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GAZTERIA ZUZENDARITZAK “ENPRESAGINTZA EAE-KO GAZTEEN ARTEAN” IKERKETA 
AURKEZTU DU 

2011/05/27 

 

“ENPRESAGINTZA EAE-KO GAZTEEN ARTEAN” IKERKETA 

Gazteria Zuzendaritzak hiru helburu lortu nahi izan ditu ikerketa honi esker:  

- batetik, gazteen artean zenbat ekintzaile dagoen jakitea eta euren esperientziari buruz egiten duten 
balorazioa ezagutzea;  

- bestetik, gazteek enpresagintzarekiko duten jarrera orokorra zein den aztertzea eta ekintzaileei buruz 
egiten duten balorazioa zein den jakitea; eta,  

- azkenik, ekintzaile gaztearen soslaia aztertzea, bai eta enpresagintzarako eskura dauden baliabideak 
baloratzea ere.  

Europako Batzordeak 2009an eta 2010ean Europar Batasuna osatzen duten 27 herrialdeetan egindako 
ikerketa batean oinarrituta dago honako hau. Ikerketa honetako galderetako asko EBn erabilitakoak dira. 
Hori dela-eta, azalpenaren amaiera aldean, Euskadiko gazteen eta EBkoen emaitzak alderatuko dira.  

 

FITXA METODOLOGIKOA 

Egindako ikerketa kuantitatiboa da, banako telefonozko inkesten bidezkoa. Euskadin bizi diren 15 eta 34 
urte bitarteko 2.000 gazteko lagin adierazgarriari egin zaizkio inkestak.  
Informazio-bilketa 2010eko abenduan gauzatu zen.  
Gazteen Euskal Behatokiak burutu ditu bai ikerketaren diseinua, bai emaitzen azterketa.  

 
1. ATALA: ENPRESAGINTZAN IZANDAKO ESPERIENTZIA 

Lehen atalean, enpresagintzan esperientzia duten gazteak zenbat diren adierazi nahi da, eta esperientzia 
hori aztertu: zergatik jo duten enpresagintzara, zein den esperientzia horren egungo egoera eta nola 
gauzatu den.  

Euskadiko 15 eta 34 urte bitarteko gazteen %12k lanbide-izaerako esperientzia izan dute enpresagintzan.  
Gizon gazteek hein handiagoan gauzatu dituzte enpresa-proiektuak, emakumeek baino. Baina, zalantzarik 
gabe, aldagairik baldintzagarriena enpresagintza-esperientzia etxean bizi izana da. Horrenbestez, noizbait 
negozioren bat izan duten gurasoak dituzten gazteen artean, nahikoa garaiagoak dira enpresa-proiekturen 
batean aritutakoen ehunekoak (%18 bi gurasoak ekintzaileak izan direnean eta %15 gurasoetako bat 
ekintzailea izan denean), norberaren negoziorik eduki ez duten gurasoak dituzten gazteen artean baino 
(%8).   

Gazteen %30 ekintzaile izan litezke, hau da, ez dute inoiz esperientziarik izan enpresagintzan, baina aukera 
hori gogoan dute.  

Azkenik, gazteen erdiak baino gehixeagok (%56), ez dute inoiz pentsatu autoenpleguan aritzea.  

Baina, zeri deritzogu enpresagintzan esperientzia izatea? Nolako ezaugarriak ditu esperientzia horrek? 

Enpresagintzan esperientzia duten gazteen artean —%12 horretan—, honako egoera hauetako batean 
dauden pertsonak biltzen dira: 
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- Negozioa martxan jartzea kontuan hartu dutenak eta, areago, baita horretarako urratsen bat eman 
ere, baina, edozein arrazoi dela medio, proiektua bertan behera utzi dutenak. Gazteen %2 dira.  

- Gaur egun, negozioa martxan jartzeko urratsak ematen ari direnak. Sortze-prozesuan daudela 
diogu, eta hauek ere %2 dira.  

- Negozioren bat martxan jarri dutenak  edo negozioren baten ardura hartu dutenak, eta oraindik ere 
martxan dutenak. Gazte guztien %5 dira, hau da, gazte okupatuen %9. Zehaztu beharra dago 
ehuneko hori, %9, sektore pribatuko soldatapekoena (%78) baino askoz ere apalagoa dela, baina 
funtzionario gazteena baino garaiagoa (biztanleria gazte okupatuaren %6).  

- Enpresagintzan esperientzia dutenen taldean aintzat hartu den azkeneko taldea negozioa martxan 
jarri eta itxi, saldu edo besterendu dutenena da. Beraz, esperientzia dute enpresagintzan, baina ez 
dira ekintzaile aktiboak. Gazteen %3 dira.  

Euskadin negozioa martxan duten gazteak aintzat hartzen baditugu (%5) eta egoera berean dauden 
Europako gazteekin alderatu, zera konproba dezakegu: zifrak nahiko antzekoak direla 27 herrialdeetan, 
%7tik %3ra bitartekoak.   

Europako Batzordeak 2011n egindako ikerketa batetik eskuratu dira Europako datuak (Flash 
Eurobarometer 319b, Youth on the Move), eta 15 eta 35 urte bitartekoei dagozkie, hau da, Euskadin landu 
dugun adin-tartea baino urte bat gehiago hartu da kontuan Europan.   

Berriro ere Euskadira eta enpresagintzan esperientzia duten gazteengana mugatuta, enpresa-jardueraren 
ezaugarriak ezagutuko ditugu jarraian.  

Hasitako hamar negoziotatik lau martxan daude: horietatik hiruk hiru urte baino gutxiago dituzte; bat hiru 
urtetik gorakoa da.  

Era berean, adierazi beharra dago proiektu horietatik laurdena bertan behera uzten dela, bai porrot egin 
duelako, bai saldu edo transferitu egin direlako. Horrek argi uzten du zein zaila den negozio bat finkatzea.  

Enpresagintzan esperentzia duten gazteekin jarraituta (%12), enpresa sortzeko erabakia hartzeko garaian, 
hainbat alderdik izan duten garrantzia adierazteko eskatu zaie inkestatuei.  

Enpresa sortzeko funtsezko faktoreetatik, ekintzaileen %80 baino gehiagoren iritziz, oso edo nahiko 
garrantzitsua da negozio-ideia egokia izatea eta finantza-bitarteko egokiak izatea. %76ren ustez, eredu bat 
izatea. Aurreko egoerarekin pozik ez egotearen, landu gabeko gizarte- edo ekologia-premia bati 
erantzutearen eta negozioetarako sozio egoki batekin harremanetan egotearen garrantzia azpimarratu dute 
bi herenek.  

Enpresagintzan esperientzia dutenen bi herenek proiektuari ekin zioten ardura pertsonal bati 
erantzutearren. %17rentzat, ekiteko erabakiaren jatorria kanpoko eskaintza batetik eratorri zen eta %11ren 
esanetan familia-tradizioari eutsita hasi zuten enpresa.   

Enpresagintzan esperientzia duten gazteen ia erdien hitzetan (%46), gurasoetako batek edo biek noizbait 
norberaren negozioa izan badute ere, familia-tradizioa ez da erabakigarria izan %11rentzat baino. Horrek 
esan nahi du ardura pertsonalak garrantzi handiagoa izan duela.  

Enpresagintzan esperientzia duten hamar gaztetik lauk diote proiektua garatzeko laguntza- edo 
aholkularitza-zerbitzuren batekin harremanetan daudela edo egon direla. Aurretiaz aholkularitzarik ez izatea 
martxan jarritako negozioen ehuneko handiak porrot egitearen nahiz bertan behera uztearen atzean egon 
daiteke (%25).  

Aipagarria da, aholkularitza jaso dutenen artean, administrazioaren mendeko baliabideak erabili dituztenen 
proportzioa.  
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2. ATALA. ENPRESAGINTZARI BURUZKO JARRERA 

Bigarren atalean, ondokoak deskribatzen dira: gazteek enpresagintzaz duten jarrera; besteren kontura lan 
egitea edo norberaren kontura lan egitea nahiago duten; aukera bat zein bestea nahiago izateko arrazoiak; 
enpresa sortzeko garaian antzematen dituzten arriskuak; eta ekintzaileez egiten duten balorazioa.  

%28k norberaren kontura lan egitea nahiago dute: %62k, aldiz, besteren kontura lan egitea. %10 ez 
daude bi aukera horien alde. Autoenpleguaren aldeko jarrera handiagoa da gizonengan (%31) 
emakumeengan baino (%25). Enpresagintzan esperientzia dutenen artean, %45ek nahiago dute 
norberaren kontura lan egin; aukera bera egin dute horrelako esperientziarik ez dutenen %26k.  

Norberaren kontura lan egitea nahiago dutenengan gailentzen den arrazoia independentzia da, nor bere 
buruaren nagusi izatea (%74). %20k satisfazio pertsonala aipatzen dute, alegia, norberak benetan 
gustuko duena egitea. 

Besteren konturako lana nahiago izateko arrazoiak, aldiz, askotarikoak dira. Horrela lan egin nahi dutenen 
%32k lanpostuaren egonkortasuna eta diru-sarreren erregulartasuna azpimarratzen dute; %28k 
erantzukizunik ez izatea eta erabakiak bestek hartzea; eta, azkenik, %16k porrotaren lege-, gizarte- eta 
finantza-arriskuak ekiditea.  

Inkestatutako pertsona guztiei enpresa sortzeko garaian antzematen dituzten arriskuei buruz galdetzen 
zaienean, arrisku ekonomikoak azpimarratzen dituzte. Dirurik gabe geratzea da hiru gaztetik bik ikusten 
duten arriskurik handiena. Jabetzak galtzearen arriskua hamar gaztetik lauren arrazoi nagusia da, eta diru-
sarreren ziurgabetasuna hamar gaztetik hiruren kezkarik handiena.  

Gazteek, oro har, iritzi positiboa dute ekintzaileei buruz, hirutik bik adierazi duten bezala.  

Ekintzaileei buruzko baieztapen batzuekiko adostasun-mailari dagokionez, pertsona horien ekimena ontzat 
hartzeko joera orokorra dago. %88ren ustez, lanpostuak sortzen dituzte eta, %86ren iritziz, produktu eta 
zerbitzu berriak sortzen dituzte. Gutxiengoa dira euren onura baino bilatzen ez dutela (%39) eta besteren 
lana esplotatzen dutela diotenak (%31). 

Enpresagintzari lotutako zailtasun nagusia arrisku ekonomikoa izaki, 100.000 euro edukiko lituzketen 
egoera hipotetikoa planteatu zaie gazteei. Diru-kopuru hori ez da oso handia, baina nahikoa da negozio bat 
martxan jartzeko. Egoera horretan, %19k negozioa abiaraziko lukete; %48k etxebizitza erosiko lukete edo 
hipoteka amortizatu; %23k aurreztu egingo lukete edo etekina ateratzen saiatu, akzioak erosita.  

Norberaren kontura lan egitea nahiago dutenen artean, diru horrekin negozioa abiaraziko luketenen 
ehunekoa %31 da. Gizonek joera handiagoa dute negozioa ezartzeko (%22) emakumeek baino (%16).  
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3. ATALA. ENPRESAGINTZARAKO BALIABIDEAK: baliabide pertsonalak, hezkuntza-baliabideak eta 

laguntza-baliabideak 

Ikerketaren hirugarren atalean, enpresak sortzeko baliabideek barne hartzen dituzten hiru ardatzak 
aztertzen dira: baliabide pertsonalak, hau da, psikologikoak; hezkuntza-sistemaren barruko heziketa-
baliabideak; eta erakunde publikoek nahiz enpresagintza sustatzera bideratutako bestelako entitate batzuek 
eskaintzen dituzten laguntza-baliabideak.  

 

Ekintzaileen nortasuna zehazten duen ezaugarri psikologikoen multzo bat dago. Euskadiko gazteek 
enpresagintzara oso bideratuta dauden ezaugarri pertsonalak ikusten dituzte eurengan. %93k 
proaktibotzat jotzen dute euren burua (“zer edo zer gustatu ezean, aldatu egiten dute”); %90ek 
autonomia-ahalmen handia dutela diote (“euren ekintzek bideratzen dute euren bizitza”); %88ren iritziz, 
konfiantza handia dute euren buruarengan (“zeregin zailei aurre egitean, segurtasuna dute”); %86 
asertiboak dira, euren esanetan (“ez dira euren ideiengatik errefusatuak izateko beldur”); %84 
“sortzaileak” dira, “ideiak dituztenak”; %82 baikorrak dira, etorkizunari begira; %66k ausartak direla 
baieztatzen dute (“arriskuak hartzeko prest daude”) eta %65 lehiakorrak dira, euren ustetan 
(“lehiakortasun-egoerak gustuko dituzte”).   

Aurreko erantzunak multzokatuta, ekintzaileen soslaia eta hiru intentsitate-maila ezarri ahal izan ditugu. 
Ekintzaile-soslai sendoa ekintzaileen soslaiari lotutako 7 edo 8 bereizgarri dituzten pertsonek osatzen dute; 
tarteko soslaia, aldiz, 4 eta 6 ezaugarri dituztenena da; soslai ahula, azkenik, 3 ezaugarri edo gutxiago 
dituztenei dagokiena da.  

Bereizketa horren arabera, Euskadin, 15 eta 34 urte bitarteko adinean daudenen %59k ekintzaile-soslai 
SENDOA dute; %38k TARTEKO ekintzaile-soslaia; eta %3k ekintzaile-soslai AHULA. 

Ekintzaile-soslai SENDOA ondokoengan aurki daiteke maila handiagoan: gizonengan, bizkaitarrengan eta 
20 eta 29 urte bitartekoengan. Eta are errotuago dago beraien kontura lan egin nahiago dutenengan (%66) 
eta batez ere, enpresagintzan esperientzia dutenengan, horien artean %69 izanik.  

Nortasunaren bereizgarriak ez ezik, beste baliabide batzuen eragina ere aipatu beharra dago enpresa 
sortzeko garaian: ekiteko beharrezkoak diren gaitasunak goiz ikastea, hau da, ekitearen aldeko heziketa.  
Inkesta egin dutenen %68k baieztatu dute hezkuntza-sistemak ekimen-sena eta ekitearen aldeko jarrera 
eman diela.  

Era berean, %54k uste dute hezkuntza-sistemak negozio bat aurrera eramateko trebetasunak eta ezagutza 
praktikoak eman dizkiela.  

Ekitearen aldeko heziketako jardueretan parte hartu duten galdetu zaie gazteei. Hamarretik hiruk erantzun 
dute negozio bat abiarazteko ikastaro edo jardueraren batean parte hartu dutela eskolan, institutuan nahiz 
unibertsitatean.  

Heziketa-baliabideak bezain garrantzitsuak edo are garrantzitsuagoak dira gizarte-ekosistemari 
dagozkionak. Enpresak sortzeko zailtasunik handiena finantza-laguntzarik ez egotea da, gazteen %86ren 
iritziz; %66ren ustez, administrazio-prozeduren konplexutasuna da; informazio-falta, azkenik, %44k aipatu 
dute.  

Enpresagintzan esperientzia dutenek finantziazio- eta informazio-falta neurri handiagoan salatzen dute, 
esperientziarik gabekoek baino.  

Informazio-faltari loturik, gazteen erdia baino gutxiago dira enpresak sortzen laguntzeko entitateak 
ezagutzen dituztela dioten gazteak (%44). Logikoki, enpresagintzan esperientzia dutenak dira laguntza-
baliabide horiek neurri handiagoan ezagutzen dituztenak (%63).  

Baliabiderik ezagunenak administrazioen mendekoak dira (%42) eta, jarraian, finantza-entitateek 
eskainitakoak (%28).  
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4. ATALA: EB-REN ETA EAE-REN ARTEKO ALDERAKETA (15-24 URTE) 

Ikerketaren laugarren atalean, Euskadin lortutako emaitza nagusiak EB osoan egindako inkestan 
bildutakoekin alderatuko ditugu.  

Konparaketa hori egin ahal izateko, 15 eta 24 urte bitarteko gazteek emandako erantzunak bakarrik 
erabiliko ditugu, hori baita Europako ikerketan erabilitako adin-tartea.  

Bi esparru geografikoen arteko aldeei dagokienez, bereziki aipatzekoa da Euskadin esperientzia gutxiago 
dagoela enpresagintzaren arloan. Hain zuzen ere, 25 urtetik beherako gazteen %4k baino ez dute 
horrelako eskarmenturik izan; Europan %18 dira.   

Norberaren konturako lana ala besteren konturako lana nahiago izateari dagokionez ere, erantzunak oso 
desberdinak dira. Euskadiko gazteek euren kasa lan egiteko joera apalagoa dute (%32) Europako gazteek 
baino (%52).   

Enpresa sortzeko antzematen dituzten arriskuei dagokienez, Europako gazteekin alderatuta, Euskadiko 
gazte gehiago arrisku ekonomikoen beldur dira, hau da, dirurik gabe gelditzearen, jabetzak galtzearen eta 
porrot pertsonalaren beldur.  

Europako gazteak ere dirurik gabe gelditzeko arriskuaren beldur badira ere, Euskadikoek baino neurri 
handiagoan aipatzen dituzte egoerari egotzi dakizkiekeen arriskuak, hau da, diru-sarreren ziurgabetasuna 
eta lanpostuaren segurtasun-eza.  

Gazteek ekintzaileez duten iritzia hobea da Euskadin (%61ek iritzi positiboa dute) Europar Batasunean 
baino (%46).  

Bai EAEn bai EBn, 25 urtetik beherako gazte gehienen ustetan, ekintzaileek lanpostuak sortzen dituzte 
eta produktu eta zerbitzu berriak sortzen . Baina Europako gazteak kritikoagoak dira EAEkoak baino: 
hein handigoan deritzote beren onuran baino ez dutela pentsatzen, bai eta besteren lana esplotatzen dutela 
ere.  

Oinordetzan 100.000 € (edo herrialde bakoitzean dagokion zenbatekoa) jasotzekotan, zer egingo luketen 
galdetu zaie gazteei. Dirua erabiltzeko emandako aukeretatik, gutxiengoa dira bai Euskadin, bai EBn, 
negozioa abiaraziko luketenak. Aukera hori proportzio handiagoan hautatu dute Europako gazteek 
Euskadikoek baino (%22 eta %18, hurrenez hurren).  

Azkenik, hezkuntzari eta ekitearen aldeko heziketari dagokionez, adierazi beharra dago hezkuntza-
sistemak egindako ekarpenek balorazio hobea dutela Euskadin Europan baino. Hain zuzen ere, Euskadiko 
gazteengan, ehuneko handiagoak uste du eskolako hezkuntzak negozio bat aurrera eramateko 
beharrezkoak diren trebetasunak eta ezagutza praktikoak eman dizkiola, bai eta ekimen-sena edo ekitearen 
aldeko jarrera garatzen lagundu diola ere.  

Hezkuntza-sistemaren balorazioa Euskadin hobea izan arren, gure erkidegoan eta Europan antzekoak dira, 
ikasi baino egiten ez duten gazteen artean, eskolan, institutuan nahiz unibertsitatean, enpresak kudeatzeari 
edo negozioak abiarazteari buruzko ikastaro edo jardueretan parte hartu dutenen ehunekoak.  
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EMAITZA NAGUSIAK 

Jarraian, ikerketa honen emaitzarik aipagarrienak emango ditugu. 

1. EAEko 15 eta 34 urte bitarteko gazteen %12k esperientzia dute enpresagintzan.  

2. Gaur egun, martxan dagoen negozioa dute gazteen %5ek. Zifra hori EBko 27 herrialdeetako batez 
bestekoaren antzekoa da.  

3. Gazteen laurdenak baino gehixeagok nahiago dute norberaren kontura lan egin. Horretarako arrazoirik 
aipatuena norberaren nagusi izatea da, independente izatea.  

4. Enpresa-proiektua sortzeari begira, Euskadiko gazteak arrisku ekonomikoen beldur dira, batik bat. Era 
berean, finantza-laguntza falta dela uste dute.  

5. Hamar gaztetik seik ekintzaile-soslai sendoa dute.  

6. Euskadiko 25 urtera arteko gazteek iritzi hobea dute ekintzaileei buruz, EBko gazteek baino, baina 
gutxiagok dute esperientzia enpresagintzan, eta, era berean, norberaren konturako lana gutxiagok 
nahiago dute.  

 

Ikerketa honek jakinarazten du ekintzaile-soslai sendoa duten gazteen kopuru handia dagoela Euskadin 
(%59).  

Autoenplegua nahiago dutenen ehunekoa, ordea, apalagoa da (%28). Finantza-laguntzaren faltak eta 
arrisku ekonomikoek adorea kentzen diete enpresagintzan aritzeko, are gehiago, egungo egoera 
ekonomikoan.  

Finantziazioaren arazoa bazterturik, 100.000 € edukiz gero, %19k negozioa abiaraziko lukete.  

Enpresagintzan esperientzia dutenak %12 dira, eta negozioa martxan dutenak %5.  

Datozen urteetarako erronka, ekintzaile izateko ahalmena duten gazteek ahalmen hori garatu ahal izatea 
da, ekitearen aldeko heziketaren, aholkularitzaren eta finantza-laguntzaren bitartez.  


