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1. AURKEZPENA.
Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak Adimen Ikerketari eskatu
dio balio erantsi handiko jardueretan Bizkaiko emakumeen ekintzailetzaren argibide-faktoreen berri eduki
eta aipatu faktoreak identifikatu nahi dituela.
Horretarako, balio erantsi handiko jardueretan Bizkaiko emakumeen ekintzailetzaren egungo erritmoan
eragina duten faktore guztien berariazko pisua identifikatu eta haztatzen duen azterlan hau egin da.
Agiri honek labur-labur aurkeztu ditu azterlan honen emaitzak, baita erabilitako metodologia-estrategia
ere: «ikuspegi kuantitatibo eta kualitatiboa» nahasiz, gai horri buruzko adierazleak eta beste erreferentzia
bibliografikoak bilatuz; gero Bizkaiko Foru Aldundiko programekin harremana izan duten emakume
ekintzaileen ahotsa (esperientziak, iritziak eta balorazioak) zuzenean edukitzeko.
Bihotz-bihotzez eskerrak eman nahi dizkiegu azterlan honetan modu aktiboan lan egin duten pertsona
guztiei, bereziki, haien denbora eta esperientziak «oparitu» dizkiguten emakume ekintzaileei.
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2. AZTERLANAREN IRISMENA.
 Zergatik da balio erantsi handiko jardueretan Bizkaiko emakumeen ekintzailetza-erritmoa
egungoa?
 Zergatik ez dator bat emakumeen ekintzailetza-erritmo hori jarduera horiekin kideagoak diren
zientzia- eta teknologia-eremuetako emakume tituludunen bolumenarekin?
 Zergatik ez dator bat ekintzailetza-erritmo hori Bizkaian egon badauden erakunde-programen
eskaintzarekin?

Hiru galdera horiek izan dira azterlan hau egiteko bultzatzaile nagusiak. Eta, aldi berean, Bizkaiko Foru
Aldundiko Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila haren zenbait programetako jarduerak aintzat
hartuta emakume ekintzaileen presentziaren harira egiten ari den hausnarketa-prozesuaren isla dira.
Azterlanaren helburu nagusia, bereziki, emakumeen ekintzailetzara zuzendutako hainbat erakundeprogramen eraginkortasuna hobetzeko ezagutza ematea da. Programa horiek Bizkaiko Foru Aldundiko
Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak sustatzen ditu.
Ez da azterlan teoriko bat, aplikatutako ikerketa bat baizik, politika publikoen inguruan jazo daitekeen
eguneratze/berrorientaziora zuzendutakoa, emakume ekintzaileen iritzia aintzat hartuta, baita programei
lotutako beste pertsona batzuena ere.
Azterlanaren hipotesi nagusia xedatzen duten arrazoien izaera desberdinaren aurrean foru erakundeak
izan dezakeen eragina ez dugu alde batera utzi behar; hau da, balio erantsi handiko jarduera horietan
Bizkaiko emakumeen ekintzailetzaren "erritmo desdoitua eta konpasik gabea".
Hori dela eta, azterlan honek Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko
Sailaren politika/programen eskutik esku-hartzeko faktore sentikorrenak zeintzuk diren identifikatu du eta,
aitzitik, beste erakunde-agente batzuen betebeharra dira.
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3. DISEINU METODOLOGIKOA.
Jarraian diseinu metodologikoaren osagai nagusiak labur-labur azalduko ditugu.
 Estrategia metodologikoa: «desk research» «ikuspegi kualitatiboarekin» nahasi.
 Bilaketa bibliografikoa eta adierazleena: azterlanak jorratzen duen gaiaren inguruan egon
badauden agiri-erreferentzia nagusien bilaketa eta sistematizazioa egin da, baita helburua eta
hipotesia testuinguruan kokatze aldera beharrezko adierazleen bilketarena ere.
 Teknikak: Eztabaida-taldeak, elkarrizketa sakonak eta jardunaldietan parte-hartzea.
 Garapena:
1. Hainbat enpresa-haztegietako teknikari/arduradunekin sei (6) elkarrizketa sakon egitea.
 Kolaboratzaileen zerrenda:
•

Josu Bilbao (Beaz sozietateko eragiketa-eremuko koordinatzailea)

•

Fernando Bovedilla (Kabi 612)

•

Isabel Ansola (Desing kabi)

•

Juan Arrue (Zitek)

•

José Miguel Benito ( Deustokabi)

•

Haritz Kobeaga (Kabi digital)

•

Idoia Muruaga (Cedemi)

 Justifikazioa:
•

Esperientzia

zuzena

azterlanaren

gaietan

(informatzaile

estrategikoak).
•

Emakume ekintzaileen sarbiderako erraztaileak.

2. Eztabaidarako hiru (3) talde egitea, BFAko ekintzailetzaren laguntza-programari heldu
dieten emakume ekintzaileek osatuak.
3. Emakume ekintzailearen profil horri berari lau (4) elkarrizketa sakon egitea, banakako
teknika parte hartzeko aukera bakarra dela kontuan hartuta.
4. Emakumeen ekintzailetzarekin zerikusia duten bi jardunalditara joatea:
 Zitek Coffee: (Ziteken 15 urteko ospakizuna)
 Mahai-ingurua: “Joera aldaketa: gu ere ekintzaileak gara", Emakundek
antolatzen duen Berdintasunaren XII. Foroaren esparruan. BEAZ (15/12/04)
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 Emakume partaideen hautapenerako irizpideak:
 Ondorengo koadroan azaltzen den moduan, azterlanean parte hartu duten emakume
ekintzaileen hautapenerako irizpideak hiru izan dira:
1. Irismen irizpidea: Bizkaiko Foru Aldundiko ekintzailetzaren arloko programa edo
baliabideren batekin harreman zuzena edukitzea edo eduki izana.
2. Jarduera irizpidea: balio erantsi handiko enpresa-jarduera bat garatzea edo
garatu izana.
3. Enpresaren bizitza-ziklo irizpidea (fasea): garapenaren hiru fase desberdinetan hasiera, sorrera eta sendotzea- enpresak dituzten emakume ekintzaileen iritziak
lortzea.

1. koadroa Azterlanean parte hartu duten emakume ekintzaileen zerrenda, jarduera-motaren eta
enpresa-fasearen arabera.
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4. BALIO ERANTSI HANDIKO JARDUERAK.
Adostutako definiziorik ez badago ere, azterlan honen esparruan balio erantsi handiko jardueratzat
jotzen ditugu izaera berritzailea duten jarduerak, teknologia berriekin harreman estua dutenak, trinkoak
ezagutzari dagokionez, sektore sortuberriei lotutakoak eta, aldi berean, horien gizarte testuinguruan
aberastasuna eta enplegua sortzen dutenak.
Edozelan ere, definizio horrek azterlan honetan garrantzi handiko bi elementu aurkezten ditu:
 ... Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak sustatutako
zenbait laguntza-programaren orientazioarekin lotura bat duten jarduerak dira.
 ... zientziaren, osasunaren eta ingeniaritzaren eta arkitekturaren arloetako unibertsitatetituluekin kidetasun bat dute.
Azken ildo horretan, taulak agerian jarri du berriki zientziaren (% 55,8) eta osasunaren (% 75,4) eta
ingeniaritzaren eta arkitekturaren (% 31,3) arloko unibertsitate-titulua duten emakumeen «masa kritiko»
nahikoa egon badagoela Bizkaian.
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5. ORIENTAZIO EKINTZAILEA.
Kapitulu honek orientazio ekintzailearen hiru elementu garrantzitsu labur-labur agerian jarri ditu.

2. koadroa Ekintzailetzan eragina duten banakako faktoreak.

3. koadroa Orientazio ekintzailean esku hartzen duten faktoreak.
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4. koadroa Generoaren araberako desberdintasunak ekintzailetzan.
Kontsultatutako azterlanek eta agiriek honako emaitzak jarri dituzte agerian, "mota-ideal" edo "jokabide
eredutzat" jotakoak:
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6. EAE GEM ADIERAZLEAK.
EAE GEM adierazleak azterlan honetako beste pieza bat gehiago dira. Horien hautaketak aditzera
eman du egun oraindik emakumeen presentzia gizonena baino txikiagoa dela prozesu ekintzailearen fase
guztietan.
Edozelan ere, bai emakumeen bai gizonen kasuan, ekintzaile-lanak hasteko arrazoi nagusia aukera bat
identifikatzeak izaten jarraitzen du, premiagatik ekintzaile-lanak hasi dituzten pertsonen kopurua handitu
bada ere.

Ekiteko balioen eta jarreran inguruan euskal gizarteak duen pertzeptzioak agerian jarri du emakumeen
ikuspegia zertxobait pesimistagoa dela gizonenarekin alderatuz gero. Bertan nahasitako emakumeentzat
jarduera ekintzailea batez ere zailtzen duen elementuetako bat “porrotaren beldur izatea” da; % 45,8k
ekiteko trabatzat jotzen du porrotaren beldur izatea, gizonen % 29,2ren aurrean.
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7. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA ETA EMAKUMEEN EKINTZAILETZA.
Bizkaiko Foru Aldundiak enpresa-proiektu berritzaileen aldeko apustu egin du, Bizkaiko enpresasareari balio erantsi handiko eta hazkunde-potentzialeko dibertsifikazio jarduerak eta teknologia berrikoak
ekarriko dizkiotenak.
Kultura ekintzailea, enpresa berriak sortzea, enpresa-proiektu berriak bultzatzea eta Bizkaiko
ekonomiarako jarduera estrategiko berriei laguntzea sustatzeko asmoa duten hainbat programa eta
laguntza artikulatzen dira Enpresa Berrien Sustapenerako Planaren bidez. Hala, Bizkaiko enpresa-sareari
balio erantsi handiko eta hazkunde-potentzialeko dibertsifikazio jarduerak eta teknologia berrikoak ekarriko
dizkioten enpresa-proiektu berritzaileak abian jartzea erraztuz.

7.1. Laguntza-ildoak, BEAZ eta enpresa-haztegiak.
Hiru laguntza-ildo nagusi daude:
1. Enpresa proiektu berritzaileen garapena (1. eremua), merkatuan produktu, prozesu edo
zerbitzuei dagokienez elementu berriak gehituko dituzten proiektuetara zuzendua,
aberastasuna sor dezaketenak, balio erantsia ekarriko dutenak. Lehentasunezkoak dira oinarri
teknologiko aurreratuko eta/edo ezagutzari dagokionez trinkoak diren enpresa-proiektuak.
2. Enpresa berri berritzaileak (2015), merkatuan produktu, prozesu edo zerbitzuei dagokienez
elementu berriak gehituko dituztenak, aberastasuna sor dezaketenak, balio erantsia ekarriko
dutenak. Lehentasunezkoak izango dira oinarri teknologiko aurreratuko eta/edo ezagutzari
dagokionez trinkoak diren enpresa-proiektuak.
3. Bizkaia sortzailea, enpresa sortzaileei eta irabazi asmorik gabeko erakundeei zuzendua
(enpresak eta/edo profesionalak taldekatzen dituztenak), jarduerak honako eremutan garatzen
dituztenak: industria-diseinua, ikus-entzunezkoa, bideojokoak, moda eta arkitektura.

Ekintzailetzaren bultzadan garrantzi handia duen elementu bat BEAZek eta enpresa-haztegiek
osatzen dute.
BEAZ Bizkaiak, Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailari atxikitako
foru sozietateak, jarduera ekonomia haz dadin eta enplegua sor dadin laguntzea du xede, enpresa
berritzaileen sortzeari lagunduz eta dagoeneko badauden enpresetan izaera berritzaileko enpresaproiektuak garatuz horien hazkundea bultzatzeko.
Zerbitzu nagusiak honako hauek dira:
•

Bai enpresa berritzaileak sortzeko proiektuei, bai dagoeneko badauden enpresen berrikuntza- eta
hazkunde-proiektuei lagunduz.
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•

BEAZek kudeatutako inkubagailu sarerako sarbidea, enpresa berritzaile berrientzat.

•

Ekonomi Sustapen Sailari atxikitako Azpiegiturak sozietateak kudeatutako enpresa-parketarako
eta Elkartegi sarerako sarbidea, enpresa-mota guztientzat.

•

Kapitala: Finantzaketa-iturrietarako sarbidean laguntza ematea, zeregin honetarako Seed Capital
Bizkaiarekin elkarlanean.

•

Laguntzak: Ekonomi Sustapen Sailaren laguntza-programak definitzen, egikaritzen eta garatzen
parte hartzea

• Programetara aurkezten diren enpresa eta pertsonei aholkularitza zuzena

ematea. Proiektuak ebaluatzea.
•

Izaera berritzaileko proiektuekin zerikusia duten autonomia-eremuko laguntza-programak
eskuratzeko laguntza ematea.

Enpresa-haztegiak ekintzaile berrientzako zentroak dira, zientzia- eta teknologia-erakundeekin
elkarlanean, baita ikastetxe eta unibertsitate-eskolekin ere.

ZITEK-: EHU-UPV
•

ZITEK programaren bidez, UPV/EHU Leioako Unibertsitatean, Ingeniaritza Unibertsitatean eta
Portugaleteko Nautika Unibertsitatean egonda, enpresa-sarearen sortzea bultzatzea du xede,
I+G+Bren emaitzetatik ez ezik, Bizkaiko Campusarekin orain harremanen bat duen edo aurretik
izan duen edozein pertsona ekintzaileren eskutik ere datozen ideia ekintzaileak oinarri hartuta.
Kultura ekintzaileari laguntza ematen diote eta zabaldu egiten dute, enpresa bilaka daitezkeen
proiektuak bultzatuz.

KABI 612:
•

Euskal Autonomia Erkidegoan biozientzietan espezializatutako lehen inkubagailua eta
bioteknologiaren sektoreko eta horrekin harremana duten enpresa berritzaileak sortu eta garatzea
du xede.

DEUSTOKABI:
•

Enpresa berritzaileak sor daitezen bultzatzen duen eta laguntza eta aholkularitza ematen duen
inkubagailua.

KABI DIGITAL:
•

Enpresei lehen urteetan laguntzeko prest dagoen testuinguruan oinarri digitaleko enpresa
berritzaile berriak sor daitezen sustatzea.

DESING KBI:
•

Negozioa zehazteko eta aztertzeko eta enpresaren bideragarritasuna ikertzeko fasean dauden
enpresa-proiektu berritzaileentzako haztegi bat da Design Kabi. Bereziki industria sortzaileekin
zerikusia duten sektoreentzat: moda, diseinua, ikus-entzunezkoa, bideojokoak, etab.
12
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CEDEMI:
•

Ezkerraldeko Enpresak Garatzeko Zentroak enpresak sortzen, dibertsifikatzen eta indartzen
laguntzea du xede nagusia, jarduketaren gure eremua osatzen duten 11 udalerrietan
aberastasuna eta enplegua sortze aldera.

7.2. Generoaren arabera onartutako proiektuak (1. eremua).
BFAko laguntza-programaren 1. eremuak arreta Bizkaiko enpresa-sareari balio erantsi handiko eta
hazkunde-potentzialeko dibertsifikazio jarduerak eta teknologia berrikoak ekarriko dizkioten enpresaproiektu berritzaileak garatzean jarri du.
Ondorengo bi grafikoek agerian jarri dute 2012-2015 bitartean diruz guztira 312 proiektu lagundu direla.
Emakumeak 32 proiekturen buru izan dira, bost urteko aldi honetan guztizkoaren % 10,3.
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7.3. Jarduerak Ziteken: adibide gisa
Bizkaiko Foru Aldundiko 1. eremuko deialdian emakume ekintzaileen bolumena interpretatzeko
elementuak lortzeko aukera emango duten adierazleak eskuratze aldera, egokia iruditu zaigu ZITEK
jardueretan parte hartu duten ikasleak kontuan hartzea. Egia da oso eremu mugatua dela baina
ekintzailetzaren «pre» eta «post» faseetan emakumeen eta gizonen protagonismoaren berri lehen eskutik
edukitzeko adierazle bat da.
Badirudi datuek azaldu dutela ZITEKek sustatutako jarduera guztietan partaidetza zuzena egon dela.
Hala ere, jarduera-mota zertxobait aztertuta, antzeman da emakumeek jarduera irekiagoetan gehiago
parte hartzen dutela, adibidez, mintegietan edo Etorkizulan jardueretan edo Aukerator ekimenaren barruko
jarduera batzuetan; lehiaketetan eta Eginkeria ekintzailean, berriz, gizonezko ikasleek gehiagok parte
hartzen dute.

7.4. Emakumeen ekintzailetzaren «zikloa» Bizkaian (laburpena)
Laburbilduz, eskuragarri dauden adierazleekin emakumeen ekintzailetzaren arloan jokabide
«jarraibide» bat identifikatu da.
1. Aurreko faseetan, ekintzailetzaren ezagutzari eta interesari buruzkoetan, adierazleek agerian jarri
dute partaidetza antzekoa izan dela ZITEKek sustatutako jarduera guztietan.
2. Horrez gain, «pre-ekintzaile» fase horietan, emakumeek jarduera «irekietan» gehiago parte
14
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hartzen dute, «inplikazio» maila handiagoko jardueretan (lehiaketak, Junior enpresak eta
Eginkerian) emakumeen presentzia txikiagoa bada ere.
3.

«Proiektu» ekintzaileen faseetan, emakumeen partaidetza jada nabarmen txikitu da.

 Hala, emakumeen protagonismoa nabariki murriztu da ekintzailetza "eraginkorraren" bizitza
«ziklorantz» eta esanguratsua da lehen jada aipatu duguna: emakumeen % 10,3 ekintzailetzaproiektuen buru dira Bizkaiko Foru Aldundiko 1. eremuko deialdiko azken bost urteetan
eskatutako guztizkoan.

Ondorengo inbutu-irudiak Bizkaiko emakumeen ekintzailetzaren prozesu edo ziklo hori islatu nahi du.
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8. EMAKUME EKINTZAILEEN IRITZIA.
Kapitulu honek labur-labur azalduko ditu emakume ekintzaileek haien esperientzia kontuan hartuta
helarazitako iritzi nagusiak zeintzuk izan diren. Analisi orotan bezala komuneko puntuak behartzen badira
ere, kasu honetan balio erantsi handiko jardueretan emakumeen ekintzailetzaren argibide-faktoreak
identifikatzean kontzientzia-mailak oso garrantzitsuak izan dira.

8.1. Ekintzailetzari dagokionez


Ekintzailetza zure ideia garatzeko eta gauzatzeko modutzat jotzen dute. Dena den, horren
guztiaren gainetik ekintzailetza jarrera bat dela nabarmentzen dute.

Hasterakoan eragin dezaketen hainbat faktore identifikatzen dituzte:

8.2. Emakumeen ekintzailetza: haien pertzeptzioa.
 Bizkaiko emakumeen ekintzailetza balio erantsi handiko sektoreetan eta emakume parte16
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hartzaileen laneko eremuan eta pertsonalean eskastzat jo da. Batez ere, betidanik gizonezkoenak
izan diren sektore horietan: ingeniaritza, teknologia eta eraikuntza, esaterako. Dena den,
emakumeen partaidetza entzutetsuagoa den sektoreetan (bioteknologia, moda, etab.), kasu
askotan gerentzia gizonek kudeatzen dutela antzeman da.
 Egoera hori lau arrazoi nagusiri lotuta dagoela diote: emakumea negoziatzaile ona izan
daitekeela uste ez izateari, emakumeak ez direla gizonak bezain ondo sozializatzen (lanekoak ez
diren espazio-denboran); emakumeek haien lanari balio ekonomikoa emateko zailtasunari eta,
bereziki, "lanbidea eta familiako bizitza bateratzeari", gaur egun ezagutzen eta egituratzen den
moduan.

 Balio erantsi handiko jardueretan emakumeen ekintzailetzaren partaidetza txikiaren inguruan
emakumeek identifikatzen duten arrazoi garrantzitsuenetako bat enpresa-munduaren eta familiamunduaren arteko bateraezintasuna da.

Eta egoera hori larriagotu edo arindu egiten da

sektorearen arabera, hau da, ekintzailetza-lanak zein sektoretan abiarazi diren kontuan hartuta.
Bioteknologiakoak diren emakumeen kasuan, uste dute haien jarduerak dedikazio eta sakrifizio
handia eskatzen duela eta, beraz, emakumeak ia-ia behartuta daudela lehentasunak ezartzera.
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8.3. Emakumeen ekintzailetzaren motibazio-faktoreak
Emakume parte-hartzaileek ekitea erabakitzeko arrazoiak askotarikoak dira, guztiek antzeko eredu bati
erantzuten badiote ere:


arrazoi guztien gainetik azpimarratu dute gaitasun pertsonalak eta jarreraren ondotik abiarazi
dituztela azkenean ekintzaile-lanak: inkonformistak, sortzaileak izatea eta gainditze eta haiengan
konfiantza edukitzeko jarrerarekin.

 Emakume gehienek onartu dute laneko esperientzia txarrak izan dituztela, bai baldintza
ekonomikoengatik, bai profesionalki haztea eragotzi izanagatik.
 Pertsona sortzaile eta kalifikatuak izateak negozio-ideiak sor daitezen eta aukera berriei begira
beti alerta-egoeran egon daitezen lagundu du.
 Erabaki propioak hartu ahal izatea eta jakintza eman ahal izatea funtsezkoa izan da
emakumeen ekintzailetza-prozesu guztietan.
 Zenbait kasutan denboraren kudeaketa eta bateratzea ekintzailetza-lanak abiarazteko arrazoi
garrantzitsuak izan dira.
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8.4. Emakumeen ekintzailetza sustatzen duten faktoreak
 Haien ustez, inguruan eta, bereziki, hezkuntzan, kultura ekintzailea egotea ekintzailetza gizonen
eta emakumeen artean berdin-berdin garatzeko oinarria da.
 Erakundeen babesa ezinbestekoa da balio erantsi handiko jardueretan emakumeen ekintzailetza
sustatzeko. Hala, emakumeak ez dira bakarrik sentitzen ekintzailetza-lanak hastean, motibatu
egiten dira eta jasotzen duten laguntza ekonomikoari esker haien proiektuak gara ditzakete.
 Finantzaketa ekonomikoa edo koltxoi ekonomikoa izatea inpartzialtasunik gabeko baldintza bat
da sektore honetan ekintzaile-lanak abiaraztean.
 Formakuntza ekintzaile-lanak hastean emakumeentzako funtsezko beste alderdi bat da, haien
enpresa kudeatzeko gai direla sentitzeko formakuntza jaso nahi dute.
 Identifikatzeko erabil zitezkeen eta arrakasta lortzeko beste modu batzuk agerian jartzeko
emakumeen erreferentziazko ereduak egotea oso positibotzat jo dute.
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 Ahalduntzea, emakumeek bizi izaten dituzten egoeretan aldaketa positiboak bultzatzeko haien
gaitasunak, konfiantza, ikuspegia eta protagonismoa indartzeko prozesu bat den aldetik,
funtsezkoa da emakumeen ahalduntzea balio erantsi handiko jardueretan haz dadin. Kontrolik
jasan behar izan gabe eta gizarteak ezarritako "rolen" mugak pairatu gabe joka dezaten,
zuzenbideko subjektu gisa.
 Ekintzaile-lanak hastean familiaren babesa funtsezko oinarria dela diote, hasieran familia eta
ingurua ekintzailetza-jarduerarako oztopoak izan daitezkeela onartu badute ere.
 Networking-a, negozioak egin nahi dituzten edo etorkizunean egin nahi izango dituzten haien
lanbide-inguruko pertsonekin harremanak eraikitzeko modua den aldetik, emakume ekintzaileek
identifikatu duten gabezia bat da. Kontaktu profesionalen sarea handitze aldera eta negozioaukerak bilatze aldera jarduera eta ekitaldietara joateak balioko liekeela uste dute eta lan egiteko
modu bat delakoan daude.
 Gizarte laguntza. Gizarteak emakume ekintzaileen egoera onartzeak eta normalizatzeak
emakumeen ekintzailetza motibatzen eta agerian jartzen laguntzen du.
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8.5. Emakumeen ekintzailetza oztopatzen duten faktoreak
 Emakumeen hitzaldietan behin eta berriro aipatzen den faktore blokeatzailea familia- eta lanbideproiektua bateratzeko zailtasunei lotuta dago. Emakumeek gizarteak ezarritako genero-rol hori
gain hartzen dute eta neurri handiagoan edo txikiagoan familia bizitzari eta pertsonalari
lehentasuna ematen diote lanbide-bizitzaren aurrean. Zailtasunak bateratzean ez ezik, familia
sortzean ere hasten dira. Bertan, emakumeek ezin dute amatasuna eskuordetu eta oso-osorik
bizi nahi dute.
Segur aski ikasketak amaitu eta lan-esperientzia eduki bitartean, emakumeek haien bizitzaproiektua nola nahiko luketen garatzea aurreratuko dute eta ez dute ekintzailetza haien lehen
aukeratzat joko.

 Porrotaren beldur izatea emakume gehienek aurre egin beharreko oztopo nagusietako bat da,
bereziki, ekintzaile-lanetan hasteak dakartzan arriskuak bezalako arriskuak gain hartzeari
dagokionez.
Oro har, adierazi da emakumeak zentzu horretan seguruagoak eta kontserbadoreagoak direla, ez
dutela arrisku handirik ezta inbertsio handirik gain hartu nahi, gizonek ez bezala, eta horrek
sortutako enpresaren sektorean, tamainan eta motan eragina daukala eta, bestetik, besteren
konturako lana nahiago dezaketela uler daitekeela.
 Finantzaketa edo baliabide ekonomikoak trabak dira bereziki emakume ekintzaileentzako. Alde
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batetik, laneko esperientzia ez da gizonena bezain zabala eta lortutako baliabide ekonomikoak ez
dira horren ugariak eta, horregatik, ekintzaile-lanak hastea hausnarrarazten duten zailtasun
ekonomiko handiagoak pairatzen dituzte.
 Enpresaburuen gaineko gizarte sinesmenen ondotik ez da amaitu emakumeen ekintzailetzaren
eredua normalizatzen eta, ondorioz, emakumeak ez dira balio erantsi handiko jardueretan arduralanpostuetan edo zuzendaritza-lanpostuetan identifikatzen.

8.6. Erakunde-laguntza: Ekintzailetzarako BFAko laguntza-programa
 Emakumeek positibotzat jo dute erakunde-laguntza eta, bereziki, Bizkaiko Foru Aldundiko
ekintzailetzarako laguntza-programa. Oinarri hori gabe ezin izango zen ekintza ekintzailea
bideratu.
 Hala ere, emakumeen ekintzailetzaren politiken eta benetako premien arteko zenbait bat ez
etortze aipatu dituzte, emakume ekintzaile horiek hautemandakoak.
1. Ekintzailetzari emandako erakunde-laguntzaren inguruan ahalik eta informazio
gehien lortzea ekiten duten pertsonentzako funtsezkoa da. Dena den eta zenbait
22
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alternatiba egon badaude ere, uste dute ez direla nahikoa promozionatzen.
Erakundeetatik helarazten den mezua ia-ia hautemanezina da, bereziki emakumeentzat.
2. Ekiteak balio erantsi handiko sektoreetan eskatzen duen hasierako inbertsio ekonomikoa
aintzat hartuta, iruditzen zaie egokia eta beharrezkoa litzatekeela laguntza
ekonomikoaren ehuneko bat aurreratzea hasierako gastu horiek ordaintzeko.
3. Formakuntza eta laguntza funtsezko alderditzat jo dituzte, kasu honetan emakumeek
gai direla senti dezaten eta enpresa-kudeaketaren eremuan prestatu daitezen, une oro
laguntza dutela sentituz.

Ildo horretan emandako erakunde-laguntza nahikoa ez

delakoan daude.

4. Laguntza ekonomikoaren premia antzeman da, hazkunde - jarraipen fasean giza
talde zabaltzeko.
5. Haien ustez beharrezkoa litzateke laguntzak ebazteko denbora laburtzea.
6. Emakume batzuen iritziz, programa eta laguntza asko aurretik definitutako ezaugarriak
dituzten ekimenei laguntzeko diseinatuta daude eta, jarraituz gero, sortu eta kudeatu
23
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beharreko enpresa-mota baldintzatuko lukete eta, ondorioz, ez lirateke erabilgarriak
izango eta, beraz, ez lituzkete eskuratuko.
7. Coworking delakoaren espazioak familietara egokitzea.
8. Parte hartu duten emakumeek ama ekintzaileak izatean pairatu duten egoera gogorra
eta kezka aditzera eman dituzte.
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9. ONDORIOAK.
 Balio erantsi handiko jardueretan Bizkaiko emakumeen ekintzailetzaren erritmo eskasaren
hasierako hipotesia berretsi da (guztizkoaren % 10,4 2012-2015 bitartean).
 Ekintzailetzaren gainean emakumeen partaidetza-jarraibide bat egiaztatu da: ZITEK
programaren adibidea oinarri hartuta, emakumeak egon badaude (gizonen bolumen bera) kultura
ekintzailearen sustapenerako jardueretan (pre-ekintzaileak), baina orientazio ekintzaileak jada
formakuntza bat eskatzen duenean desagertu egiten dira.
 Badirudi emakume ekintzaileen ezaugarri psikosozialek nabarmen eragiten dutela
ekintzailetzaren joeran. Oso positibotzat jo dira zenbait alderdi, esaterako, jarrera, autoestimua,
bakoitzaren gaitasunen pertzeptzioa eta konfiantza.
 Edozelan ere, «emakumeen ekintzailetza-eredu bat »antzeman da: arrakastara heltzeko beste
modu bat, taldelana, lankidetza eta bateratzea oinarri hartuta eta horren guztiaren gainetik
asebetetze pertsonala eta ingurua hobetzeko gogoak gailenduz.
 Emakume askok laneko esperientzia txarrak izan ostean ekin diotela egiaztatu da: aurreko
laneko bizitzarekin amaitzea (besteren kontura). Esperientzia horiek ikusita, «aukera ekintzailea»
nagusiki bigarren mailako aukera bat da, lehen aukeraren mende jarritakoa (besteren konturako
enplegagarritasuna). Eta gure gizarte testuinguruko «egitura» gertaera horrek neurri handi batean
eragina dauka ekintzailetzaren kulturaren «sedimentazioan».
 Amatasuna eta «bateratzea» emakumeen ekintzailetzaren oztopo nagusiak dira.
Emakumeen eta gizonen arteko eguneroko familia-jardueren banaketa desberdinak eragin
negatiboa dauka emakumeen denboraren disponibilitatean eta, ondorioz, emakumeen
ekintzailetzan.
 Traba-faktore hori kontuan hartuta, bi modu antzeman dira eta, beraz, bi erritmo eta orientazio
balio erantsi handiko jardueretan Bizkaiko emakumeen ekintzailetzan:
 ... alde batetik, bioteknologia edo osasun zientziak bezalako jardueretan, hasierako
inbertsio ekonomiko eta «presentzialtasun» oso garrantzitsuak behar dituztenak,
bateratzearen kudeaketa larriagotuz.
 ... eta, bestetik, hasierako inbertsioa eta presentzialtasun txikiagoko jardueretan,
denbora (etxe-familiako eta lanekoa) kudeatzeko autonomia handiagoaren aurrean.
 Horrek guztiak eragin du balio erantsi handiko sektoreetan emakumeen ekintzailetza
eskastzat jo dadin, are gehiago betidanik gizonezkoenak izan diren sektore horietan; eta
Bizkaiko emakumeen partaidetza hainbat jardueretan (adibidez, bioteknologia, moda, etab.)
garrantzitsua bada ere, askotan gerentziako karguak gizonek dituzte (emakumeen talentuaren
deskapitalizazioa eta galera).
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 Erakunde-laguntza eta, zehazki, ekintzailetzarako BFAko laguntza-programa:

funtsezko

oinarri bat da emakumeen ekintzailetza garatzeko. Baina beharrezko baldintza da, baina ez
nahikoa.
 Ekin ahal izateko emakumeak gizonak bezain gaituak egon arren, ekintzailetzaren arloan orain
arte «egitura-trabak» identifikatu dira (batez ere emakumearen rola familia zaintzeko
arduradun nagusi gisa, baina baita kultura ekintzailerik eza eta beste iritzi soziokulturalik eza ere),
emakumeen ekintzailetza-tasak gizonen erritmo bera lor ez dezan eragiten duena.
Horregatik, Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren eraginahalmena mugatua da.
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10. HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK.
BFAko ekintzailetza-programen promozioa eta zabaltzea hobetzea.

Komunikazio-estrategiak indartzea: ikuspen handiagoa, bereziki, emakumeentzat.
1.1.1 Neurria: ekintzailetzarako BFAko laguntza-programa komunikabideetan, gizarte sareen bidez,
diru-laguntzak zabaltzeko aldiak baino lehen kanpaina zehatzen bidez sustatzea.
1.1.2 Neurria: balio erantsi handiko jardueretan proiektuak sustatu eta hartzeko lan aktiboagoa egitea,
interesa izan dezaketen pertsonak eta proiektuak dauden leku horietan parte hartuz (enplegu-azokak,
emakumeen elkarteak, enpresak, ekitaldiak, foroak, etab.).

Hezkuntzaren bidez kultura ekintzailea
1.2.1 Neurria: institutu eta unibertsitateetan kultura ekintzailea areagotzea eta goi-mailako formakuntza
zentroetan abiaraztea.
1.2.2 Neurria: gazteentzako jardueretan egotea.

BFAko ekintzailetza-programak hobetzea

Laguntza ekonomikoaren ehuneko bat behintzat aurreratzea, hasierako gastuak ordaintze
aldera.
2.1.1. Neurria: laguntza ekonomikoaren % 25-% 50 bitartean aurreratzea.
Ekintzaileek, ahal den neurrian, emandako diru-laguntza ekonomikoa kudeatzeko autonomia izan
dezaten.
2.2.1. Neurria: partiden mugimendua premien arabera erraztea (bideragarritasun-plana, marketinga,
etab.).
Hazkunde fasean dauden balio erantsi handiko proiektuei laguntzen jarraitzea.
2.3.1. Neurria: hainbat laguntza ezartzea, ekintzaileei haien giza taldea zabaltzeko aukera emango
dietenak.
2.3.2. Neurria: lurralde historikoarentzako interes handiko kapitalaren handitzeetan parte hartzea.
2.3.3. Neurria: kapitalaren partaidetza-programak zabaltzea (Seed-Capital, …)
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Ekintzaileen eta, bereziki, emakumeen formakuntza eta laguntza teknikoan eragina izatea.
2.4.1. Neurria: laguntza teknikoaren eta tutorizazio zerbitzuaren estaldura BFAko laguntza-programei
heltzen dieten pertsona guztiei zabaltzea.

Emakumeen ekintzailetza indartu eta areagotzeko zeharkako neurriak sustatzea.
Emakume ekintzaileen ekosistema bat bultzatzea.
3.1.1. Neurrria: harreman profesionalak eraikitzeko sare bat sortzea eta, aldi berean, lotura-zirkulu gisa
erabil dadila eta ahalduntzea indartzen eta premiei erantzuna ematen lagun diezaiela.
3.1.2. Neurria: emakumeen ekintzailetza ekitaldiak eta foroak antolatuz ageriko egitea.
3.1.3. Neurria: emakume enpresarien asoziazionismoari laguntzen jarraitzea.
Emakume ekintzaileen lan-ildoa sustatzea edo propioa egitea.
3.2.1. Neurria: emakume ekintzaileei babes- eta laguntza-zerbitzuak ematea.
3.2.2. Neurria: emakumeek kreditua eta kapitala baldintza egokietan eskura dezaten hobetzea oro har
pairatzen dituzten zailtasun ekonomikoak arinduko dituzten finantzaketa-ildo espezifikoen bidez.
Proiektuaren garapena amatasunarekin uztartu nahi duten emakume ekintzaileentzako coworkingaren azpiegiturak moldatzea.
3.3.1. Neurria: Amek haien haurtxoekin lan egin ahal izateko desberdindutako espazio bat egokitzea.
Bizkaiko Foru Aldundiarentzako interes estrategikoko balio erantsi handiko sektoreetan proiektuak
eskaintzea eta parte hartu nahi duten pertsona ekintzaileak bilatzea.
3.4.1.

Neurria: (eskaintza) proposamen hau (edo proaktiboa, ez erreaktiboa, sailaren aldetik)
berrikuntza- eta ezagutza-prozesuan goi-mailako prestakuntza duten pertsonak erakarri,
lotu eta atxikitzeko ideiarekin lotzea, enplegua eta enpresa-sarea sor dadin bultzatuz.

3.4.2. Neurria: balio erantsi handiko proiektu hauen lidergoan emakumearen partaidetza lehenestea.
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