
 

 

 

“Gipuzkoa eta pertsona ekintzaileak: baikortasunerako 

arrazoiak” 

 

“Ekintzaileen eta haien enpresen profila”, ikerketa Alex Bazen gradu amaierako ikerketa da, 

Adegiko Ekintzaile Foroaren zuzendaritza teknikoarekin burutua. Ondorio nagusi bat 

azpimarra daiteke: ekintzailetasuna Gipuzkoan osasuntsu dago. Ikerketak Euskal Herriko 

Unibertsitateko Ekonomia eta Enpresa Fakultatearen zuzendaritza akademikoa izan du eta 

Eusko Jaurlaritzaren babesa.   

Sortu zenetik zazpi urte ibilbidea egin ostean,  Foroak azterketa xehe bat egin nahi izan du 

ekintzaileak eta enpresak hobeto ezagutzeko asmoz. Haien profila ondorioztatzeaz eta 

EAEko ekintzaileen prototipoarekin alderatzeaz gain, proiektuak martxan jartzeko eta 

kudeatzeko zer zailtasun dituzten ere sakon aztertu du.  

Ekintzaileek ezaugarri komunak dituzte, oso heterogeneoak badira ere, eta, horren ondorioz, 

ez dira EAEko gainerako ekintzaileak bezalakoak. Gazteagoak dira, eta den-denek 

unibertsitate-prestakuntza dute. Haien enpresak oso berritzaileak dira, eta gehienek 

ezagutzarekin dute zerikusia. Hain zuzen, ia enpresen erdiek eduki teknologiko handia dute, 

eta asko industria-sektorekoak dira. Teknologia- eta industria-arloko enpresa asko daude, 

beraz, eta horrek azaldu dezake zergatik dauden emakume gutxi enpresa horiek sortu 

dituzten taldeetan. 

Enpresa txikiak dira, gehienak mikroenpresak; izan ere, enpresa bakoitzak 10 langile ditu 

batez beste. Eta enpresa berriak izan arren, fakturazio- eta esportazio-maila nabarmenak 

dituzte. Enpresa lehiakorrak dira, lurraldeko oraina eta etorkizuna. 

 

Ikerketako ondorio nagusienak jarraian jasotzen dira.  Ekintzaileen batez besteko adina 32 

urtekoa da. Ekintzaileen % 75 gizonak dira, eta gainerako % 25, emakumeak. Den-denek 

unibertsitate-prestakuntza dute. 

 

 



Ia ekintzaile guztiek esperientzia zabala zuten aldez aurretik lan-munduan; haietako batzuk 

zuzendariak izan dira enpresaren bateko departamentuetan. % 18k negozioak sortzeari 

buruzko esperientzia zuen. Bestalde, 10 ekintzailetik batek unibertsitatetik irten bezain laster 

erabaki zuen bere enpresa sortzea. Enpresa sortzeko motibazio nagusia negozio-aukera bat 

aprobetxatzea izan zen. 

Ekintzailetzaren alderdi positiboen artean, honako kontzeptu hauek nagusitzen dira: nork bere 

buruarentzat lan egitean lortzen diren askatasuna eta autonomia, eta ekintzaileek lortzen 

duten garapena, pertsonala zein profesionala. Alderdi negatiboei dagokienez, ziurgabetasuna, 

ahalegina, erabateko arduraldia eta bakardadea dira nagusi. Azken faktore horrekin lotuta, 

enpresen % 66ren kasuan, bi edo gehiago izan ziren sortzaileak; hain zuzen, batez beste, 2,58 

bazkide. 

Ekintzaileen % 40k nabarmentzen du zailtasun nagusia finantzaketarik eza dela, batez ere 

proiektuaren hasierako faseetan. Gehienek beren eta senideen dirua erabiltzen dute 

finantzatzeko. Lau enpresatik hiruk erakunde publikoen laguntza ekonomikoak jasotzen 

dituzte, baina, gehienentzat, diru-laguntzak ez dira finantzaketa-iturri nagusia. 

Enpresen % 52 mikroenpresak dira. % 31 enpresa txiki eta ertainak dira. Bestalde, enpresa-

tipologiarik ohikoena industria-sektorekoa da (% 61). Norberaren konturako langileak langile 

guztien % 13 dira. 

Enpresen artean, bi prototipo daude. Teknologia-maila handiko jarduerak egiten dituztenak 

sozietate mugatu txikiak dira nagusiki, eta, batez beste, 5,8 urte dituzte, eta 16 langile.  

Gainerako konpainiak mikroenpresak dira, zerbitzu-sektorekoak, zerbitzu intentsibokoak zein 

ez-intentsibokoak, eta, batez beste, 4,6 urte eta 6 langile dituzte. Autoenplegatuak ekintzaile 

guztien % 13 dira, eta kontsultari eta aholkulari dihardute, lan-ibilbidean zehar lortutako 

ezagutzetan oinarrituta. 

Enpresatako langileen % 61, gizonak dira, eta gainerakoak, % 39, emakumeak. Langile guztien 

% 73k unibertsitate-titulua du. Batez beste, enpresa bakoitzak 9,8 langile ditu. 

Enpresa guztiek berrikuntzaren bat aplikatzen dute, gutxienez. Hala ere, sektorerik 

berritzaileenak teknologia maila handikoak dira (industria, bioteknologia eta softwarea). 

Enpresa guzti-guztiek berrikuntza erabili zuten produktua egiterakoan. 

Enpresen erdiak baino gehiagok (% 54) atzerrira esportatzen dute, batik bat Europar 

Batasuneko herrialdeetara. Batez beste, enpresa horien diru-sarrera guztien % 41 nazioarteko 

merkatuetatik dator, eta gehien esportatzen duten sektoreak industria, bioteknologia eta 

softwarea dira. Hortaz, sektorerik lehiakorrenak teknologia-maila handikoak dira. 

Enpresek gazteei lan-aukerak emateko konpromiso handia dute. 2016an zehar, 103 praktika-

kontratu egin zituzten guztira; hau da, enpresa bakoitzak 1,18 ikasle kontratatu zuen batez 

beste. Halaber, ekintzailetzarekiko konpromiso handia dago. Adibidez, horri buruzko hitzaldi 

asko eman dituzte unibertsitateetan, baina ez hainbeste lanbide-heziketako ikastetxeetan. 

Enpresen % 37 ezagutzaren arloko sektore intentsiboetan dago, eta, guztira, 117 pertsonari 

ematen die lana (langile guztien % 14). Enpresa horiek gehienak mikroenpresak eta 

autoenplegatuak dira, 4,7 urteko antzinatasunekoak batez beste.  



Ezagutzaren arloko sektore ez-intentsiboetako enpresa gutxiago daude, enpresa guztien % 16, 

hain zuzen.  116 pertsonari ematen diete lana (langile guztien % 13), eta batez besteko 

antzinatasuna 4,6 urtekoa da.  

Horrenbestez, ondoriozta daiteke teknologia maila handiko enpresek balio sozioekonomiko 

handia ematen dutela enplegagarritasunari eta lehiakortasunari dagokienez. Gainera, 

hazkunde handia eragiten dute eta efektu biderkatzailea dute; hots, gure lurraldeko enpresa 

estrategiaren abangoardian daude. Halaber, ekintzaile guztiek aintzatespen bera merezi dute, 

eta hala onartu behar zaie; ahaleginak, arduraldia, denbora eta dirua eman dituzte Gipuzkoako 

ekonomian balio ekonomikoa eta gizarte-ongizatea neurri handiagoan edo txikiagoan eragiten 

dituzten enpresa berritzaileak sortzeko. 

 

       Donostia, 2018ko otsailak 19an. 


