak 
eskaintzen dituen hamaika eszena hornikuntzak 
eta beste sei kontzertu aretoak. Horien guztien ar-

tetik bereziki dira aipatzekoak Arriaga Antzokia, Euskalduna Jauregia eta Campos 
Eliseos - Zelai Eliseoak Antzokia, eskaini duten programazio zabalagoagatik, azke-
nean ikuskizun eszenikoen eskaintza osatua hiri osoan barrena barreiatu den arren.

Txotxongiloen Nazioarteko XXXIV. Jaialdia, Bilbao BBK Live, BAD jaialdiaren XVII. 
edizioko dantza eta antzerki garaikidea, Zinema dokumentalaren eta laburren 
Nazioarteko Jaialdiaren 57. emanaldia, ZineBi, auzoetan musika Bilbao Distrito Jazz 
ekitaldien bitartez, edota Arriaga eta Campos Eliseos - Zelai Eliseoak antzoki eta 
Euskalduna Jauregiko antzerki eta musika eskaintza egitarau osoa ez dira lagin 
urria baino hiriak eskaintzen eta erakusten duen kultur ikuspegi osoagoarena.

2015ean Arriaga Antzokiak 83 ikuskizun programatu ditu, zeintzuek 206 emanaldi 
ekarri dituzten hirira eta denera 128.100 ikusle erakarri. Emanaldien batez besteko 
ikusle kopurua 622koa izan da, eta antzokiak 183 egunetan zabaldu ditu aurten 
ateak.

Eskaini diren 83 ikuskizunetatik, 25 izan dira antzerki muntaketa, 9 dantza emanaldi, 
35 kontzertu, 5 opera, 3 musikaldi, zarzuela 1, eta 5 bestelako emanaldiak.

2015. urtean Euskalduna Jauregiak bere lidergoa izaten jarraitu du Espainiako 
estatuko Batzar Jauregien artean, eta 795 jazoera eta emanaldi batu ditu bere 
instalazioetan.

Musika jarduerak eta bestelako ikuskizunak direla-eta eginiko emanaldiak 355 izan 
dira eta guztira 307.411 ikus-entzule bildu dituzte.

Antzerki ikuskizunek jarraitzen dute izaten emanaldi kopuru handiena daukan 
jarduera: denera 114 eduki ditu 2015ean zehar. Azpimarratzeko modukoak dira ere 
Orkestra eta Abesbatzen 80 kontzertuak, 25 emanaldiko Opera denboraldia, Ballet 
eta Dantzako 14 ikuskizunak eta beste era askotako 30 Kontzertu eta Errezitaldiak.

Bilbao Eszena – Antzerki baliabideen zentroak, Bilborock, hACERIA 
-ahALTZAIRUTEGIA- aretoak, Fundizioak, Pabilioi 6k, Kafe Antzokiak, Muelle 3 
Dantza eta Sala Kontainer Aretoak osatzen dute hiribilduko eszena hornikuntza eta 
kontzertu areto garrantzitsuenen zerrenda.

 » Antzerkia, dantza eta musika jarduerak

Antzerkiak, musikak eta 
dantzak 435.511 pertsona 
eraman dituzte Arriagara 
eta Euskaldunara 2015ean.

Bestelako 
emanldiak

5
Kontzertuak

35

Kontzertu eta 
errezitaldiak

30

Dantza 
emanaldiak

9

Ballet eta dantza 
ikuskizunak

14

Antzerki 
muntaketak

25

Antzerki 
muntaketak

114

Musikaldiak
3

Musika 
jarduerak

355

Operak
5

Operak
25

Zarzuelak
1

Emanaldiak

Jazoera eta emanaldiak

Ikusleak Egunak206

795

128.100 183

Orkestra eta 
Abesbatzen 
Kontzertuak

80

Euskalduna Jauregia 

Antzerkia, dantza eta musika jarduerak

Arriaga Antzokia 

Udalaren kultur jardueral  » Antzerkia, dantza eta musika jarduerak Museoetako jarduerak Liburutegiak Kirola
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Fundazio Garaikideko Kultura Behatokiak itaundu dituen 173 aditu 
profesionalek eginiko balorazioaren ostean, Bilboko Guggenheim Museoa 
bederatzigarren postuan kokatu du Espainiako Estatuko kultur erakunde 
eta ekitaldi esanguratsuenen artean 2015. urtean -euskal kultur erakundeen 
artean soilik gainditu du Donostiako Zinema Jaialdi Zinemaldiak-. Kultura 

Behatokiak zerrendako 36. postua eskaini dio gainera Arte Ederren Museoko egitarauaren kalitateari.

Baina hiribilduko bandera ontzi diren aipatu bi pinakoteka ospetsu hauei ezinbestean gehitu behar zaizkie hiriko museo 
eskaintza osatzeko batere mespretxagarriak ez diren beste hamar museo eta arte galerien kopuru esanguratsu bat.

Hala, baieztatu liteke, Bilbok, Guggenheim Museoaren nazioarteko hedapen ukaezinari eskerrak, eta Arte Ederren 
Museoko bilduma artistiko bikainari eta galeria jabe ospetsuen ekimen garrantzitsuari eskerrak, erakusketen eduki 
aukera plurala eskaini diezaiekeela bere bisitariei eta hiritarrei.

Guggenheim Bilbao Museoak 2015ean 1.103.211 bisitari kopurua lortu du eta, hauetatik % 63 datoz Espainiaz 
kanpoko atzerritik. Hauen artean bereiztekoak dira, beren kopuruagatik, Frantziatik datozen bisitariak eta, neurri 
txikiagoan bada ere, Erresuma Batutik datozenak, Alemaniatik eta AEBetatik. Espainiako estatutik Museora 
bertaraturiko bisitarien heren luzea dator Euskal Herritik bertatik, eta oso bereziki Bizkaitik.

Jean Michael Basquiat-en Orain da garaia erakusketa izan da bisitatuena 2015. urtean aldi baterakoen artean. Baina 
honez batera nabarmendu dira Jeff Koonsen atzera begirakoa eta Saint Phalleko Niki artistaren lana ere.

Bilboko Arte Ederren Museoak 201.060ko bisitari kopurua bereganatu du 2015. urtean zehar. Eta bisitari hauetatik 
% 66 etorri da EAEko bertako hainbat bazterretatik, eta % 22 Espainiaz kanpoko atzerritik.

50eko hamarkada. Moda Frantzian 1947-1957 erakusketa izan da bisitari etorrera handiena bildu duena. Honezaz 
gainera, bisitatuenak izan dira Giandomenico Tiepolo margolari veneziarraren fantasiazko erretratuak eta Kronika 
Taldearen atzera begirakoa.

 » Museo Jarduerak

Guggenheim eta Arte Ederretako 
eskaintza artistikoek 1.304.271 
pertsona bildu dituzte. 

Udalaren kultur jardueral Antzerkia, dantza eta musika jarduerak  » Museoetako jarduerak Liburutegiak Kirola

Museoak 2014 2015
Museo kopurua 12 12
Guggenheim 1.011.363 1.103.211
Arte Ederrak 190.603 201.060
Iturria: Guggenheim Bilbao Museoa, Arte Ederren Museoa.
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2015 Udalaren kultur jardueral Antzerkia, dantza eta musika jarduerak Museoetako jarduerak  » Liburutegiak Kirola

Bilboko hiritarrek eskura daukaten liburutegi, hemeroteka eta 
dokumentazio eta ikerketa zentroen eskaintza gogoangarria 
da, eta izaera publikoko zerbitzuen arloari dagokionez, 
azpimarratzekoak dira, batetik, Bizkaiko Foru Liburutegia, eta 
bestetik, udal liburutegien sare oparo eta zabala.

Zehatzago esanik, Bidebarrietako Liburutegi Nagusiaren jarduerari gehitu behar zaio beste 
14 udal liburutegiek eskainirikoa, auzoetan banatuak, Begoña, Deustu, Uribarri, Txurdinaga-
Otxarkoaga, Ibaiondo, Errekalde eta Basurtu-Zorrotzako barrutietan, hala zelan, Bilbao Musika 
liburutegi espezializatua ere, soilik musika funtsak eskaintzen dituena.

2015ean % 2,8 hazi da liburutegiko txartela duten erabiltzaileen kopurua, eta igo egin dira ere 
funtsen maileguak, denera % 1,8 ere murriztu den arren liburutegietarako bertaratze fisikoa. 
Udal liburutegien kalitatea mantentzeko ahaleginak berriro ekarri du bilduma osoaren tamaina 
handitzea.

Bidebarrietako Liburutegi Nagusiak, sareko funts bibliografikoen % 27 baino gehiago batzen 
du eta hiribilduko Alde Zaharrean daukan kokapen pribilegiatuari esker bildu ditu 2015. urtean 
zehar udal liburutegietara eginiko bisiten % 39.

Esparru publikoari dagokionez, guztiz esanguratsua da Bizkaiko Foru Liburutegiak gordetzen 
duen funts bibliografikoa, denera 300.000 ale ingurukoa, zeinen artean bereziki aipagarriak 
diren 41 inkunable eta 624 eskuizkribu. 

Azkenik, aipatu behar, baliabide sare zabal hau osatu eta hobetzen dutela beste hainbat gune 
bibliofilok ere, direla museo azpiegiturei lotuak (Arte Ederrak, Guggenheim, Euskal Museoa…), 
unibertsitateari loturikoak, Deustuko Unibertsitateko Liburutegia esaterako, milioi bat ale 
inprimatu inguru batzen duena, edota bestelako hainbat baliabideri lotuak ere (Alhondigako 
Medioteka edo Azkue Liburutegia, besteak beste).

 » Liburutegiak

Liburutegien adierazleak  
(2015) Bisitak Erabiltzaileak Maileguak Funtsak 

GUZTIRA 706.318 113.743 360.494 449.200
Bidebarrieta 279.897 39.174 117.363 122.330
Deustu 102.672 15.486 48.439 32.583
Begoña 76.724 15.608 51.500 37.522
San Inazio 45.467 7.858 25.179 22.093
Zorrotza 34.722 4.825 18.714 15.173
Errekalde 34.482 9.338 15.588 16.065
Ibaialde 27.670 1.807 7.993 8.731
San Frantzisko 24.093 4.270 14.570 16.566
Castaños 21.447 2.216 12.607 6.788
Otxarkoaga 16.195 3.489 8.887 15.123
Bilbao Musika 13.272 1.020 3.558 9.647
Irala 11.506 2.582 9.107 11.154
Zurbaranbarri 7.329 2.768 7.502 8.563
San Adrian 7.041 2.252 7.226 7.749
Zabala 3.779 1.020 4.983 4.910
Buia 22 30 * 1.477
Gordailua * * 7.278 112.726

Iturria: Bilboko Udal Liburutegiak. 

Bilboko udal liburutegiek 
706.318 bisita jasotzen 
dituzte urtean.

Liburutegien adierazleak 2014 2015
Bertaratuak 719.380 706.318
Maileguak 359.736 360.494
Bildumaren tamaina 438.658 449.200
Erabiltzaile txarteldunak 110.694 113.743
Iturria: Bilboko Udal Liburutegiak.
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2015. urtean zehar Bilbok dimentsio bikoitz eta osagarri batean 
ulertu du kirola. Alde batetik, mota ezberdinetako kirol ekitaldiak 
sustatu ditu, aldi berean hiriaren irudia bultzatu eta ospea ematen 
diotenak eta hiriaren ekonomia sarearen ahalegina babesten 
dutenak. Eta beste aldetik, kirol praktikaren jatorrizko esanahiari 

hurbildu eta bultzatu du kirola gizartearen ongizatearen eta bizi kalitatearen adierazle gisa, 
bere biztanleen artean egunerokotasunean barneratutako praktika gisa.

Eta kirolaren bigarren adiera hau garatu ahal da hiriak kirol instalazio eta hornikuntzen sare 
oparoa garatua daukalako, edozein adinetako pertsonak eta edozein gizarte egoeratan 
dagoen hiritarrek erabili lezakeena bere aisialdiko denboran eta bere denbora librean kirolaren 
praktikan.

Kirol Jauregiak, Alhondigako Jarduera Fisikoko Zentroak eta, batez ere, beste 10 udal 
kiroldegiek eskaintzen digute aukera ia 30 kirol diziplina desberdinen praktika ere garatzeko 
udalerri osoan barrena.

2015. urtean zehar, 83.658 pertsona abonudunek erabili dituzte kiroldegi horietako zerbitzuak, 
43.612 andrazko eta 40.046 gizonezkok.

Horrezaz gain, Bilbon gainera kirol jardunaldi ugari ospatu dira 2015ean. Batzuk izaera 
profesionala zutenak, eta beste batzuk herrikoiagoak, hiritarren parte hartzea sustatzera 
bideratuak modu orokorrago batean. Batzuen eta besteen artetik azpimarratzekoak dira, 
daukaten garrantziagatik, Nazioarteko XV. “Bilbo Hiria” Atletismo Bilkura, Euskal Herriko 
Itzuliaren irteera eta amaiera, Bilbao Triatloiaren bosgarren edizioa, Red Bull-Cliff Diving World 
Series 2015 jauzkariek beren 27 metrotatiko jauzi harrigarri eta guzti, Herri Kros ospetsua, II. 
Emakumeen Martxa, edota Ibiltarien Sarea, beste askoren artean.

 » Kirola

83.658 bilbotarrek 
egiten dute kirola udal 
kiroldegietan.

Udalaren kultur jardueral Antzerkia, dantza eta musika jarduerak Museoetako jarduerak Liburutegiak  » Kirola
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Etxebizitzen Udal Erroldaren arabera, Bilbok 2015ean 161.615 etxebizitzako parkea dauka, eta horietatik, 161.275 familia-
etxebizitzak dira eta 340 egoitza kolektiboak. Erabileraren inguruan esan, etxebizitzen % 88,5 ohiko etxebizitza gisa 
erabiltzen dela, eta gainerako % 11,5a osatzen dutela bigarren etxebizitzek eta etxebizitza hutsek, EAEko batez bestekoak 
baino ehuneko 3,6 puntu gutxiago.

Udalerriko familia etxebizitzen erdia baino gehiago -% 55,1-, 20 etxebizitza baino gehiagoko eraikinetan dago kokatua, eta 
soilik % 1,3a da familia bakarreko edo bi familiako eraikina. 

Familia etxebizitzen egitura ezaugarriei begiratuz gero, batez besteko antzinatasuna 49,6 urtekoa da, eta azalera erabilgarria 82,1 m2-ra heltzen da. % 71,9k 4 eta 5 
gela artean daukate, % 69,4k komun bat dauka eta % 82,6k igogailua. Hamarretik zortzi etxebizitzek dauzkate (% 80,9) gas naturaleko edo propanoko kanalizazioak.

Bizileku kolektiboak dira etxebizitza guztien % 0,2 eta hauen % 36,4 dago hutsik. Hiribilduko bizileku kolektiboen artean nabarmentzekoak dira egoitzak, babes-etxeak 
eta komentuak, eta hauez batera, hotelak, pentsioak eta beste antzeko ostatuak.

 » Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak » Etxebizitza

Bilbok 161.275 familia etxebizitzako 
parkea dauka, eta hauek batez 
besteko 49,6 urteko antzinatasuna.

 » Etxebizitza Higiezinen eskaintza 
 » Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak  » 1 2 3 Etxebizitza berria eta erabilia

Etxebizitzen transakzioak
Etxebizitzen alokairua
Lokal komertzialak, garajeak eta trastelekuak

 » Biztanleen eta etxebizitzen errolda

EAEko etxebizitzak lurraldeka, motaren 
arabera. 2015

Etxebizitzak guztira
Familia etxebizitzak Egoitza kolektiboak

Guztira Nagusiak Gainera-koa Guztira Erabiliak Hutsak
EAE 1.040.592 1.039.136 882.032 157.104 1.456 985 471

Araba 162.969 162.700 134.689 28.011 269 183 86
Gipuzkoa 338.851 338.418 287.575 50.843 433 290 143
Bizkaia 538.772 538.018 459.768 78.250 754 512 242

Gasteiz 117.063 116.889 102.643 14.246 174 128 46
Donostia 90.790 90.631 76.330 14.301 159 118 41
Bilbo 161.615 161.275 142.801 18.474 340 216 124
Iturria: Eustat. Etxebizitzen Udal Errolda, 2015.
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 » Etxebizitzak

Bilbok 4.064,44 hektareako hedadura dauka. Azalera honetan 
-udal erroldaren arabera- 11.643 eraikin kokatzen dira, eta bar-
ne hartzen dituzte 33.064 lokal eta 159.161 etxebizitza. Kopuru 
hau 2014. urtekoa baino % 0,4 altuagoa da (575 eraikin gehiago 
kopuru absolutuetan). Hauetatik % 89,8 dago beterik, batez bes-
te 2,42 pertsona daukate etxebizitzako, eta gainerako % 10,2a 
etxebizitza hutsak dira.

Udalerriko zortzi barrutietako etxebizitza multzoen banaketak 
erakusten du kontzentrazio handiena Ibaiondon dagoela (% 17,7). 
Ondoren datoz Abando, Deustu eta Errekalde, denek ere 20.000 
etxebizitza baino gehiagoko parkea dutenak. Ostera, Otxarkoaga-
Txurdinagako barrutiak ez du batzen parkearen % 6,9 baino.

Etxebizitza hutsen tasa altuenak Abandon daude, eta berak erakus-
ten du kopuru altuena (% 15,3). Ondoren datoz Basurtu-Zorrotza 
(% 10,8), Uribarri (% 10,7) eta Errekalde (% 10,4). Otxarkoaga-
Txurdinagan, berriz, etxebizitzen % 5,8 bakarrik dago hutsik.

Udalerriko hamar etxebizitzatik bat hutsik dago.

9,1
10,7

5,8
7,4

9,4

10,4

10,8

15,3

Bilboko 
batezbestekoa:

10,2%

Iturria: Udal Errolda.

Iturria: Udal Errolda.

Deustu
Uribarri

Otxarkoaga-
Txurdinaga

Begoña

Ibaiondo

Errekalde

Basurtu-
Zorrotza

Abando

Etxebizitza hutsen tasa (%):

 » Etxebizitza Higiezinen eskaintza 
 » Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak 1  » 2 3 Etxebizitza berria eta erabilia

Etxebizitzen transakzioak
Etxebizitzen alokairua
Lokal komertzialak, garajeak eta trastelekuak

 » Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak » Etxebizitza

Hektareak:
4.4064,44

Eraikinak:
11.643

Lokalak:
33.064

Etxebizitzak:
159.161

Bilboko etxebizitza kopuruen bilakaera 2015-14, barrutien arabera (%)

21.795

158.586

2014 2015

22.052
159.161

18.896 18.991
14.623 14.690
28.004 28.102
24.526 24.588

11.024 11.023
22.160 22.159

17.558 17.556

Ibaiondo
Basurtu-Zorrotza

Deustu

Errekalde
Begoña

Uribarri
Otxarkoaga-Txurdinaga

Abando

Bilbo

Bilbao

0,36
1,18

0,50
0,46

0,35

0,25

0,00
-0,01
-0,01



Etxebizitza8 68Página

Aurkibidea: 1.  Biztanleria 2. Ekonomia eta enpresa 3. Lan merkatua 4. Merkataritza 5. Turismoa 6. Informazioaren eta berrikuntzaren gizartea 7. Kultura eta kirola 8. Etxebizitza Garraioa eta ingurumena

Bilboko 
Urtekari Sozioekonomikoa
2015

Abando

Begoña

Errekalde

Deustu

Ibaiondo

Uribarri

Otxarkoaga-Txurdinaga

Basurtu-Zorrotza

 » Etxebizitzak

Etxebizitza dentsitateari dagokionean, beste 
urtebetez ere Abando eta Begoñako barrutiak 
dira azpimarragarrienak, batez besteko kopuru 
altuenak dituztenez (115,0 eta 107,6 etxebi-
zitza hektareako, hurrenez hurren, 2015ean). 
Kopuru hauek hiribilduaren batez besteko 
dentsitatearen hirukoitza era badira ia (39,2 
etxebizitza/Ha).

Etxebizitza-dentsitatea ((Etxebizitza/Hektarea)): Biztanleak/etxebizitza

2,47

2,33

2,41

2,45

2,43

2,33

2,57

2,44

Bilboko Udal Erroldaren datuak aztertuz ikusi genezake 33.064 direla 2015. urtean udalerrian erregistraturik dauden lokalak (aurreko urtean baino 856 gutxiago). Erabilerari 
erreparatuz gero, hiru lokaletik bitan garatzen da zelanbaiteko jarduera ekonomikoa.

Barrutien arabera nabarmen aldatzen da lokal aktiboen maila: Abando da erabilera proportzio altuena erakusten duena (% 76,8), udalerriko batez bestekoaz goitik kokatzen 
den bakarra, eta Uribarri ostera, erabilera ehuneko baxuena daukan barrutia (% 42,5). Gainerako barrutiak bi hauen artekoan kokatzen dira: Begoña (% 60,7), Deustu (% 59,8), 
Ibaiondo (% 58,7), Basurtu-Zorrotza (% 55,3), Otxarkoaga-Txurdinaga (% 53,6) eta Errekalde (% 52,9).

 » Lokalak

Bilboko batezbestekoa:

39,2

2,42

Ibaiondo

Abando

Deustu

Errekalde

Uribarri

Otxarkoaga-
Txurdinaga

Basurtu-
Zorrotza

Begoña

29,3

115

31,8

44,5

107,6

41,6

20,7

28,2

Iturria: Udal Errolda.

Iturria: Udal Errolda.

 » Etxebizitza Higiezinen eskaintza 
 » Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak 1 2  » 3 Etxebizitza berria eta erabilia

Etxebizitzen transakzioak
Etxebizitzen alokairua
Lokal komertzialak, garajeak eta trastelekuak

 » Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak » Etxebizitza

Bilboko batezbestekoa:
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Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gi-
zarte Politiketako Sailak egiten duen 
Higiezinen Eskaintzari buruzko Esta-
tistikaren arabera, Bilbon eskaintzen 
diren etxebizitza berri libreen prezioa 
3.884,5 €koa da m2-ko 2015ean. Au-

rreko urtekoaren aldean merkatze xumea jazo da, eta batez beste-
ko guztirako prezioa 290,8 mila eurokoa izatera heldu da.

Bigarren eskuko etxebizitzen prezioak ere behera egin du. Kasu 
honetan % 3,5 urte artekoan. 2014an 3.504,6 €/m2koa izatetik 
3.382,7 €/m2koa izatera pasa da 2015ean. Metro karratuko salneu-
rri honek 307,9 mila eurotan ipini du batez beste hauen guztirako 
prezioa.

Etxebizitza erabiliaren prezioen azterketan, barrutien arabera, 
Deustu-San Inazio eta Abando ageri dira bakarrik hiriko batez 
bestekoaren goitik, eta hauetan etxebizitzon balio ertaina, hurre-
nez hurren izan da 3.408,8 €/m2-koa eta 4.060,8 €/m2-koa. Prezio 
baxuena Otxarkoagan aurkitu dugu, non 2.822,4 €/m2-koa izan 
den batez bestekoa.

Lurraldeka, etxebizitza berriaren salmenta prezio altuenak Bizkaian 
daude, 3.370,3 €/m2-ko, eta etxebizitza erabiliaren salmenta prezioen 
rankingean berriz, Gipuzkoa da lehena, 3.111,5 euro/m2-ko.

Bilbon, beherago 
egin du etxebizitza 
erabiliaren prezioak 
berriarenak baino.

Etxebizitza berri libre eta 
erabiliaren batez besteko 
salmenta prezioa (€/m2), 
kokagunearen arabera 
(2015eko 4. hiruhilekoa) 

Etxebizitza berri libreak Etxebizitza erabiliak

Prezioa/m2 (€) Prezioa Etxebizitzako (milaka €) Prezioa/m2 (€) Prezioa Etxebizitzako (milaka €)

CAPV 3.273,7 259,8 2.922,9 246,0
Bizkaia 3.370,3 264,2 3.017,9 261,2
Araba 2.742,1 219,0 2.527,2 204,6
Gipuzkoa 3.281,9 263,2 3.111,5 253,3

Bilbao metropolitano 3.448,3 267,0 3.129,3 274,2
Bilbao 3.884,5 290,8 3.382,7 307,9

Deusto-San Ignacio - - 3.408,8 290,6
Uribarri - - 2.916,3 228,6
Otxarkoaga - - 2.822,4 224,5
Bolueta - - 3.109,5 244,4
Casco Viejo 3.709,0 261,2 2.898,6 248,6
Abando - - 4.060,8 424,0
Rekalde - - 3.004,3 242,0
Basurto - - 3.031,1 239,4

Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco. Encuesta sobre oferta Inmobiliaria, 2014.
(-) Sin valor por muestra insuficiente.

Etxebizitzaren batez 
besteko prezioa 2014 2015 % 2015/14
Etxebizitza berria (€/m2) 3.892,7 3.884,5 -0,2
Etxebizitza erabilia (€/m2) 3.504,6 3.382,7 -3,5
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Higiezinen 
Eskaintzari buruzko Estatistika.

Etxebizitza  » Higiezinen eskaintza 
Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak 1 2 3  » Etxebizitza berria eta erabilia

Etxebizitzen transakzioak
Etxebizitzen alokairua
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 » Etxebizitza berria eta erabilia » Higiezinen eskaintza 
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Etxebizitzen transakzio edo sa-
lerosketa kopuruaren hazkuntza 
handiak erakusten du zelan ja-
rraitzen duen sendotzen higiezi-
nen merkatuak iaz berrartu zuen 

hazkunde bidea. Espainiako Sustapen Ministerioak argitaratzen 
duen Higiezinen Transakzio Estatistikaren arabera -notario au-
rrean eskritura publikora altxaturiko etxebizitzen salerosketaren 
inguruko informazioa eskaintzen duen estatistika-, Bilbon sale-
rosketa bidez eman zen etxebizitzen kopurua % 46,0 igo zen 
2015ean. Guztira 3.629 eragiketa burutu ziren, eta kopurua 
apurka-apurka doa hurbiltzen 2007an lortu zen kopurura, urte 
hartan 3.840 izan ziren-eta zenbaturiko transakzioak.

Etxebizitza librearen merkatuak bereganatu du transakzioen % 82,0a 
2015ean eta % 36,7ko hazkundea erakutsi du eragiketa kopuruak 
urte artean. Etxebizitza babestuen esparruan, 654 eragiketa burutu 
dira, 2014an baino 345 gehiago kopuru absolutuetan.

Eraikuntza berriko etxebizitzaren transakzioak ere nabarmen 
hazi ziren 2014. urtekoen aldean (% 145,4). Bigarren eskukoen 
kasuan ostera, 2.424 eragiketa egin ziren, aurreko urtean baino 
429 gehiago, % 21,5 gehiago.

2015ean, etxebizitzen 
transakzioak % 46 
hazi dira Bilbon.

Etxebizitzen transakzioak
2014 2015 % 2015/14

Etxebizitzak guztira 2.486 3.629 46,0
Librea 2.177 2.975 36,7
Babestua 309 654 111,7
Eraiki berriak 491 1.205 145,4
Bigarren eskukoak 1.995 2.424 21,5

Iturria: Espainiako Sustapen Ministerioa.

Etxebizitza  » Higiezinen eskaintza 
Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak 1 2 3 Etxebizitza berria eta erabilia
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Etxebizitza8 71Página

Aurkibidea: 1.  Biztanleria 2. Ekonomia eta enpresa 3. Lan merkatua 4. Merkataritza 5. Turismoa 6. Informazioaren eta berrikuntzaren gizartea 7. Kultura eta kirola 8. Etxebizitza Garraioa eta ingurumena

Bilboko 
Urtekari Sozioekonomikoa
2015

Bilbon 2015. urtean etxebizitza bat 
alokatzearen kostua % 3,2 hazi zen 
aurreko urtearen aldean, eta batez 
besteko errenta 924,8 eurotakoa 
izan zen.

Lurralde historikoen artean berriz, 
Gipuzkoak izan du alokairuen batez besteko kostu altuena, 911,5€/
hileko, eta bera da urte arteko hazkunde handiena erakutsi duen 
lurraldea. Bizkaian eta Araban ere hazi egin dira alokairuagatiko 
errentak (% 2,2 eta % 1,5, hurrenez hurren).

Bilboko zortzi barrutien datuak alderatuz, soilik Uribarrik erakusten du 
urte arteko beherapena errentan (% -2,6). Ostera, Abando da igoera 
handiena erakutsi duen barrutia (% 6,4). Ondoren datoz Deustu-San 
Inazio (% 4,4) eta Alde Zaharra (% 1,8).

Abandoko barrutiak dauka erregimen libreko etxebizitzen alokairu 
errenta altuena, 1.074,4€/hileko, eta Boluetak baxuena, 782,4€/hileko.

Bilbon etxebizitza 
baten batez besteko 
alokairua 924,8 
eurokoa da hileko.

Erregimen libreko etxebizitzen alokairua 
(€/hileko), kokagunearen arabera
(2015eko 4. hiruhilekoa) 2014 2015 % 2015/14

EAE 844,7 871,7 3,2
Bizkaia 861 880,1 2,2
Araba 729,4 740,4 1,5
Gipuzkoa 818,5 911,5 11,4

Bilbo metropolia 879,2 904,5 2,9
Bilbo 895,8 924,8 3,2

Deustu-San Inazio 887,9 926,6 4,4
Bolueta 802,7 806,6 0,5
Alde Zaharra 834,5 849,2 1,8
Abando 1.009,30 1.074,4 6,4
Errekalde 828,5 829,3 0,1
Uribarri 803,1 782,4 -2,6
Basurtu 827,4 - n.d.

* Etxebizitza kolektiboen errenta datuak biltzen dira soilik.
(-) Lagin eskasia duten laukitxoak.    
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Higiezinen Eskaintzari buruzko Estatistika.
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Hirian eskaintzen diren lokal komertzial libreen batez besteko salmenta prezioa 
2.858 €koa da m2-ko, Autonomia Erkidegoan baino 819€ handiagoa -Eusko 
Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak emandako datuen arabe-
ra-. Bestalde, hileko alokairua 2.068€ra iristen da batez beste, hiru lurraldeetako 
batez bestekoa baino 666€ handiagoa.

2015. urtean, Bilbon salgai zeuden garaje libreek 40.111,7 euroko prezioa izan 
zuten batez beste, aurreko urtean baino % 1,7 handiagoa, eta EAEko batez beste-
ko kopuruaren (25.762,3 euro) oso goitik eta hiru lurraldeetako bakoitzekotik ere.

Bestalde, Bilbon 2015ean trastelekuen salmenta librearen prezioa 2.272,6 €koa 
izan da m2-ko, altuagoa ere EAEko edota beste euskal lurraldeetako batez bes-
tekoa baino.

Garajeak EAEn, kokapenaren 
arabera. Salmenta eta 
alokairu prezioak. 2015

Libreak Babestuak

Salmenta
Prezioa/m2 (€)

Alokairua 
Errenta/hileko

Salmenta
Prezioa/m2 (€)

Alokairua 
Errenta/hileko

EAE 25.762,3 98,5 14.527,3 48,5
Bizkaia 27.124,7 94,7 14.123,3 39,8
Araba 21.831,5 84,9 13.970,5 -
Gipuzkoa 25.689,9 109,2 15.303,3 56,1

Bilbo 40.111,7 113,6 - -
(-)Lagin eskasia duten laukitxoak.
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Higiezinen Eskaintzari buruzko Estatistika.

Trastelekuak EAEn, 
kokapenaren arabera. 
Salmenta eta alokairu 
prezioak. 2015

Libreak Babestuak

Salmenta
Prezioa/m2 (€)

Alokairua 
Errenta/hileko

Salmenta
Prezioa/m2 (€)

Alokairua 
Errenta/hileko

EAE 1.398,4 106,4 602,2 19,8
Bizkaia 1.297,5 - 593,0 14,2
Araba - - 546,9 -
Gipuzkoa 1.434,8 - 661,2 19,7

Bilbo 2.272,6 - - -
(-)Lagin eskasia duten laukitxoak.
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Higiezinen Eskaintzari buruzko Estatistika.

Etxebizitza  » Higiezinen eskaintza 
Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak 1 2 3 Etxebizitza berria eta erabilia

Etxebizitzen transakzioak
Etxebizitzen alokairua

 » Lokal komertzialak, garajeak eta trastelekuak

 » Lokal komertzialak, garajeak eta trastelekuak » Higiezinen eskaintza 

Lokal komertzialak EAEn, 
kokapenaren arabera. Salmenta 
eta alokairu prezioak. 2015.

Libreak

Salmenta
Prezioa/m2 (€)

Alokairua 
Errenta/hileko

EAE 2.039,3 1.402,3
Bizkaia 2.258,4 1.402,3
Araba 1.658,7 1.348,4
Gipuzkoa 2.220,9 1.421,9

Bilbo 2.858,4 2.068,4
(-)Lagin eskasia duten laukitxoak.
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Higiezinen Eskaintzari buruzko Estatistika.
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Bilbobus

 » Hiri eta metropoli barruko garraioa » Garraioa eta mugikortasuna
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Aire garraioa Hondakinen sorrera eta kudeaketa
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Bidaiari kopurua egonkor mantendu 
da Bilboko garraio publikoan.

2015. urtean zehar, eta Bizkaiko Garraio Partzuergoak argitaraturiko datuen arabera, Bilboko garraio publikoak 116,5 milioi bidaiari eduki ditu, 
kopuru honen barruan kontuan hartuz Metro Bilbaon, Bilbobusen eta EuskoTranean eginiko bidaiak. Hala, % 0,08ko igoera xumea jazo da 
aurreko urtearen aldean. 

26.074,12014:

26.121,1 2015:+ 0,18% 2.979,52014:

2.887,52015:
- 3,08%

Euskotren

87.397,4 2014:

87.535,8 2015:+ 0,16%

Moyua

Gehien erabili den geltokia: Geltokiak: Eguneko bidaiariak:

bidaiari

6.220.196

Metro Bilbao

Metro Bilbaok garraiaturiko bidaiari kopurua % 0,16 
igo da, eta honek, 2014an jazoriko joera aldaketaren 
egonkortzea esan gura du, beheraldiko bi urteren 
ondoren. 2015ean 87,5 milioi ticket balioztapen 
erregistratu dira, eta horrek kopuru absolutuetan 
aurreko urtean baino 138,4 mila bidai gehiago esan 
gura du.

Garraiobide honek eskainiriko datuen arabera, 
urtean zehar gehien erabili den geltokia Moyuakoa 
izan da, guztira 6.220.196 bidaiari mugituta (% 7,11), 
eta urria izan da bidaia gehien egin diren hilabetea 
(7.960.273). Gehien erabili den ibilbidea Abando-
Santutxukoa izan da, eta zirkulazio handiena izan 
duten ordutegiak izan dira 14:00 eta 15:00 ordu 
artekoa eta 8:30 eta 9:30 artekoa.

Udalerriko hiri garraio kolektiboko zerbitzuak, Bilbobu-
sek, % 0,18 igo du bere bidaiari kopurua 2014. urtea-
ren aldean, eta guztira 47 mila erabiltzaile gehiago.

Autobus zerbitzuak 43 linea dauzka, hauetako 27 
konbentzionalak, 8 Auzolinea eta beste 8 Gautxori. 
Flota, guztira,147 unitatekoa da eta zerbitzuak 516 
geltoki dauzka Bilbo osoan barrena. Eta kopuru honek 
esan gura du biztanleen % 99,8k daukala geltoki bat 
gutxieneko etxetik 300 metro baino hurrago.

Martxoa izan da bidaiari kontzentrazio handiena 
erakutsi duen hilabetea (2.633.177), eguaztenak 
izan dira erabiltzaile gehien eduki dituzten egunak, 
eta lanegunetako batez bestekoa, 86.808 erabiltzai-
lekoa izateraino igo da. 77 eta 56 lineek mantentzen 
dute lidergoa erabilienen rankingean (2.095.011 eta 
1.953.650 bidaiari, hurrenez hurren).

EuskoTran, tranbia zerbitzua, izan da ostera 
ere balantze negatiboa azaldu duen garraiobide 
bakarra 2015. urtean, 2.887,5 mila bidaiari 
mugitu dituen arren, urte arteko % 3,08ko jaitsiera 
erakutsi du, eta egunero 7.911 erabiltzaile erabili 
ditu batez beste.

+ 0,08%

116.451 
116,5 2014:
2015:

bidai7.911

Iturria: Bizkaiko Garraio Partzuergoa.

Biztanleen % 99,8k:

516
geltoki

300 m geltoki bat

milio bidai
milio bidai

milio bidai

milio bidai

milio bidai

milio bidai

milio bidai

milio bidai
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Bilboko aireportuak 4.277.430 bidaiari batu ditu guztira 
2015ean, eta datu honek aire garraioaren % 6,5eko haz-
kuntza esan gura du urte arteko terminoetan (denera, 
262.078 bidaiari gehiago), eta beste urtebetez ere lau milioi 
bidaiarien muga gaindituz.

2015. urtean ere bermatu da nazioarteko hegaldietako bidaiari kopuruaren bilakaera ona, 
eta hau % 11,9 hazi da. Espainia barruko trafikoa ere egonkortu egin da, eta % 3,7ko 
igoera erakutsi du aurreko urtekoaren aldean.

Espainia barruko aire trafikoak jarraitzen du nagusi izaten euskal aireportuan hegaldi 
komertzialetan (2,46 milioi bidaiari 2015ean), honek daukan pisu erlatiboak apurka-apurka 
murrizten jarraitzen duen arren, 2009ko % 74tik gaur egungo %58ra igaro da eta.

Urte honetan zehar 43.862 hegaldi bideratu dira Loiuko Aireportuan, % 3,0ko hazkundea 
aurreko urtearen aldean (1.272 hegaldi gehiago). Hegaldi komertzialek, guztien % 93,7 
izan direnek, % 3,9ko igoera erakutsi dute, nazioarteko trafikoaren hazkundearen ondorio 
zuzen (% 5,2, 882 eragiketa gehiago 2014an baino), eta baita Espainiako estatu barruko 
trafikoaren igoeraren ondorio (% 2,9, 647 hegaldi gehiago).

Azken urtean bidaiari gehien mugitu dituzten hegazkin konpainiak, Vueling, Air Europa eta 
Lufthansa izan dira, eta hauek bidaiarien % 36, % 12 eta % 10 mugitu dituzte hurrenez hurren. 
Hiruren artean batzen dituzte aireportuak urtean dauzkan joan-etorrien erdia baino gehiago.

Madrid Barajaseko Adolfo Suarez aireportuak eta Bartzelonako El Prat-ek bereganatzen 
dute Bilboko aireportua jatorri edo/eta helmuga daukaten eragiketa guztietan mugitzen 
den bidaiari kopuru osoaren % 27.

Aire garraioa
2014 2015 % 2015/14

Bidaiariak (guztira) 4.015.352 4.277.430 6,5
Hegaldi komertzialak 3.974.818 4.251.672 7,0

Espainia barrukoak 2.376.910 2.464.304 3,7
Nazioartekoak 1.597.908 1.787.368 11,9

Hegaldiak (guztira) 42.590 43.862 3,0
Hegaldi komertzialak 39.584 41.113 3,9

Espainia barrukoak 22.458 23.105 2,9
Nazioartekoak 16.191 17.126 5,8

Merkantziak (Tona) 2.861 2.872 0,4
Iturria: Aena

Bilboko Aireportuko 
bidaiari kopurua % 6,5 
hazi da.
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Bilboko Portuko datuek, 2015. urte amaie-
ran, % 6,02ko hazkundea erakusten dute urte 
guztian zehar, eta mugituriko 32 milioi tonak 
gainditu dit, hala bere jardueraren susperraldia 
egonkortuz.

Merkantzien trafikoak biltzen ditu praktikoki eragiketa ia guztiak (32,4 milioi tona, eta urte 
arteko % 5,12ko hazkundea erakutsiz). Aldi berean, trafiko lokalak eta hornikuntzakoak 
ez du eragiten trafiko guztiaren % 1,4a baino (474.921 tona).

Ontziratu bako likidoak (petrolio gordina, fuel olioa eta gasa, nagusiki) Portuko 
merkantzia trafiko guztiaren % 56 dira, eta 2015ean 18,2 milioi tonara heldu dira. Datu 
honek urteko % 11,31ko hazkunde garrantzitsua erakusten du. Ostera, ontziratu bako 
solidoen trafikoa % 1,3 txikiagoa izan da, eta guztira 4,5 milioi tonako bolumena da 
mugitu dena.

Merkantzia orokorren mugimenduari begiratzen badiogu, mugituriko bolumena 9,8 milioi 
tonakoa izatetik 9,6koa izatera igaro da, eta honek % 2,1eko beherakada esan gura du. 
Eta emaitza honek azaltzen ditu hala salgai orokor konbentzionaletan izaniko beheraldia 
(% -1,96), zein edukiontzietan kudeatutako merkantziena ere (% -2,18).

Azkenik esan, edukiontzien trafikoa ere murriztu egin dela 2014. urtearen aldean, % 0,57 
bada ere, eta guztira erregistraturiko 627.302 TEU unitate kudeatu diren arren.

Itsas garraioa
2014 2015 % 2015/14

Portuko trafikoa (Tn.) 31.009.013 32.876.518 6,02
Merkantzien trafikoa 30.821.995 32.401.597 5,12
Ontziratu bako likidoak 16.351.155 18.199.806 11,31
Ontziratu bako solidoak 4.587.733 4.528.224 -1,3
Salgai orokorrak 9.883.107 9.673.567 -2,1

Trafiko lokala eta hornikuntza 187.018 474.921 153,94
Edukiontziak (TEU unitateetan) 630.888 627.302 -0,57
Iturria: Estatuko Portuak.

Portuko trafikoak 32 milioi 
tonak gainditu ditu 2015ean.
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Garapen jasangarriak baliabideen erabilera eraginkorra bultzatzen du. Planteamendu hau luzera begirako ikuspegi in-
tegral batean oinarritzen da, eta esparru desberdinak hartzen ditu bere barruan, bai sozialak, zein ekonomikoak edota 
ingurumenekoak ere. Eta hala, ikuspegi honek berez dakar gure gaur egungo kontsumo ereduen eta bizi estiloen aldatu 
beharra, kontzientzia hartu beharra eta gure jarreren aldaketa beharra, dela esparru teknikoetan, politikoetan, gizartekoe-
tan edota pertsonaletan ere.

Bilboko Udalak orain dela jada hainbat urte egin zuen jasangarritasunaren eta ingurumenaren aldeko apustua, eta hau 
gauzatu, bai Klima Aldaketarako Bulegoan edota Agenda Lokal 21 bezalako baliabide garrantzitsuetan, eta jarrera hau 
berriro ere indartua agertu da gobernu planaren bultzada berrian 2015-2019 eperako, non jada bere 10 ardatz estrate-
gikoetako bat legez gehitzen den hiri-eraldaketa eta ingurumena. 

Bilboko hiri garapen jasangarri eta gizarteratuaren estrategia honek erantzuten die Europar Batzordearen hazkunde ja-
sangarrirako programa operatiboan ezarritako helburuei, zeinen artean nabarmentzekoak diren:

• Hiriko mugikortasun jasangarria sustatzea.

• Energiaren eraginkortasuna eta kudeaketa adimenduna bultzatzea eraikin eta azpiegitura publikoetan.

• Ingurumen kalitatea hobetzea.

Horretarako, hiriak hainbat neurri hartu ditu, zelan: pertsonen mugikortasun eskaera kudeatzea banaketa modala oinezko 
bideetara birbideratuz, bidegorrietara eta garraio kolektiboaren erabilerara; hiri lurren egoera birgaitzea eta hobetzea zonalde 
berde gisa erabili ahal izan daitezen; eta hiri hondakinen kudeaketa bermatzea hauen sortzearen murrizketan oinarriturik.

2015. urtean barrena ondorengo ekimenak nabarmendu dira:

• “Autokide” autoa partekatzeko doako zerbitzuaren egonkortzea, daborduko 4.000 pertsona inguru dauzkana erre-
gistraturik, eta hainbat ekimen desberdini ere babesa ematea, beti ere ibilgailuen erabilera partekatua sustatzera 
bideratuak, alokairu erregimenean. “Carpooling” eta “carsharing” aukeren aldeko apustu honek ahalbidetzen du 
hainbat zabaltzea mugikortasun jasangarria indartzera bideratutako neurriak, erregai kontsumoa murriztuz, hala 
zelan negutegi efektua eragiten duten gasen isuria, aldi berean ibilgailu pribatuaren erabilera arrazional eta era-
ginkorra sustatu guran.

• BRODISE proiektua. Europar Batzordeak finantzatua Horizon 2020 programaren bitartez, zeinak daukan helburu 
lurraren garbitzearen -des-kutsatzearen- arazoari modu berritzaile batean heltzea, erosle publikoak eta pribatuak 
mugiaraziz eta hiri sare osoak ere lurraren garbitzearen -des-kutsatzearen- esparruan. Proiektu hau partekatua da 
Trieste (Italia) eta Seixal, Portugaleko hiriekin elkarlanean.

• Hiriko udaletik ere egiten da behar etxebizitza jasangarriaren eraikuntzan. Visesa, Eusko Jaurlaritzaren ardura-
peko erakunde publikoak, munduko etxe-orratz jasangarri garaiena sustatzen du, Boluetan kokaturik, eta gizar-
te-etxebizitzak eta babes ofizialekoak edukiko dituena. Ekimen honen alboan, azpimarratzekoa da ere Eraztun 
Berdearen eraldaketari eman gura izan zaion bultzada, hala zelan ur eta saneamendu sareen hobekuntza, eta 
Agenda Lokal 21 ekintza planaren jarraipena.

 » Jasangarritasunaren apustua  » Hondakinen sorrera eta kudeaketa » Ingurumena

Bizkaiko Foru Aldundiaren Hondakinen 
Behatokiak argitaratutako datuen ara-
bera, hiribilduko etxebizitzetako honda-
kinen sorrera 117.201 tonako bolumena 
izatera heldu da guztira 2015ean. Eta 

kopuru honek % 0,95eko igoera esan gura du 2014an izaniko bo-
lumenaren aldean. Igoera honen ondorioz, etxebizitzetako urteko 
hondakin sorreraren tasa per capita 339,6 kilokoa izatera heldu 
da 2015ean. 

Hondakinen bilketa nahasia ere apur bat hazi da 2014. urtearen 
aldean (123 tona gehiago, % 0,13) eta etxebizitzetako hondakin 
bolumen osokoaren % 80,7koa da. Gaikako bilketari dagokionez, 
2015. urtean igo egin da bilduriko kopurua, 22.659 tonara iritsi 
arte, eta honek urte arteko % 4,53ko hazkundea esan gura du 
(982 tona gehiago).

Gainera, 2015. urtean hondakinen seigarren edukiontzia ezartzen 
hasi da (edukiontzi marroia) hiribilduko zenbait auzotan.

Hondakinen sorrera
2014 2015 % 2015/14

Etxeetan sorturiko hondakinak (Tonak) 116.096 117.201 0,95
Bilketa nahasia 116.096 117.201 0,95
Gaikako bilketa 21.677 22.659 4,53

Etxeetako hondakinak (kg./bizt./urte.) 335,8 339,6 1,13
Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia.

Etxebizitzetako 
hondakinak % 0,95 
hazi dira.
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