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Aurkene, Garazi eta Joanesi

Nire eskerrik beroenak eman nahi dizkiet CAF-Elhuyar Zientzia eta Teknologia
Dibulgaziorako Saria antolatzen dutenei, horien ekimenagatik ez balitz –ziurren–
liburu hau ez baitzen inoiz argitaratuko. Mila esker, halaber, une oro alboan izan
ditudan sendikoei (batez ere guraso eta arrebari) eta lagunei (Pablo eta Mattini,
bereziki), gertukoen berotasuna eta animoa beti izan baititut testua idazteko lagun-
garri. Ezin ditut, noski, ikerketa lanean parte hartu duten kideak eskertu gabe utzi.
Beraz, esker beroak Miren Larrea, Carlos Blanco, Aitor Martín eta Kiskitza
Zabaletari, eta, bereziki, liburuko atalen baten egile zaretenoi: Marijo Aranguren,
Mikel Navarro eta Pako Olarteri. Beste horrenbeste Andres Arizkorretari, bere
hitzaurre fin eta zuzenagatik. Esker mila, baita ere, Itziar Navarrori azken orduko
zuzenketagatik, eta Eli Perezi proiektu honen lehen urratsetan eskainitako lagun-
tzagatik. Azkenik, enpresa berri bat sortzeak dakartzan pozak eta penak jasanez
euskal gizartea aurrerantz gidatzen laguntzen gaituzten enpresa-sortzaileei eskai-
ni nahi diet liburua.
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Herri honen ezaugarrietako bat enpresa-jarduerak hasteko gaitasuna da, arriska-
tzeko eta aberastasuna sortzen duten jarduerak hasteko gaitasuna. Eskuetan duzun
lan hau gugandik hain gertu dugun fenomeno hori ulertzeko eta hobeto konpreni-
tzeko ekarpen bikaina da eta irakurlearen arreta merezi du. Bereziki atsegina da
niretzat lan honen hitzaurrea egiteko aukera izatea. 

Jarduera horrek bere arriskuak dituenez, hasitako enpresa-ekimen batzuek ez
dute beren helburuak lortzerik izaten, eta lortu gabeko aukeren bidean baztertuta
gelditzen dira horien ametsak. Errealitate honen zati da hori ere, eta gogoan izan
behar da, bere funtsean baitago. 

Euskal Autonomia Erkidegoan azken urteetan abian jarri diren enpresa-jarduera
ezin konta ahalaren sorrera, garapena eta amaiera aztertzea izan da ikerketa
honen funtsa, eta horretarako datu ugari erabili da. Hainbat denboraz bizirik irau-
ten duten enpresa moten eta sendotu eta hazten direnen azterketa ere badago.
Amaieran, hasitako ekimen guztiei buruzko azken saldoa dago.

Liburua irakurri ahala ohartuko gara enpresa txiki eta ertainen (ETE) –gure
autonomia-erkidegoko enpresen % 95 inguru– sorrerak eta hedapenak saldo posi-
tiboa duela, horrek gure gizartea kohesionatzeko eta egituratzeko beharrezkoa
den potentzial sozio-ekonomikoa indartzen duela eta enplegu sorkuntza berma-
tzen. Dauden irakaspen ugarien artean bat da azpimarragarria, nire iritziz: ETEen
sare hori oinarri sendoa dela berrikuntza eta garapen teknologikorako eta, ondo-
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rioz, euskal ekonomiarentzako. Aipatu beharra dago euskal erakunde publikoen
politikek horretan izan duten eragin positiboa ere.

Ekintzaileen trebakuntza eta motibazioaren kapituluek duten garrantzia ere
azpimarratu nahi dut. Ikerketak agerian jartzen duen errealitatearen saldoa positi-
boa da –1.500 ETE inguru urtero– nahiz eta ezin ditugun ahaztu desagertzen diren
18.000 enpresa inguru ere. Horren inguruan hausnarketaren bat egin beharko
litzateke kopuru hori gutxitzeko har daitezkeen neurriak ikusteko eta gure herriko
energia ekintzaile horren errendimendua hobetzeko. Enpresen biziraute-tasak haz-
teko eta, azterketa sakona egin ondoren, giltzarri kritikoak isolatzeko faktoreak
ezagutzea garrantzi handiko lana da. Bide horretatik jo behar da: horixe duzue
nire iradokizuna eta horretarako deia egiten diot gizarteari.

Andres Arizkorreta
2003ko martxoaren 17an
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Enpresa txiki eta ertainen garrantzia
EAEko ekonomian

“Ez gehiegi kezkatu zure gaitasuna goresten ez badute; 

gaitasuna edukitzeaz ardura zaitez” (Konfuzio).

Sarrera

Enpresa berri eta txikiek garrantzi handia dute gaur egun eskualde ororen
ekonomia-garapenean. Azken urteotan, globalizazioa eta pribatizazioa indarrean
ditugun fenomenoak ditugu, gero eta lehiakortasun handiagoko ekonomiarantz
bultzatzen gaituzten fenomenoak biak ere. Bestetik, aurrerapen teknologikoak
gero eta abiadura handiagoan, etengabe, sortu ohi dira. Egoera hori ikusirik, inte-
resgarria litzateke galdera honi erantzutea: “Zer gertatzen zaie Euskal Herrian sor-
tzen diren enpresei?” Jakin badakigu euskal enpresa gehienak txikiak direla berez,
horietatik gehienak mikroenpresak edo 10 langile bitartekoak, eta, neurri handi
batean, familia-enpresak. Egia da, baita ere, teknologiaren ezarpena pixkanaka
gorantz doala gure ekonomian, enpresa txiki eta ertainen (ETE deituko diegu aurre-
rantzean) eraginez batik bat.

Galdera horrek Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE, aurrerantzean) enpresen
azken urteotako demografiaren eta garapen teknologikoaren nondik norakoa iker-
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tzera gonbidatzen gaitu. Izan ere, enpresa berriak sortu sortzen dira, baina horie-
tako asko lehen urteetan desagertzen dira. Merkatuetan sartzen direnetatik batzuk
laster desagertzen dira, edota, ondo badoaz, handik gutxira beste batzuek merka-
tutik kanpora bidaltzen dituzte, enpresa guztientzat lekurik ez baita. Beraz, turbu-
lentzia (merkatuko sarreren eta irteeren arteko mugimendua) merkatuko fenome-
no naturala dugu. Horrekin batera selekzio-prozesua gertatu ohi da, gero eta mer-
katu eraginkorragoetarantz –hasieran hala uste izaten dugu behintzat– garamatza-
na. Horren ondorioz, garrantzitsua da aztertzea EAEko enpresen demografia,
teknologia-garapena eta erakunde publikoek ETEetarako ezartzen dituzten
politikak.

Liburu honen helburua, beraz, XX. eta XXI. mendeen arteko igarobidean EAEko
enpresa txiki eta ertainen (ETE) demografia eta teknologia-garapena nolakoak
diren aztertzea da. Bi kontzeptuok –demografia eta teknologia-maila– uztartzen
baditugu, XX. mendearen bukaerako fenomenoa (1994 urtetik aurrera gertatuta-
koa, hain zuzen) positibotzat jo dezakegu (ikus 1.1., 1.2., 1.3. eta 1.4. irudiak).

Iturriak: EUSTAT; egileak berak jasotako datuak.

1.1. irudia. Teknologia-maila handiko manufakturako establezimenduak EAEn.

Liburua hiru zatitan antolatu dut; zati bakoitzean zenbait atal ageri dira. Arestian
azaldutako datuok, oro har, EAEko ekonomia suspertzen duten enpresa-sortzaileen
eragina adierazten digute. Liburuaren lehen zatian, ETEei buruzko zenbait datu
emateaz gain, eginkizun garrantzitsu hori (enpresa-sortzailearena, alegia) hobeto
ulertzen saiatuko gara. Ikerketa egin aurretik honako susmo hau nerabilen: EAEko
ekonomiak bazuela agian enpresa berrien sorrera-tasa (garbia) positiboa. Halaxe
izan da azkenaldi honetan. Alegia, sortu diren establezimendu berrien kopurua
itxi direnena baino handiagoa izan da urterik urte azken urteetan. Gainera, feno-
meno hori bai manufakturako bai zerbitzuetako sektoreetan eta teknologia-maila
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handi zein txikiko establezimenduetan gertatu da. Liburu honen bigarren zatian,
beraz, EAEko enpresa berrien sorrerari, ixteari eta iraunkortasunari buruzko azter-
keta sakonagoa eskainiko dugu.

Enpresen demografian eta garapen teknologikoan oinarritzen den errealitate
horretatik abiatuta, interesgarria deritzogu 1990eko hamarkadan EAEko erakunde
publikoek ETEen inguruan erabilitako hainbat politika aztertzeari. Hortaz, bi poli-
tika nagusi izango ditugu aztergai liburu honen hirugarren zatian. Batetik,
inkubazio-zentroetan oinarritzen den politika aztertuko dugu, ETEen demografia-
rekin zerikusia duena. Bestetik, EAEn teknologiaren garapena eta erabilera susta-

Enpresa txiki eta ertainen garrantzia EAEko ekonomian
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Iturriak: EUSTAT; egileak berak jasotako datuak.

1.2. irudia. Teknologia-maila txikiko manufakturako establezimenduak EAEn.

Iturriak: EUSTAT; egileak berak jasotako datuak.

1.3. irudia. Teknologia-maila handiko zerbitzuetako establezimenduak EAEn.
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tzeko Parke Teknologikoen inguruan egindako politikaz baliatu diren zenbait
enpresaren portaerak eta emaitzak azalduko ditugu. Ezin ahaztu, bestalde,
enpresa-sortzaileen ekimenek (enpresa-sorrerak, hazkundeak, tamaina gutxitzeak
eta ixteak) merkatuak dinamizatu, berrikuntzen bidez eraldatu eta ekonomiaren
hazkundea sustatu egiten dituztela. Prozesu konplexu horretan, erakunde publi-
koen erabaki eta programak oso eraginkorrak izan daitezke. EAEn ezarritako zen-
bait programaren bilakaera eta, antza denez, etorkizunean jarraituko den bidea
1.5. irudian laburbildu ditugu.

Azterketa enpirikoen barne-
an, Amerikako Estatu Batue-
tako, Europako eta Espainiako
enpresen demografiari eta
garapen teknologikoari buruz
hainbat erreferentzia baditugu
ere, ez dugu –tamalez– EAEko
enpresei buruzko daturik.
Horregatik, egokia litzateke
gure enpresei buruzko datuak
jasotzea eta gure inguruko
errealitatea zein den gertuago-
tik jakitea. Horixe izanen da
liburu honen ardatz nagusia.

Liburuaren edukia interesga-
rria izan daitekeelakoan nago
enpresa-sortzaileentzat, aginta-
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Iturriak: EUSTAT; egileak berak jasotako datuak.

1.4. irudia. Teknologia-maila txikiko zerbitzuetako establezimenduak EAEn.

I.5. irudia. Parke teknologikoetan eta inkubazio-zentroetan
oinarritutako politiken kronologia EAEn.
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ri publikoentzat eta komunitate akademikoarentzat. Emaitzetatik, agente guztion-
tzat ondorio esanguratsuak atera daitezke. Beraz, EAEko enpresen demografia eta
teknologiaren erabilera zabal aztertzea konplexua izan arren, errealitate korapila-
tsu horretara hurbiltzeko saiakeratzat joko genuke azterketa hau.

Liburuaren lehen atal honetan ETEen egoera eta garrantzia –bai Europan bai
EAEn– zer nolakoa den azalduko dut jarraian. Ondoren, bigarren atalean, enpresa-
-sortzaileak eta horien eginkizuna aztertuko ditut. Enpresa berriek merkatuetan
duten eraginari buruz ekonomisten iritzia, berriz, lehen zati honetako hirugarren
atalean jorratuko dugu.

ETEak Europan

Ekonomia Lankidetzako eta Garapeneko Erakundeak (ELGE) dio enpresa txikiek
merkatuen lehiakortasuna pizten dutela eta produktibitatea areagotzen laguntzen
dutela. ELGEko herrialdeetako enpresen % 95 enpresa txikiak edo ertainak (ETE)
dira, 250 langile baino gutxiago dutenak. Lanpostu guztien % 60-70, ordea, enpre-
sa horietan dago. Gaur egun, lan berri gehienak ETEek sortzen dituzte. Adituek
diote, bestalde, ETEak direla berrikuntzaren eta garapen teknologikoaren iturri
nagusia.

Europako Batasuneko (EB) estatuetan ia 19 milioi ETE ditugu, enpresa guztien
% 99,8. Euskal Autonomia Erkidegoan bezala, beste zenbait herritan ere azpima-
rratzekoa da mikroenpresen garrantzia (10 langile baino gutxiago duten enpresak):
Frantzian, Irlandan eta Danimarkan, esaterako. Enpresen kopuruari begiratuz gero,
EBko estatuetan mikroenpresen batez besteko proportzioa % 93koa da; Amerikako
Estatu Batuetan (AEB), berriz, % 50ekoa. Azken urteotako erronka, bestalde, hauxe
da: gero eta enpresa txikiagoak sortzen direla. Enpresen tamaina-murrizketaren
adibide ugari dago azkenaldian, Japonian eta AEBetan bereziki.

Sektore jakin batzuetakoak dira ETE gehienak, bereziki zerbitzuetakoak: handiz-
kako eta txikizkako merkataritzakoak eta ostalaritzakoak, batik bat. Eraikuntzako
sektoreak ere ETE asko ditu. Adituek estrategikotzat jotzen dituzten zenbait sekto-
retan ere garrantzi handia dute ETEek: ordenagailuetarako informazioa prozesa-
tzeko softwarean, I+Gean eta azterketa teknikoan, enpresen antolakuntzan eta
giza baliabideen garapenean... Horietan guztietan ETEak dira –normalean–
ekoizpen- eta zerbitzu-jarduerak eskaintzen dituzten enpresak. Hala eta guztiz
ere, ez da gutxietsi behar manufaktura-sektoreko ETEen kopurua. EBko estatuetan

Enpresa txiki eta ertainen garrantzia EAEko ekonomian
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% 96koa da manufaktura-sektorean –batez beste– 100 langile baino gutxiagoko
enpresen proportzioa. Datu horien guztien arabera, begi-bistakoa da ETEak
–mikroenpresak, bereziki– ekonomiaren funtsezko sostengua direla ELGEko
herrialde gehienetan. EBko partaide garen ekonomietan are handiagoa litzateke
ETEekiko mendekotasuna, AEBetakoarekin eta Japoniakoarekin alderatuz gero
behintzat.

Sortzen diren lanpostu berri gehienak ETEen eskutik datoz gaur egun, nahiz eta
oraindik ere ELGEko estatuetan lanpostu guztien erdia (gutxi gorabehera) enpresa
handietan egon (bada desberdintasunik sektoreen eta estatuen arabera). EBko esta-
tuetan 70 milioi pertsona enplegatzen dituzte ETEek, EBko enplegatu guztien bi
herenak. Espainian eta Portugalen zertxobait handiagoa da ehuneko hori.
Manufaktura-sektorea enpresa handiz osatua dagoela pentsatu ohi dugu eta,
beraz, sektore horretako lanpostu gehienak lantegi handietan kontzentratzen dire-
la. Eskura ditugun datuen arabera, ordea, manufaktura-sektoreko lanpostuen zati
handi bat bereganatzen dute ETEek (ikus 1.6 irudia). Espainian, adibidez,
manufaktura-sektoreko lanpostuen erdiak 100 langile baino gutxiagoko enprese-
tan daude.

Iturria: ELGE, 2000

1.6. irudia. Lanpostuen banaketa manufaktura-sektorean enpresa-tamainaren arabera, 1990eko hamarkada-
ko azken urteetan.

Ekoizpenari buruzko datuei begiratuz gero, ELGEko estatuetan ekoizten den
guztiaren % 40 bakarrik sortzen dute ETEek. Ekoizpen-datu hori lanpostuarenare-
kin alderatuz gero, ETEetako langileen produktibitatea (langileko ekoizpena)
enpresa handietako langileen produktibitatea baino txikiagoa dela diote datuek.
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Hala ere, badira ETE oso produktiboak eta hazkunde izugarria izaten ari direnak
ere (hazten ari diren enpresa ororen % 10 edo). Berrikuntzaren eta hazkunde eko-
nomikoaren sustatzaile diren enpresa horiek jakintzaren alorrean dihardute bere-
ziki –era intentsiboan jardun ere–, jarduera ekonomiko ugari dagoen eskualde
geografikoetan. 

Enpresa-sortzaileen sexuari dagokionez, berriz, gizonezkoak dira gehiengo
nabarmena: sortzen diren enpresetako nagusien edo jabeen % 25-30 besterik ez
dira emakumezkoak. Estatu askotan bultzatu ziren 1990eko hamarkadan emaku-
meak enpresa-sortzaile egiteko ekimenak. Emaitzak, ordea, ez dira berdinak izan
alde guztietan. Espainian, adibidez, arlo horretan gehiago aurreratu beharra dago,
aipatu hamarkadan egindako % 108ko aurrerakada EB gainerako estatuetakoa
baino txikiagoa izan baita (ikus 1.7. irudia).

Iturria: ELGE, 2000

1.7. irudia. Enpresaburu diren emakume-kopuruaren bilakaera 1990eko hamarkadan. 1990 urtea = 100
Indizea.

ETEek ‘etxe barrura’ begiratu izan dute beti produktuak erosi eta saltzeko, hau
da, lekuan lekuko ekonomiaz (lokalaz, nazionalaz...) baliatu izan dira beren jar-
duerak eta inbertsioak egiteko. Globalizazioaren eragina dela-eta, nabarmen ari
dira aldatzen joerak azken urteotan, hiru aldetatik bereziki. Batetik, ETEek maiza-
go jotzen dute kanpoko merkatuetara beren produktuak eta zerbitzuak esportatze-
ra. Mundu osoan esportatzen diren produktu manufakturatuen heren bat ETEek
egindakoa da. Kanpoko inbertsioetarako, ordea, ETEen eragina zertxobait txikia-
goa da. Bestetik, egun egiten diren nazioarteko enpresen arteko itunek eta bat-
-egiteek adierazten dutenez, ETEen parte-hartzea gero eta aktiboagoa da. Azkenik,
informazioko eta komunikazioko teknologiak (IKT) gero eta gehiago erabiltzen
dituzte ETEek. Gutxitzen ari da pixkanaka IKTen erabileran ETEek enpresa handie-

Enpresa txiki eta ertainen garrantzia EAEko ekonomian
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kiko zuten tartea. Komunikazioko teknologiaren abantailak –e-commerce eta
e-business, besteak beste– enpresa txikietara ere ari dira iristen, poliki bada ere.

ETEek eta enpresa-sorrerek ekonomian duten garrantzia ikusirik, horien arazoak
gutxitzeko hainbat politika diseinatu dituzte erakunde publikoek: ETEak teknolo-
gizatzeko eta nazioartera ateratzeko neurriak, besteak beste. Enpresen sorrera bul-
tzatzea da garrantzizko beste politika bat. Enpresa berriak sortzeko gaitasuna alda-
tu egiten da estatu batzuetatik besteetara. Reynoldsek (1999) egindako ikerlan
batek hiru estatu mota bereizten zituen: enpresak sortzeko jarduera handikoak,
ertainekoak eta txikikoak. Enpresak sortzeko jarduera handiko estatuetan (AEB,
Kanada eta Israel) batez beste 6,9 enpresa sortzen ziren 100 biztanleko; jarduera
ertaina zutenetan (Italia, Erresuma Batua) batez beste 3,4 ziren 100 biztanleko sor-
tutako enpresak; eta, azkenik, jarduera txikiko estatuetan (Alemania, Frantzia,
Danimarka eta Japonia) 1,8 enpresa sortzen ziren 100 biztanleko. EAE azken talde
horren barruan sartu beharko genuke. Amerikako Estatu Batuetan, adibidez,
enpresak sortzea gizartean ongi ikusitako ekimena da. Gizarte horrek asko balora-
tzen du gizon-emakumeen banakotasuna (indibidualitatea), norbera bere kabuz
baliatzeko askatasuna. Lan-merkatua, berriz, oso malgua da. Handia da, bestalde,
gizartearen tolerantzia enpresak sortzeko arriskutan murgiltzeari dagokionez.
Horrez gain, erakunde publikoek eta finantzarioek erraztasun handiak eman ohi
dizkiete –normalean– enpresa-sortzaileei.

Politika publikoek –finantzaketari, berrikuntzari eta giza baliabideei loturikoek,
bereziki– enpresen sorrera eta hazkundea oztopatu egin ditzakete, eta, bide batez,
eskualde bateko jarduera ekonomikoa moteldu. Aipatzekoa da, bestetik, enpresa-
-sortzaileei denbora eta diru dezente joaten zaiela enpresa berri bat sortzeko era-
kunde publikoetatik datozkien eskakizun guztiei erantzuteko. Paper-kontu eta tra-
mitazio burokratiko guztiei aurre egin beharrak bati baino gehiagori kendu izan
dio enpresa sortzeko gogoa. Enpresa berriak sor daitezen eta horretarako sortzai-
leek ahalik eta oztopo gutxien izan ditzaten, hainbat urrats egin dituzte era guz-
tietako erakundeek: EBk, ekonomia-ministerioek, autonomia-erkidegoek, erakun-
de probintzial eta lokalek... Adibide bat: egun Espainian enpresa bat sortzeko aur-
keztu behar den txostena 10 orrira murriztu nahi da, tramitazio-prozesua, berriz,
48 ordura jaitsi. ELGEko estatuetan erakunde publikoek 1990eko hamarkadan
ezarritako politika aipagarrienak honako hauek dira:

• Zerga-politikaren erreforma
• Enpresa-kudeaketari buruzko ikastaroak
• Merkatuetarako bidea erraztea enpresei
• Informazioaren antolakuntza eta adierazpena hobetzea
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• Finantzaketa-iturriak ugaltzea
• Oztopo administratiboak gutxitzea

Europako Batzordeak txosten bat –ENSR Enterprise Survey 1999– kaleratu berri
du. Hiru multzotan sailkatzen ditu txostenak ETEek dituzten arazorik handienak:
finantzaketa eskuratzea, erregulazio administratiboa eta trebakuntza txikiko langi-
leria. Espainian, hiru arazo horiek ez dira –antza– guztizkoaren herenera ere iris-
ten eta ETEek badituzte bestelako zenbait oztopo ere: azpiegiturarik eza, teknolo-
giaren erabilera… (ikus 1.8. irudia).

Iturria: ENRS Enterprise Survey 1999

1.8. irudia. ETEek dituzten hiru arazo nagusiak

Laburpen modura, Espainia, Frantzia eta EB elkarrekin alderatuz gero, hona
hemen emaitzak: enpresa txiki eta ertainen ehuneko nahiko parekoa dute hiruek
(% 99,8koa EBk, % 99,9koa Espainiak eta % 98koa Frantziak). Mikroenpresen pro-
portzioari dagokionez, Espainiakoa Frantziakoa baino handiagoa da (% 95
Espainiak, % 89 Frantziak). Espainiako ETEek lanpostu gehiago sortu dituzte –erla-
tiboki– gainerako bi eskualdeetakoek baino (% 66 EBk, % 70 Espainiak eta % 64
Frantziak). ETEen parte-hartzea Espainiako esportazioetan % 44koa da, EBko
batezbestekoa baino txikiagoa.

Etorkizunari begira, erakunde publikoen politiken nondik norakoaren arabera
Europako ETEak hiru norabidetan indartu nahi direla sumatzen da: enpresak sor-
tzeko eta hazteko finantzaketa-erraztasunak; teknologizazioa eta, azkenik, nazio-
artera hedatzea. Espainian eta Euskal Autonomia Erkidegoan hainbat ekimen sus-
tatu dira hiru norabide horietan aurrera egiteko. Ekimen horien bultzatzaile nagu-
siak erakunde hauek izan dira:

Enpresen sorrera eta hazkundea finantzatzeko
• CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento, S.A.)
• ENISA (Empresa Nacional de Innovación)

Enpresa txiki eta ertainen garrantzia EAEko ekonomian
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• ELKARGI Elkarrekiko Berme Elkartea.

Teknologizazioa sustatzeko:
• CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
• DDI (Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación, S.A.).

Nazioartera hedatzeko: 
• ICO (Instituto de Crédito Oficial)
• ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior)
• CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación)
• Merkataritza-ganberak

Garbi ikusten da, beraz, enpresa berri eta txikiak ekonomiaren eragile garrantzi-
tsu direla, gure inguruko ekonomian bereziki. Enpresok garrantzitsutzat jotzen
badira ere, arazo frankorekin egiten dute topo, oraindik ere, sortu eta luzaroan
iraun ahal izateko. Oztopo horietatik batzuk merkatutik, finantza-erakundeetatik,
enpresa-sortzaileen berezko ezaugarrietatik eta erakunde publikoetatik datoz.
Erakunde publikoetatik laguntza-politikak zehaztu nahi izan badira ere, egungo
errealitateak diosku enpresak sortzeko oztopo ugari daudela eta sortzea lortzen
dutenek ixte-tasa handiak dituztela. Sortzen diren enpresa txiki horietatik gutxik
lortzen dute haztea. Hala ere, ETEek eragin ekonomiko handia dute, bai lanpostu
berriak sortzeari bai berrikuntzak sartzeari dagokienez. 

ETEak Euskal Autonomia Erkidegoan

EAEn, enpresa txiki eta berrien demografia ziklo ekonomikoarekin bateratsu ibili
da. Ziklo ekonomikoa krisi-garaian sartu zenean (1993-1995), establezimenduen
desagertze- edo ixte-kopurua sorrerena baino handiagoa izan zen EAEn.
Hazkunde ekonomikoaren garaian, berriz, establezimenduen sortze- eta
desagertze-kopuruen arteko aldeak positiboak izan ziren (1996tik aurrera). Beraz,
1990eko hamarkadaren lehen erdian establezimenduen kopuru garbia (establezi-
menduen sorrera ken desagertze-kopurua) gutxitu eta zenbaki negatiboetara ere
iritsi zen. Baina hamarkadaren erdialdean handitu egin zen kopuru garbia, hau da,
establezimendu gehiago sortu ziren itxi zirenak baino eta, ondorioz, EAEko eko-
nomiaren sorrera garbien kopurua positiboa izan zen. Hala ere, kemen hori inda-
rra galduz joan da azken 3-4 urteotan. EUSTATek zabaldutako datuek erakusten
dutenez (ikus 1.9. irudia), XX. mendeko azken hamarkada gorabehera ugariko
garaia izan zen.
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Iturriak: EUSTAT; egileak berak jasotako datuak.

1.9. irudia. Establezimenduen sortze- eta ixte-kopurua EAEn, eta bien arteko aldea 

1993-2000 epean urtero 19.500 establezimendu sortu ziren urtean –batez
beste– EAEn; desagertu, berriz, 18.000. Kopuru horiek urtero 1.500 establezimen-
du garbi sortu zirela adierazten digute. Sorrera garbi horiei esker, jakina, ekono-
mia piztuz eta dinamizatuz joan zen.

1990-2000 epea gorabehera askoko garaia izan zela esan dugu lehenagotik ere.
Orokorrean, kontinente guztietako merkatuek krisi ekonomiko eta politikoak jasan
zituzten hamarkada horretan, hazkunde-aldiekin batera moteltzeak edo atzeral-
diak izan baitziren, hamarkadaren bukaera aldera bereziki. 

Beste hainbat herrialdetako enpresak bezala, EAEkoak ere egoera ekonomiko
ezegonkorrean dabiltza azken urteotan. Ezegonkortasun hori atzerriko indar eko-
nomiko nagusiek jasandako aldaketek eragin dute (AEBko ekonomiaren beheraka-
dak, Hego Ameriketako krisiak...), batetik; bestetik, ziurtasun gutxiagoko ingurune
politiko lokal eta globaletara hedatu izanak. EAEko industria- eta merkataritza-
-ganberek kaleratutako txosten bateko datuek nahiko garbi adierazten digute eze-
gonkortasun-egoera hori. Txostenak EAEko 1.500 enpresez osatutako laginaren
datuak jasotzen ditu, 1998-2000 epean bildutakoak. Hona zer nabarmentzen
duten datuek: gorabehera ekonomiko horiek direla-eta, EAEn ere atzerakada jasan
dugula, motela bada ere (ikus 1.10. irudia).

Lagineko enpresen erdiek baino gehiagok enplegu- eta salmenta-hazkundea
izan zuten epe horretan. Enpleguaren eta inbertsioaren inguruko datuak ere posi-
tiboak izan ziren, salbuespen batzuk kenduta. Gainerako aldagaiek –salmentek,
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esportazioek eta enpresen konfiantzak– beherakada nabarmena jasan zuten.
Inbertsioari buruzko datuek, berriz, ekonomia-jarduerak beherantz egin duela
azaltzen digute, etorkizunari begira hazteko joera ageri badute ere.

Iturria: Eusko Ganberak

1.10. irudia. EAEko datuak, 1998-2001.

EAEko datu horiek Espainia, Frantzia eta EBkoekin alderatuz gero, oro har pozik
egoteko moduko datuak direla esan genezake. Enpleguari dagokionez, adibidez,
EAEko datuak EBko batezbestekoak baino askoz ere hobeak izan ziren. 2000. urte-
an EAEko enpresen % 55ek izan zuten enplegu-hazkundea; Europan, aldiz,
enplegu-hazkundea izan zuten enpresen ehunekoa ez zen, batez beste, % 25era
iritsi (ikus 1.11. irudia). Bai EAEko datuak bai Espainiakoak Frantziakoak eta
EBkoak baino dezente hobeak izan ziren.

Orokorrean, EAEko eta Espainiako datuak Frantziakoak eta EBko batez besteko-
ak baino hobeak dira. Joan den mendearen bukaerako –hau da, 2000. urteko–
enpresen hainbat aldagairi begiratuz gero (salmentak, esportazioak eta inbertsio-
ak, adibidez), honakoa esan genezake: EAEko ekonomia –enpresa txikietan beste
hainbat herritakoa baino gehiago oinarritzen den ekonomia1– Europaren batez
besteko ekonomia baino osasun hobekoa da.
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Iturria: Eusko Ganberak, 2000

1.11. irudia. EAEren eta inguruko herrien arteko alderaketa, 2000. urtea.

Hona hemen adibide bat: EAEko enpresen % 69k adierazi zuen salmenta-
-hazkundea izan zuela; EBn, berriz, enpresen erdiak baino gutxiagok (batez beste)
izan zuen hazkunderik. Esportazioei dagokienez, EAEko enpresen erdiak baino
gehiagok adierazi zuen esportazioek gora egin zutela; EBn, aldiz, enpresen heren
batek (batez beste) izan zuen esportazio-hazkunderik. Inbertsioari dagokionez,
azkenik, ia bikoitza izan zen EAEn inbertsioak gorantz egin zuela azaldu zutenen
ehunekoa EBko batez bestekoarena baino.

Beraz, EAEko ganberek emandako datu horiek guztiak –azaletik bada ere– kon-
tuan hartuz gero, honakoa esan genezake: batez beste 4-5 langile dituzten enpre-
sa txikietan oinarritzen den gure ekonomia Europakoa baino lehiakorragoa dela,
orokorrean. Are gehiago ere: lehiakorragoa izateaz gain emaitza hobeak ere ari da
lortzen azken urteotan. Enpresa berri eta txikiak garrantzitsuak izaki ekonomia
baten lehiakortasuna areagotzeko, zentzuzkoa da erakunde publikoek helburutzat
jartzea enpresa berri eta txikiak sendotzea. Horrela bada, Europako Batasuneko
erakunde gorenetik hasi eta udalerrietako erakunde xumeeneraino jaitsiz, enpresa
berriak eta txikiak indartzeko ahalegin ugari egin dira edonon. Ahalegin horien
emaitzak nolakoak izan diren, ordea, ez dago garbi jakiterik. Horixe argitzen saia-
tuko gara, hain zuzen, hurrengo ataletan. 

Laburpena

Gainerako ekonomiek bezalatsu, EAEkoak ere enpresa txiki eta ertainak ditu sosten-
gu nagusia. ELGEko herrialdeetan hamar establezimendutik bederatzi ETEak dira;
hamar lanpostutik zazpi, berriz, ETEek sortutakoak. Horrez gain, aditu askoren ustez
ETEek merkatuak dinamizatzen dituzte –enpresa berrien sorrera eta itxiera dela
medio–, lehiakortasuna, efizientzia, garapen teknologikoa eta berrikuntzarako gaita-
suna areagotuz. Ukaezina da, beraz, ETEen garrantzia garapen ekonomikoan.
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Bestalde, garrantzitsuak izan arren, zenbait arazorekin egiten dute topo enpresa
berriek eta ETEek. Ixte-tasa handia litzateke, ziurrenik, arazo larriena. Sortzen
diren enpresen erdia baino gehiago lehenbiziko bost urteetan desagertzen da.
Gutxik irauten dute bizirik 10 urtetik gora, eta irauten dutenetatik proportzio txiki
batek izaten du hazkunde ikusgarririk.

Garapen teknologikoa, bestalde, guztiok ahotan darabilkigun fenomenoa da.
Enpresen baliabide nagusietakoa bilakatu da gaur egun garapen teknologikoa
(nagusia ere zenbait enpresatan), jakintza, makineria, langile eta kapitalarekin
batera. Jakintzak teknologiaren garapenean eragiten du; teknologia berriak, berriz,
enpresan aplikatu ahal izateko sortzen dira. Aplikazio horiek jakintza areagotu
egiten dute eta, horrela, prozesuak etenik gabe jarraitzen du. Askoren iritziz,
ETEak prozesu horren zati nagusi dira.

ETEen demografiaren argazkia ikusirik eta haiek garapen teknologikoan duten
eragina kontuan harturik, ez da harritzekoa erakunde publikoek azken urteotan bi
alor horietan politikak gauzatu izana. 1990eko hamarkadan, adibidez, enpresak
sortu eta hazteko inkubazio-zentroetan eta parke teknologikoetan oinarritutako
politikak bultzatu dira EAEn. Liburu honen hurrengo atalek sakonago jorratuko
dituzte gai horiek.
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Enpresa-sortzaileak

“Inspirazioa egon badago, baina 

lanean harrapatu behar zaitu” (Picasso).

Entrepreneur bat ezagutu dut

Duela gutxi entrepreneur bat ezagutu dut, baina ez edonolakoa. Enpresa bat baino
gehiago sortu dituen, ezer egin gabe egoten ez dakien gizona ezagutu dut.
Gainera, arrakasta izan duen horietakoa. True story bat, benetako istorioa da hona-
koa.

Mahai berean afaltzeko eseri ginen eta, nork bere burua aurkeztu ondoren, hain-
bat gairi buruzko solasari ekin genion. Harry iparramerikarra da, gurasoak italia-
rrak zituela jakin badut ere. Hirurogei urteren bueltan dabilen gizona dela iruditu
zitzaidan, Bigarren Mundu Gerraren garaian jaiotakoa eta bizitzan asko ikusita-
koa. Berak esan zidanez, hamar urterekin lortu zuen lehenbiziko lana Harryk:
laguntzaile, hotel batean. Hura bere bizi osorako lanbidea ez zela berehala ohar-
tu zen, eta, artean gaztetxo zela, handizkako denda batean ogibide berri bat aur-
kitu zuen. Urte gutxiren buruan, denda hartako sail baten buru ipini zuten, sukal-
deko tresnen saileko buru, hain zuzen. Saldu, beharbada ondo salduko zuen,
baina afaltzen ari ginela ohartu nintzen oraindik sukaldeko hainbat tresna –sar-
dexka eta labana, adibidez– txukun nola erabili behar diren ez zekiela. Nahiko tra-
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ketsa zela pentsatu nuen, haragi zati hura nola mozten zuen begiratzen nuen bitar-
tean.

Handizkako dendan lanean aritu zen urteetan bezeroei entzuten, haiei zerbitza-
tzen eta, bereziki, saltzen ikasi zuen Harryk, betiere dendako arduradunak ipin-
tzen zizkion mugei eta baldintzei jarraituz. Hogeita hamar urte zituela –saltzaile
bikaina ordurako– lan bera bere kabuz hobeto egin zezakeela pentsatu zuen, eta,
burua gehiegi nekatu gabe, bere dendatxoa sortzea erabaki zuen. Kalitate handi-
ko sukalde-tresnak saltzen zituen. Denda irekitzekotan zebilela egun bere emaz-
tea duena ezagutu zuen Harryk. Berak kontatu zidanez, emakume harekin ezkon-
tzea izan omen du bizitzako lorpenik handiena. Bederatzi bat urte egin zituen
berak sortutako eta kudeatutako denda hartan. Metatutako esperientziarekin bide
berriak urratzeko garaia zela iruditu zitzaion. Bere esperientzia gainerako enpre-
setara aplikagarria izan zitekeelakoan, marketin-aholkularitzako enpresa bat ireki
zuen 1980ko hamarkadaren hasieran. Noski, enpresak ez zuen sukalde-tresnekin
zerikusirik, baina bazuen zerikusirik ‘nola saldu behar den’ kontzeptuarekin. Aro
berri bati ekin zion Harryk.

Aholkularitza-enpresa berrian, aurreko urteetan pilatutako esperientziaz baliatu
zen Harry bezero berriei arrotza zitzaien zerbitzu bat eskaintzeko. Urte horietan
bezero izandako enpresetatik asko ikasi zuela zioen. Enpresa asko eta jatorri uga-
ritakoak aholkatu zituen. Horri esker, ondasun higigarri eta higiezin askoren jabe
egin zen: aberastu egin zen, alegia. Harro zegoen bere bezero-zerrendan zituela-
ko Intel eta Apple, besteak beste. Harryk enpresa emankorra eraiki zuen. Familian
ere ez zen makala emankortasuna: sei alabaren aita bazen.

Halako batean, bezero berezi bat inguratu zitzaion marketin-aholkularitzako
enpresa oparo hartara. Bezero hark sukalde-tresnak saltzen zituen, baina ez zen
hori bere enpresaren jarduera nagusia. Berez, kafetegi-kate bat zen enpresa, kafe
gozoa txoko edo topagune goxo batean eskaintzeko helburuarekin eraikia. Bezero
zuen enpresa horrekin harreman berezi bat hasi zuela esan zidan Harryk.
Harreman ona. Elkar ezagutu eta urte gutxira, kafetegi kate haren zuzendaritza-
-batzordeko partaide izateko eskaintza jaso zuen Harryk. Aholkularitza-enpresa
saldu eta egin zioten eskaintza berria onartu egin zuen. Ederki asmatu zuen nire
lagunak. Berrogeita hamar bat urte izango zituen orduan Harryk. 1987an lokal
bakar bat zuen kafetegi-kate hura 1.600 lokal izatera pasa zen 1996an. Urte har-
tan enpresa uztea erabaki zuen Harryk, bi arrazoirengatik. Batetik, enpresa handi-
tzen ari zen, baina sorrerako ideia berari jarraitzen zion. Errutina bera eta gauza
bera egitean oinarritzen zen hazkunde hori aspergarria bilaka zitekeen. Kafetegi-
-kate hark eskaintzen zion xarma eta gozotasuna galtzear zegoen. Bestetik, Harryk

26



aukeretan oinarritzen zen lan-kontratu bat zeukan. Enpresak izandako hazkunde
ikusgarria zela-eta, akzioen balioa bere gorenean zegoen. Aukera horiek gauza-
tzeko une oso aproposa zen; akzioak saldu eta etekin handiak ateratzeko unea
zen, alegia. Halaxe egin zuen eta, artean ere gazte baina poltsikoa ederki beteta
zuela, erretiratzeko erabakia hartu zuen. Ederki erretiratu ere!

Urtebete baino ez zuen iraun erretiratuta. Geldirik lasai ezin egon eta berriro
lanari ekin zion. Oraingoan, Harry jatetxe bateko presidente eta zuzendari izen-
datu zuten. Hainbat erreforma egin ondoren handik urte batera jatetxea saltzea
zen jabeen asmoa. Eginkizun hura arrakastaz amaitu ondoren, enpresa berri bat
sortzea erabaki zuen Harryk 1998an: italiar janaria saltzeko jatetxe-kate bat.
Oraindik ere bere ardurapean dauka Harryk kate hori. Jatetxe horietan, puntako
teknologiaz baliatuz, janaria egin eta zerbitzatu egiten dute. Jatetxean bertan eros
daitezke produktu horiek, etxera eraman eta han prestatzeko. Janariekin batera,
sukaldeko tresneria ere badago salgai. Jatetxe-katea Europa eta Asiara hedatu du
jadanik. 2002. urtean, enpresa sortu eta lau urtera, Ameriketako Estatu Batuetako
Jatetxeen Sektoreko Sari nagusia eman zioten. 

Sinetsi ala ez, Harryk hogeita hamar urte zituela ikasi zuen irakurtzen. 

Afari benetan interesgarria gizon harekin izan nuena.

Entrepreneurship eta enpresa-sortzailea kontzeptuen esanahia

Ez da erraza entrepreneur edo enpresa-sortzaile kontzeptua zehatz-mehatz defini-
tzea. Kontzeptu horren esanahia zein den galdetuz gero, erantzun desberdinak
jasoko genituzke, ziur aski. Zenbat buru, hainbat aburu. Kontzeptuaren ibilbide
historikoak erakusten digunez, esanahia aldatu egin da urteen poderioz.
Hisrich-en (2002) erreferentzia historikoa hartuko dugu eredutzat entrepreneur
edo enpresa-sortzaile kontzeptuaren bilakaera nolakoa izan den azaltzeko.

Erdi Aroa: Eskala handiko ekoizpen-proiektuen ardura zuen pertsona zen
entrepreneurra, dirua galtzeko arriskurik jasan ohi ez zuena.
Gaztelu, hesi, katedral eta hainbat egoitza publikoren eraikuntza-
ren arduraduna, adibidez, entrepreneurtzat har genezake.

XVII. mendea: Merkantilismoaren hedakuntza-garaian, prezioen gorabeherek
eragindako ezjakintasun-egoeran murgildu ziren enpresa-
-sortzaileak. Arrisku-kontzeptuak indarra hartu zuen garai hartan.
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Handik aurrera, irabaziak edo galerak izateko arriskua beregana-
tzen duenari deitzen zaio enpresa-sortzaile. 

XVIII. mendea: Industrializazioaren garaiaren hasieran teknologia berriak agertu
ziren. Aurrerapen horiek merkatura –erosleen eskuetara, alegia–
irits zitezen, ideiak gauzatzeko diruaren premia zeukaten
enpresa-sortzaileek. Kapitalistaren eta kudeatzailearen arteko
bereizketa nabaria eta garrantzitsua zen aro horretan. Kapitalistak
bere diruari ahalik eta etekinik handiena atera nahi dio, baita
kudeatzaileak bere proiektuari ere. Beraz, derrigorrean bereizi
behar dira –garai honetatik aurrera, bereziki– inbertitzailea eta
kudeatzailea. 

XIX. mendea: Inbertitzailea eta enpresa-kudeatzailea bereizi ondoren, enpresa-
-sortzailearen etekinak eta kapitalaren etekinak ere bereizi behar-
ko genituzke. Enpresa-sortzaileak irabaziak emateko antolatu eta
kudeatzen du enpresa. Ekonomiaren ikuspuntutik, gastu guztiak
ordaindu ondoren (material-kontsumoa, egoitzaren alokairua,
enplegatuen soldata, kapitalaren kostua…) geratzen den sobera-
kina litzateke enpresa-sortzailearen irabazia, ekimenaren, antola-
kuntzaren eta lanaren ordaina, hain zuzen. Sortu den enpresak
arrakasta lortzen badu, kudeatzailearen etekina kapitalistarena
baino handiagoa izan liteke.

XX. mendea: Berrikuntza-kontzeptua garrantzia hartuz joan zen enpresen
sorreran eta arrakastan. Enpresa-sortzaileak ideia originalak eta
berritzaileak ekarriz gero, merkatuan irauteko eta enpresaren
tamaina hazteko aukera handiagoak izan ditzake. Zaila da, ordea,
aurrez ikustea nolako harrera egingo dien merkatuak ideia horiei.
Berriro ere arriskuaren kontzeptua azaltzen zaigu; oraingoan,
baina, berrikuntzaren ondorioetatik datorkigu.
Maiz aipatu izan da arriskua jasateko gaitasuna dela enpresa-
-sortzailearen ezaugarrietako bat. Hainbat ikertzaileren ustetan,
ordea, enpresa-sortzailea energiaz beteriko pertsona da, baina
bere ahalmenari neurria hartzen diona, arriskurako zaletasun
berezirik edo ohiz kanpokorik ageri ez duena, alegia. 
XX. mendeko beste zenbait adituk diote aukerak maximizatzen
dituen pertsona dela enpresa-sortzailea. Hau da, ekimena hartu,
mekanismo ekonomiko eta sozialak antolatu eta, etorkizunean
galerak izateko arriskua onartzen badu ere, aukera berriei ahalik
eta etekin handiena ateratzen saiatzen den pertsona dela esan
izan da. Ohartuko zinetenez, denborak aurrera egin ahala kon-
tzeptua gero eta zabalagoa da, baina, oraindik ere, definizio
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zehatz batera iritsi gabe. Are gehiago: ekonomistek, psikologoek,
politikariek edo enpresaburuek ezberdin ikusten dute gaur egun
enpresa-sortzailea. Ekonomista askok diote enpresa-sortzailea
ongizate ekonomikoaren aberastasun-iturri dela. Enpresaburuek,
ordea, merkatuan dabilen beste arerio bat bezala ere ikus deza-
kete enpresa-sortzailea. Psikologoek, berriz, honakoa esan ohi
dute, entrepreneurra egoera berriei aurre eginez eragozpenak
gainditu eta, norberaren ekimenetik abiatuta, saria eskuratzeko
ahalegina egiten duen pertsona dela. 
Definizio bateraturik ez badugu ere, enpresa-sortzailearen hain-
bat ezaugarri garrantzitsu aipatu ditugu dagoeneko: aukera berriei
ekiteko sormena, arriskua jasateko ahalmena, kudeatzeko gaita-
suna, lehiakortasunaren eragilea, berritzailea eta ongizate ekono-
mikoaren iturria izatea... Hala ere, beste ezaugarri bat erantsi
beharko genieke aipatutako horiei guztiei, horrenbeste aipatzen
ez bada ere: ausardia. Begi-bistakoa da sortzen diren enpresetatik
askok sortu eta handik urte gutxira porrot egiten dutela. ELGEk
(2002) gai honen inguruan argitaratu duen azken txostenaren ara-
bera, esaterako, Europan ikertu diren enpresa sortu berrien erdiak
bost urteren buruan desagertu egiten dira. Hori horrela dela jaki-
nik ere, enpresa-sortzaile askok aurrera egin nahi izaten dute.
Ausartak!

1990eko hamarkadan, 19.000-20.000 enpresa sortu ziren urtero –batez beste–
Euskal Autonomia Erkidegoan. XX. mendearen bukaerako egoera ekonomiko zai-
lei aurre egiteko gaitasuna erakutsi duten milaka enpresa izan baditugu ere gure
herrian, bide-bazterrean geratutakoak ere beste horrenbeste izan dira. Enpresa
horiek guztiek, arrakasta izan dutenak eta izan ez dutenak, beren proiektuari eki-
teko ausardia eduki dute noizbait. Batzuk ondo ibili dira; beste asko, tamalez, ez.

Enpresa-sortzaile guztiek badute ezaugarri komun bat: egoera berri bat ezagutu
dute enpresa sortzeko unean, posible den –hasieran behintzat– eta neurri handi
batean aurretik desiragarria zen egoera bat. ‘Neurri handi batean’ desiragarria diot,
ez baita beti horrela izaten. Izan ere, enpresa-sortzaileak enpresa sortzera behar-
tuta dauden kasuak ezagutzen ditugu, erabakia desiragarria ez dena, alegia.
AEBetako hiri handi batean egindako ikerlan batek zioenez, telefono-konpainien
orri horietan enpresa berrien kopurua % 12 igo zen langabezia handitu zen unean.
Dirua lortzeko lan egiteko premia dagoenean, eta lanik aurkitzen ez denean, nahi-
taez irtenbide bat lortu behar izaten da. Sarri askotan, enpresa berri bat sortzea
izan ohi da irtenbidea.
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Enpresa-sortzaile izateko sena berezkoa dela dio zenbaitek. Beste batzuek diote,
berriz, garatu egiten den nortasuna dela berezkoa baino gehiago. Lehen aipaturi-
ko hainbat ezaugarri (sortzeko talentua, negozio-aukerak hautemateko gaitasuna,
arriskurako joera…) berezkoak izan ditzake norbaitek eta, zalantzarik gabe, erra-
zago bultza dezakete enpresa berri bat sortzera. Ezaugarriok jaiotzetikoak izan
daitezkeen arren, bizitzan, heziketaren eta esperientziarekin, garatuz ere joan dai-
tezke. Are gehiago, enpresa bat sortzeko erabakia hartzen denean, pertsonaren
ezaugarriez gain inguruko kanpo-faktoreek ere garrantzia daukatela zalantzarik ez
dago. Merkatuaren lehiakortasun-maila, sortutako enpresaren ezaugarriak, kultu-
ra, hezkuntza-sistema, familia, gizartea, egitura politiko eta ekonomikoa... dira,
besteak beste, aipatu kanpo-faktoreak. Horiek guztiek eragina izan dezakete
enpresa sortu berrietan, tamaina handiko zein txikikoetan, eta enpresa berri horien
etorkizunean nolabaiteko zerikusia ere badute. 

Kanpo-faktore kulturalek enpresa-sortzaileengan duten eragina zenbatekoa den
zehazteko, adibidez, garrantzizkoa da gogoratzea herri bakoitzak bere erara adie-
razten duela entrepreneur izaerak duen onespena. Kulturaren eragina dela eta,
edonon aurki ditzakegu enpresa-sortzaileekiko jarrera ezberdinak. Berak sortutako
hirugarren enpresak berriro porrot egin ondoren, AEBn entrepreneur bati “lasai,
gizona, laugarrenean lortuko duk!” erantzungo liokete, ziur aski. Gure ingurune-
an, ordea, entrepreneur hori bera galtzailetzat (loser, ingelesez) edo enpresaburu
kaskartzat joko genuke.

Atal honen laburpen modura, zaila da enpresa-sortzailea –edo entrepreneurship
kontzeptua bera– zehaztasunez definitzea. Oraingoz gauza bakarra esan dezake-
gu: enpresa bat sortzean, pertsonaren ahalmena azaltzen duten barne-indar eragi-
le batzuk (bai jaiotzetikoak bai denboraren poderioz garatutakoak) eta pertsonatik
at dauden kanpo-indar eragileak ditugula jokoan. Enpresa-sortzaile batek ez daki
ziur zer gertatuko zaion etorkizunean balizko negozio berri bat sortzen duenean.
Gerora, sortutako enpresaren balioa mantendu, handitu edo txikitu egingo da.
Sortu eta berehala, enpresa merkatuari egokitzen –bizirik iraun dezan, bederen–
ikasi beharko du. Egokitze hori egiten ez bada, merkatutik irten beharrean izango
dira entrepreneur horiek. Enpresak maiz ixten direla eta beren patua ere horixe
izan daitekeela jakin arren, minuturo sortzen zaizkigun enpresa berrien sortzaile
ausartek gure ekonomiaren suspertzaile nagusiak izaten jarraitzen dute.
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Noiz arte iraungo ote sortutako enpresak?

Sortu aurretik enpresa batek –mikroenpresa ala handia izan– noiz arte iraungo
duen jakitea ez da batere erraza. Ez-jakite horretan, zein da enpresa-sortzaile
baten prozesua? Jakin badakigu, mikroenpresen kasuan bereziki, sortzen diren
enpresen erdiek bost urteren buruan –gutxi gorabehera– amaitzen dutela beren
jarduera. Adituek diotenez, enpresa sortu aurreko aldian garatzen diren ideiek,
plangintzak eta prestakuntza onak mikroenpresen ixte-tasa gutxitzen lagundu egi-
ten dute. Beraz, mikroenpresen bizitza-zikloa enpresa sortu aurretik hasten dela
eta eskaintzen duen produktu edo zerbitzuaren zikloari zuzenki lotuta dagoela
esan genezake. Egia esan, ez dugu enpresa ororentzat baliagarria den bizitza-ziklo
estandarrik. Oro har –ikus 2.1. irudia– hainbat aldi bereiz daitezke bizitza-ziklo
osoan. Noski, mikroenpresa guztiek ez dute ezinbestean aldi guztietatik zertan
igaro. 

Mikroenpresa ororen sorrera produktu edo zerbitzu bat eskaintzeko ideia baten
garapenaren eta plangintza-lan baten ondorioa izan ohi da. Beraz, abiapuntua
(normalean) ideia bat izaten da. Ideia hori enpresa-sortzaileak berak eduki eta
garatutakoa edota beste nonbaitetik datorkiona izan daiteke. Kanpoko ideia-iturri
nagusietakoak honakook ditugu: beste enpresa batzuk, bezeroak, erakunde publi-
koen ekimenak eta Ikerketa eta Garapeneko (I+G) proiektuak.

Beste enpresa batzuk aztertu ondoren, maiz hartzen dira eredutzat haietatik arra-
kastatsuenak. Besteek egiten dutena ikusiz eta haiengandik ikasiz guk ere berdin
edo hobeto egin dezakegula pentsatu ohi dugu sarritan. Enpresa-sortzailearen ira-
ganeko esperientziari esker sortu izan diren makina bat enpresaren kasuak ezagu-
tzen ditugu. Aurreko esperientzian oinarritzen diren entrepreneur horiek, beste
enpresaren batean lanean ari zirela aukera berriren bat ikusi ondoren, aukera hori
enpresa berriren batean beren kabuz gauzatzea erabaki izan dute. Lehengo enpre-
san nabarmendutako axolagabekeriaren edo ezintasunaren ondorioz sortutako
aukera berri horien arrazoiak era askotakoak izan daitezke: aurreko enpresan
bezeroak behar bezala ez tratatzea, produktuak ekoizteko era berri bat probatu
nahi ez izatea... Enpresa-sortzaile mota hori, aurreko esperientziak bultzatuta,
beste batzuek baino hobeto egin dezakeen zerbaitetaz ohartzen da. Aukera horri
ahalik eta etekinik handiena ateratzen saiatuko da.

Sarritan, beste enpresaren batean edukitako esperientziaz baliatu ordez nahiago
izaten da merkatua aztertu, hori ere arrotza izan arren. Alegia, kontsumitzaile
potentzialaren azterketa zehatza egin eta haren beharrak ongi zehaztu ondoren
enpresa berritzaile bat sortzeko ideia gara daiteke. Horretarako, kontsumitzaile
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izan daitezkeen horien ahotsak arretaz entzutea komeni da, baita kontsumitzaile-
-kopuru hori enpresa bat sortzeko adinakoa dela ziurtatzea ere.

Are gehiago: zenbaitetan bezeroek eurek eskatzen dute beren beharrak asetze-
ko enpresa berria. Hau da, enpresa bat sortzen da jadanik hainbat bezerok hala
eskatu diotelako enpresa-sortzaileari. Adibide bat: Doneztebeko abokatu bati
enpresa berri bat sortzeko eskatu zioten Malerreka bailarako hainbat bezerok, zer-
bitzu berberak jasotzeko Iruñera joan eta etorri ez ibiltzeko.

Erakunde publikoek, baita pribatu gutxi batzuek ere, hainbat ekimen bultzatzen
dituzte aldian behin herritarrek ideia berriak sortu eta etorkizunean enpresa-
-proiektu bilaka daitezen. Hainbat udalek sormena landu eta enpresa berriak sor-
tzeko lehiaketak eta sariak antolatzen dituzte, adibidez. Era berean, zenbait
unibertsitate-fakultatek saritu egiten dituzte urtero ikasleek aurkeztutako enpresa
berrien proiektu onenak. Egia esan, enpresa-sortzaileen gaiari gero eta garrantzi
handiagoa ematen ari zaio unibertsitatea. AEBetan, unibertsitatean sortzen diren
berrikuntzak eta patenteak merkaturatzeko enpresa berrien kopuruak gorakada
handia izan zuen 90eko hamarkadan. Unibertsitatean ideia berriak sortzen dira;
ideia horien ekoizpena eta merkaturatzea, berriz, unibertsitatearen inguruan sor-
tutako enpresa berriek egin ahal dute. Bestalde, enpresak sortzeari buruzko
ikasgai-kopuruak ere gorantz egin du unibertsitateetan. AEBetako datuekin jarrai-
tuz, 1970. urtean 16 unibertsitatetan ematen zen entrepreneurship gaia; 1995.
urtean, berriz, 400 unibertsitate baino gehiagotan. Are gehiago, entrepreneurship
gaiaren inguruan kaleratzen diren aldizkari zientifikoak (journals izenekoak) uga-
rituz joan dira azken urteotan. Ukaezina da, beraz, erakunde publiko nahiz pri-
batu guztiek antolatutako ekimenek enpresa-sortzaileengan duten eragina. Azken
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batean, enpresa-sortzaileei ideiak sortzeko pizgarriak eta erraztasunak ematen
zaizkie –kanpotik bada ere– erakundeon bitartez. 

Ikerketa eta garapena sustatzen duten ekimenek (enpresaren barruko I+G inber-
tsioak, parke eta zentro teknologikoak, unibertsitateko ikerketa-jarduerak …)
berrikuntza gehitzea dute helburu. Berrikuntza horiek, produktu bihurtu ondoren,
enpresaren baten bitartekaritza behar dute salgai jartzeko. Beraz, enpresa dezente
berrikuntzarako burutu diren inbertsioen ondorio izan ohi dira. Prozesua osorik
gauzatzea, ordea, ez da gauza segurua izaten. Hasteko, ideia bat babesteko auke-
retako bat patentatzea da. Horretarako, ordea, hainbat urrats eta onespen behar
izaten dira. Ideia onartua izan bada, ideia produktu bihurtzeko ahalmena behar du
enpresaren batek. Ez hori bakarrik, baina: produktuak merkatua behar du, proze-
su osoan inbertitutakoak etekinik eman dezan. I+G proiektu asko bide-bazterrean
geratzen dira. Arrakasta lortzen dutenen artean, ordea, sortu berri diren hazkunde
handiko enpresak aurki ditzakegu. 

Pertsona bakar bat edo talde bat ibil daiteke enpresa sortzeko asmoarekin.
Ikuspuntu gehiago kontuan hartzeko aukera ematen du taldeak. Hainbat eratako
gaitasunak dituen jendea aurki daiteke taldean. Batzuk produktuaren diseinu- eta
ekoizte-lanetan adituak izango dira; beste batzuk enpresaren finantza- edo
salmenta-gaietan... Beraz, enpresa talde baten babespean sortzeak abantailak
eduki ditzake, ikuspuntu ezberdinek enpresa sortzeko ideia hobeto definitzen
lagun dezaketelako.

Hortaz, gizarte edo sistema ekonomiko batean enpresak sortzeko ideia-iturriak
ugariak badira, litekeena da eskualde horretan enpresak sortzeko ahalegin gehia-
go egitea. Horrek ez du esan nahi, ordea, saiakera arrakastatsu gehiago izango
denik, sortu behintzat gehiago sortuko direla baizik. Sistema ekonomiko horren
helburuak, nolanahi ere, sortzen diren enpresa horietatik ahalik eta gehienek arra-
kasta lortzea izan behar luke. Zenbait adituren ustez, arrakasta lortu ahal izateko,
garrantzitsua da sortu nahi den enpresa berriaren plangintza zehatza egitea.

Ideia sortu ondoren, komeni izaten da hura gauzatu aurretik bideragarria eta
errentagarria dela ziurtatzea. Hurrengo urratsa, beraz, plangintzarena litzateke
(ikus 2.1. irudia). Plangintzaren emaitzak positiboak balira, enpresaren sorrera
prestatzeari ekingo genioke, alegia, diru-iturriak bilatzeari, inbertsiorako maile-
guak negoziatzeari, enpresa erregistratzeari...

Zenbat eta zabalagoa izan plangintza, hainbat eta gehiago jakingo dugu proiek-
tuaren bideragarritasunaz. Abiapuntua merkatuaren ezaugarri nagusiak zein diren
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jakitea izan ohi da. Merkatuak bere produktuari zer-nolako harrera egingo dion
aurreikusi behar du enpresa-sortzaileak. Horretarako, nahitaezkoa da produktua
edo zerbitzua eros dezaketen kontsumitzaileen lehentasunak ongi jakitea: antze-
ko produktuak egonik prezioak erakartzen dituen ikustea, kalitate handiagoa jaso-
tzeagatik zenbat gehiago ordaintzeko prest dauden jakitea, promozioei zein harre-
ra egiten dieten baloratzea, bezeroen eroste-ohitura edo -jardunaz jabetzea, profil
psiko-demografikoa aztertzea… Merkatuaren eskari-azterketa zabal batek enpre-
saren produktuaren egokitasuna zer-nolakoa izan daitekeen aurreikusten lagundu
egin dezake, beraz.

Merkatu-azterketa horretan, lehenbiziko urteetan enpresak zenbateko salmentak
izan ditzakeen zenbatetsi behar da. Hau da, merkatuaren zenbateko proportzioa
eduki dezakeen enpresak eta zenbat iraun dezakeen proportzio horrek. Jakina,
sortu berri den enpresaren produktuak parekorik edukiko ez balu, merkatuaren
proportzio handiagoa (alegia, merkatu-kuota handiagoa) edukitzea eta iraunkorta-
sun handiagoa izatea espero genezake, batez ere lehiakideek produktua imitatze-
ko eta ezer hobeagorik eskaintzeko gaitasunik ez badute. Hala ere, egungo lehia-
kideez beste gerora sor daitezkeenak ere kontuan edukitzea komeni izaten da.

Merkatu bakoitzak bere berezitasunak izan ohi ditu. Merkatu batean sartzeko
hesi sendoekin edo ahulekin egin dezakegu topo. Hegazkin-konpainia bat sortu
nahi badugu, adibidez, badakigu egundoko inbertsioa egin beharko genukeela eta
asko kostatuko litzaigukeela gure merkatu-proportzioa handitzea. Aitzitik, ordena-
gailuaren bidez salerosketa-bitartekaritzari ekiteko, nahikoa litzateke ordenagailu
bat eta informatikan aditua den talentuzko enpresa-sortzailea. Enpresa gaizki bale-
bil, gutxi galduko litzateke, arriskuan jarritakoa gutxi baitzen. Bestela esanda, mer-
katuan sartzea erraza izan daiteke (gutxi inbertitu behar delako) eta merkatutik
irtetea ere halaxe izan daiteke (galdutakoa gutxi delako). Adibide honetan, merka-
tura sartzeko eta hortik irteteko hesi ahulak edukiko genituzke. Hegazkin-
-konpainiaren adibidean, ordea, enpresa ixtea ere zailagoa izango litzateke (lan-
gileen kaleratzea, galera handiak...), hots, merkatutik irteteko hesiak ere sendoa-
goak izango lirateke. Enpresa txiki eta ertainak eta sortzen diren enpresa berri
gehienak merkatuan erraz sartzen dira, baita erraz irteten ere. Sartzeko eta irtete-
ko hesi ahulak dituzten merkatuek erakartzen dituzte mikroenpresak. 

Merkatuaren eskaria, lehia eta hesiak aztertu ondoren, horrek guztiak zer-nolako
finantza-eragina eduki dezakeen baloratu beharko du enpresa-sortzaileak. Kostuak
estaltzeko adina produktu saltzen al du enpresak? Hala ez bada, salmentak han-
ditzeko salneurriaren zenbateko murrizketa jasan daiteke? Aurten zenbaki gorriak
izanik, salmentak gorantz badoaz noiz arte itxaron dezakegu; gorriak ez diren zen-
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bakiak noiz eta nola iritsiko zaizkigu? Kontuan eduki dezagun oraindik plangintza
fasean gaudela eta enpresa ez dugula sortu, baina, hala ere, beranduegi izan baino
lehen, galdera horiek lehenagotik pentsatutako erantzun bat eskatzen dutela.
Galdera horien erantzunek lagunduko digute enpresa aurrera irten dadin zenbate-
ko salmentak eduki behar diren jakiten, zenbateko hasierako inbertsioarekin has
gaitezkeen, etekinen nondik norakoa zein izan daitekeen aurreikusten, etab.
Azken batean, sortu den enpresan ateratzen dena baino diru gehiago sartzen den
heinean, sortzaileak enpresarekin aurrera egiteko gaitasuna izango du.

Enpresaren kudeaketa-estiloa helburuaren araberakoa da: ez dugu berdin kude-
atuko enpresa helburua bizirik iraute hutsa edo haztea bada. Enpresa etengabe
hazten ari bada, sortzaileak erabaki gehiago hartu beharko ditu. Espazio handia-
goa beharko da, makineria eta langile gehiago, hazkundea finantzatzeko diru-
-iturri gehiago, etab. Badu bere alde ona, noski: merkatutik eskari nahikoa bada-
go, enpresa produktu gehiago saltzeko gai izango da, eta, bide batez, etekin han-
diagoak lortzeko gaitasuna izango du. Baina, horretarako, esan bezala, bi baldin-
tza bete beharko dira gutxienez. Batetik, merkatuak eskari nahikoa edukitzea
enpresak ekoizten dituen produktu gehigarri horiek xurgatzeko, eta, bestetik,
enpresaren gastu finkoak estali ondoren saltzen duen produktu bakoitzeko marji-
na positiboa edukitzea.

Plangintza-lanak, beraz, egoera ezberdinak aztertzea eskatzen du: ezkorrenek
iraunkortasunari begiratzen diote soilik; baikorragoek enpresaren hazkundea
aurreikusten dute. Plangintza-lana fikziozko eragiketa bada ere, galderak egin eta
erantzutera behartzen du enpresa-sortzailea. Era berean, merkatuaren eta bere
enpresa izan daitekeenaren etorkizunari buruzko kezkak gutxituz joango da. Egia
esan, hainbat enpresa-sortzaile honaino iristen da eta enpresa sortzeko asmoari
uko egiten diote, edota beste ideia baten bila hasten dira. Bestalde, ideia ona bada
eta plangintza-lanetik enpresa bideragarria sor daitekeela uste bada, prestatze-
-lanetan hasteko unea iritsi dela esan dezakegu. Prestatzeko aldian, jadanik enpre-
sa sortzeko erabakia hartua dago eta horretarako urratsak egiten dira: bazkideen
arteko kontratua, enpresaren erregistroa, aseguru-dokumentuak, sortutako lanpos-
tuen erregistroak, banketxeen maileguak; patentea, marka, copyrighta eta jabetza
intelektuala babesteko dokumentuak, etab. Ondoren, bezeroekin edo hornitzaile-
ekin lehen eragiketak, lehen kontratuak, lehen diru-sarrerak…, hau da, jadanik
sortu den enpresa batetaz arituko ginateke.

Enpresa sortu orduko ohartuko gara faserik kritikoena hasia dela. Ezin da atzera
egin, eta aurrera egiteko –fikzioaren mundua gainditu dugunez– errealitatean mur-
giltzea beste aukerarik ez dago. Enpresaren haurtzaroan, lehen hiru-bost urteetan
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hain zuzen, batez ere ikasi egiten da. Ikasitakoari esker, merkatura arrakastaz egoki
daitekeen konturatuko da enpresa-sortzailea. Egokitze hori posible ez dela ikusten
badu, enpresari akabera eman beharko dio. Enpresa abian dagoela ohartzen dira
enpresa-sortzaileen erdiak-edo fikzio-garaian (hots, ideia-, plangintza- eta
prestakizun-garaietan) gehiegizko igurikimenak zituztela. Beste zenbait kasutan,
berriz, gauzak uste bezala edo uste baino hobeto ateratzen zaizkie eta hazkunde-
-aldian sartzen dira enpresak. Etengabe haztea zaila da, eta hazte-prozesua pixka-
naka moteltzen hasten da, egonkortasunera iritsi arte. Egonkortasun-puntuan, soilik
orain arte eskaintzen diren produktuak kontuan hartzen baditugu, ez da gehiago
hazten. Etorkizunean, lehiakideek enpresaren arrakasta nola gertatu den aztertzeko
eta imitatzeko aukera izango dutenean, litekeena da salmentak gutxitzea, hau da,
enpresaren merkatu-proportzioa gutxitzen hastea.

Gainbehera-aldiari aurre egiteko, aukeretako bat dibertsifikatzea da, alegia, eki-
men berriak sustatu eta, berriro ere, proiektu berriak sortzea. Horrela, lehengo pro-
duktuek behera egin ahala produktu berriek gorako bidea badaramate, enpresaren
iraunkortasuna bermatzeaz gain gehiago hazteko bidea ere ireki egiten da. Beraz,
berriro hasteko prozesu batean geundeke, esperientzia gehiagorekin noski, baina
eragozpen eta amets berriekin.

Gero eta enpresa sortzaile gehiagok egiten dute honakoa: enpresa arrakastatsua
sortu eta, gero, saldu. Enpresa arrakastatsu bat sortu eta ahalik eta etekinik han-
diena ateratzeko enpresa noiz uztea komeni den zuzen erabakitzea izaten da sor-
tzaile horien helburua. Hortaz, zenbaiten ustetan, enpresa noiz utzi ere komeni da
jakitea.

Enpresa-sortzaileen ezaugarriak

ETE eta mikroenpresen garrantzia ez litzateke horrenbestekoa izango horien atze-
an dauden enpresa-sortzaileengatik ez balitz. Gizon-emakumeok hartzen dugu,
azken batean, enpresa bat sortzeko edota beste zerbait egiteko erabakia. Are
gehiago, aditu askoren iritziz, pertsonaren berezko ezaugarriak oso eraginkorrak
izan daitezke sortu den enpresaren etorkizuna arrakastaz bideratzeko. Beraz,
enpresa-sortzaileen garrantzia ezinbestekoa dela esan genezake ETEak eta enpre-
sa berriak aztertzeko.

Enpresa-sortzaileen artean era guztietako jendea aurki daiteke. Bakoitzak bere
nortasuna, motibazioa, heziketa eta esperientziak ekarriko dizkigu. Gizonezkoa
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ala emakumezkoa, aberatsa ala txiroa, bertakoa edo etorkina, enpresa sortzea edo-
noren eskuetan dago. Arrakasta, ordea, gutxiren eskuetan bakarrik. Hainbat azter-
keta egin dira azken urteotan, hain zuzen, gai hori argitu nahian. Azterketok ez
digute arrakastarako formularik eskaintzen, baina hainbat faktoreren garrantzia
azpimarratzen dute (ikus 2.2. irudia).

2.2. irudia. Enpresa-sortzailearen ezaugarrien eragileak

Lehen faktore-multzo bat enpresa-sortzailearen gertukoei –familia, bereziki– eta
gizarte-inguruari lotutakoa litzateke. Pertsona bat enpresa-sortzaileen familia bate-
an hezia izan bada, pertsona horrek gainerakoen aldean abantaila txiki bat duela
esan genezake. Izan ere, guraso, senitarteko eta lagunengandik asko ikas daiteke
enpresa bat sortu eta aurrera eramateari buruz. Gertutasun hori edukitzeak lasai-
tasun handia ematen du, edozein zalantza argitzeko edo aholkuak eskatzeko.
Enpresa berrien garrantzia azaltzeko, familiako esperientzia hori positibotzat
jotzen dute azterlanek. Familiako esparrutik gizarteko kulturara salto egiten badu-
gu, antzeko zerbaitekin topo egingo dugu. Zenbait kultura edo gizarte-egitura
enpresak sortzeko beste batzuk baino aproposagoak direla dirudi (Cooper et al.,
1989).

Nabariak dira kultura batzuetan arriskua hartu eta aurrera egiteko ekimenak.
Euskal kulturan badugu ingurune berriak ezagutzeko hainbat ekimenen berri.
Hala, hirietatik nola herrietatik sarritan alde egin izan dute kanpora gure aurreko-
ek aukera berrien bila. Artistak, politikariak, nekazariak … adibideak ugariak dira,
bai oraingoak, bai joan den mendekoak, bai duela lauzpabost gizalditakoak. Asko
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dira beste lurralde batzuetara abiatutako arrantzaleak, beste herri batzuetara
artzain edo baso-lanetara joandakoak, ikasketak eta bestelako karrera profesiona-
lak egitera atzerrira irten direnak..., eta asko dira gaur egun ere horixe bera egiten
dutenak. Kontuan hartzekoak dira, bestalde, enpresa berriak sortzeko EAEn urtero
ditugun ausardiaz betetako hogei mila bat lagunen ekimenak. Bi aukera horien
artean –atzerrira joatea eta enpresa berriak hemen sortzea– badago loturarik: eza-
gutzen ez den zera hori probatzearren arriskutan sartzeko joera. Gure kulturak eta
historiak horren adibide dezente utzi dizkigute. Gure enpresa-sortzaileen jardue-
rek ere horixe bera adierazten digute.

Kulturaz beste, gizartearen beste hainbat elementuk ere aproposagoa egiten dute
enpresa sortzeko ingurua. AEBetan horren ospetsuak diren Silicon Valley, Route
128 eta North Carolinako Hirukia deituriko inguruak –adibidez– ez dira kasualita-
te hutsetik sortutako kokaguneak. Silicon Valley Stanfordeko Unibertsitatetik gertu
dago; Route 128, berriz, MIT eta Harvarden inguruan, eta North Carolinako
Hirukiak, azkenik, estatu horretako unibertsitate pribatu eta publikoak biltzen ditu.
Leku horietan enpresak sortzeko ekimenak aunitz dira, ez soilik jakintza eta berri-
kuntza garatzeko leku aproposak direlako, baizik eta enpresa berrietan inbertitze-
ko prest dauden business angels deituriko inbertitzaileek eta aholkulari espeziali-
zatu askok horietara jotzen dutelako.

Lehendik enpresa-sortzaileak izan dituen familia batean jaiotzeak, kulturak, edo
eskualde jakin batean jaiotzeak edo hezteak eragin positiboa izan dezake enpresa
berri batekin arrakasta lortzeko. Faktore horiez gainera, badira beste batzuk ere,
norberari dagozkionak: heziketa, laneko esperientzia, motibazioa eta nortasuna. 

Batzuen ustetan, heziketa-maila handiagoa edukitzeak enpresa berriaren arra-
kastarako aukera handitzea dakar (Honig, 2001). Argudio horren arabera, master-
edo doktoretza-mailako ikasketak dituen pertsona batek gai jakin baten inguruan
jakite eta bestelako gaitasun zabalagoak edukiko lituzke eta, azken batean, enpre-
sa aurrera ateratzeko aukera handiagoak izango lituzke. Heziketa ahalik eta zaba-
lena edukitzea komeni da enpresa-kudeaketako gaiei buruz, teknologia berrien
erabileraz, hizkuntzak... Heziketa-oinarri sendoa edukiz gero, gai berriei aurre
egiteko arazo gutxiago izango ditu enpresa-sortzaileak eta, era berean, baliabide
gehiago aukera berriei etekin handiagoa atera ahal izateko. Enpresa-sortzaileen
kezka nagusietako bat, hain zuzen, prestakuntza eguneratua edukitzea da, berezi-
ki kudeaketaren eta teknologia berrien alorretan.

Aipatzekoa da hezkuntza unibertsitarioko enpresa-kudeaketaren alorrean
enpresa-sortzaileen gaiak azken urteetan jaso duen arreta nabarmena. Izan ere,
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enpresa-sortzaileek ekonomian eta berrikuntzan duten garrantzia zenbatekoa den
oharturik, hezkuntza-sisteman ahalegin handia egin da enpresen sorrerari buruzko
gaiak zabalago jorratzeko. Lehen ere aipatu dugu, AEBetako datuez ari ginela,
entrepreneurship ikasgaia gero eta unibertsitate gehiagotan ematen dela. Enpresen
sorrera aztertzen duten argitalpen zientifikoak ere asko ugaldu dira azken urteotan.
Ezin ahantzi, bestalde, unibertsitateak enpresak sortzeko duen gaitasuna. Gero eta
handiagoa da hainbat fakultatetako ikerketa-proiektuetatik sortzen diren enpresa
berrien kopurua. Enpresa horiek, gainera, unibertsitateari lotuta geratzen dira.
Beraz, heziketak enpresa-sortzaileengan duen eragina kontuan eduki behar da.

Beste faktore aipagarri bat enpresa-sortzailearen esperientzia litzateke. Era asko-
tako esperientziak daude: laneko esperientzia, enpresa-zuzendaritzakoa, enpresa
sortzearena, etab. Heziketa-oinarri sendoa edukitzea komenigarria dela aipatu
dugu arestian, baina esperientzia edukitzea heziketa edukitzea bezain garrantzi-
tsutzat jo genezake. Liburuek eta irakasleek diotenez gain, esperientziaren bidez
errealitatean gauzak nola diren jakiteak beste ikuspuntu aberasgarri bat ematen
dio enpresa-sortzaileari.

Esperientzia mota interesgarri bat aurretik enpresaren bat sortu izatearena da
(Doutriaux eta Simyar, 1987). Enpresa-sortzaileak lehendik enpresarik sortu badu,
eginkizun horren bidean aurkituko dituen eragozpenak ulertzea ez zaio hain zaila
gertatuko. Orduko esperientzia ongi atera ez bazen, akatsak ez errepikatzen saia-
tuko da hurrengo batean; ongi atera bazen, berriz, oraingoan hobetzen saiatuko
da. Beraz, beti dago zer ikasia aurreko esperientzietatik. Adituen iritziz, sortzaile
gehienek ez dute arrakastarik handiena lehen enpresarekin lortzen, baizik eta
gerora sortu duten beste enpresaren batekin.

Beste esperientzia mota bat enpresak zuzentzearena da. Enpresa-sortzaileak
inoiz enpresaren bat kudeatzeko ardura izan badu, gaitasun batzuk garatzeko
aukera izan duela dudarik ez dago. Gaitasun horiek oso lagungarriak gerta dakiz-
kioke enpresa berri bat kudeatzeko. Merkatuaren ezagutza, bezero-hornitzaile-
-banketxe eta erakunde publikoekin harremanak lantzea, enpresa barruko
hazkunde-prozesua antolatzea, marketin-finantza-estrategia eta giza baliabideen
inguruan azaltzen diren arazoak, etab. ez zaizkio arrotz irudituko. Lehendik
enpresaren baten ardura eduki izanak lagundu egin dezake, neurri batean, enpre-
sa berri bat sortzeko eta –bereziki– kudeatzeko sortzaileek behar duten jakintza-
-maila handitzen, edo ezjakintasun-maila gutxitzen.

Aipatu esperientziak bezain aberasgarria ez bada ere, ez genuke gutxietsi behar
laneko esperientziaren garrantzia (Schutjens eta Wever, 2000). Laneko esperien-
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tziak, azken batean, enpresaren funtzionamendua nolakoa den beste ikuspegi
batetik ezagutzea ahalbidetzen du. Are gehiago: zenbait kasutan, gerta liteke
aurreko lanbidean merkatuaren ezaugarriez jabetzeko aukera paregabea eduki
izana (komertzial-lanetan dihardutenek, adibidez). Enpresa berri bat sortzeko ideia
sarritan egoera horretan etortzen da, aurreko lanbidean merkatuarekin edukitako
zuzeneko harremanari esker, alegia. Laneko esperientziarik ez edukitzeak, bestal-
de, eragozpenak ekar ditzake. Banketxe batera mailegu eske joanez gero, adibi-
dez, enpresa-sortzaileari ez dio batere mesederik egiten laneko esperientziarik ez
duela azaltzeak. Beraz, esan genezake edozein esperientzia mota (lanbidea,
zuzendaritza-lana edo enpresaren bat sortu izana) baliagarria eta baliotsua izan
daitekeela sortu den enpresa berria arrakastarantz bideratzeko.

Familia, kultura, ingurua, heziketa eta esperientziari beste faktore azpimarraga-
rri bat erantsi behar zaie: enpresa-sortzailearen motibazioarena. Enpresa baten
sorrera arrazoi askok eragiten edo bultzatzen dute. Bestelako aukera askorik ez
dutelako ekiten diote batzuek enpresa sortzeari: lanposturen bat aurkitzeko zailta-
sunagatik, aurreko enpresan promozioa lortzeko ezintasunarengatik, lana asper-
garria zitzaielako, edo bestelako edozein arrazoi negatiborengatik.

Beste batzuek, ordea, aurreko lana utzi eta enpresa berri bat sortu nahi izaten
dute. Beren gaitasuna noraino iristen den probatu nahi izaten dute, hau da, beren
kabuz arrakasta lortzeko gai direla uste dute eta grina horrek bultzatzen ditu
enpresa berri bat sortzera. Asko –beren burua arrakasta lortzeko gai dela demos-
tratzeko desio handiegirik gabe– independente izatearekin konformatzen dira.
Inorentzat lan egin baino nahiago izaten dute beren kasa gauzak erabakitzeko eta
egiteko askatasuna, inori azalpenik ematen aritu gabe. 

Motibazioarekin batera, arriskuaren faktorea azalduko zaigu. Aurretik lana uzten
dutenak lan hori behin betiko galtzeko arriskua hartzen dute. Are gehiago, beren
aurrezkiak eta familiarenak zein lagunenak erabiltzen dituzte enpresa berria sor-
tzeko. Zenbat eta baliabide propio gehiago (bereak, familiarenak eta lagunenak)
arriskuan ipini enpresa-sortzaileak, orduan eta motibazio, presio eta konpromiso
handiagoa izango du arrakasta lortzeko. 

Enpresa sortuta dagoelarik, beren esku dagoen guztia egiteko prest agertu ohi
dira enpresa-sortzaileak, bakoitzaren motibazio-mailaren arabera. Motibazio-
-maila handiko zenbaiti bere bizitzako gauzarik garrantzitsuena bihurtzen zaio
enpresa sortu berria. Zenbaitetan, familiaren eta lanaz kanpoko jardueren gainetik
ipintzen dute enpresa, denbora eta arreta gehiena horrixe eskainiz. Beren buruaz
harro egoteko arrazoi edo eragile nagusi bilakatzen zaie enpresa. 
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Jende gehiena konformatu egiten da daukan bizimoduarekin, nahiz eta batzuek
enpresa berri bat sortzeko behar adina diru edo gaitasun eduki. Alegia, beren familia,
lana, aisia... antolatuta dituzte jada eta ez dute arrisku berrietan sartzeko asmorik.
Beraz, enpresa berri bat sortzen duenak motibazio sendo bat eduki behar du (bere
bizimoduarekin edo nortasunarekin zerikusia duena) bere ideia aurrera eramateko. 

Nortasunaren hainbat ezaugarrik aproposagoak dirudite enpresa-sortzaile bat
deskribatzeko enpresako kudeatzaile edo zuzendari arrunt bat definitzeko baino.
Enpresa-sortzailea deskribatzeko egokiak izan daitezke –adibidez– ezaugarriok:
aukera-bilatzailea, indibidualista eta konprometitua izatea. Enpresa-kudeatzaile
arrunta definitzeko, berriz, aproposagoak dira ezaugarri hauek: arrazionala, buro-
kraziazalea eta antolatzailea. Beraz, enpresa-sortzaileen izaerak edo nortasunak,
bizitzan dituzten helburuak eta etorkizunarekiko jarrerak ere badute garrantzia
enpresa berriak arrakasta-bidean jartzeko.

Nortasuna alde batera utzita, gizon-emakume bakoitzari dagozkion bestelako
zenbait ezaugarrik ere balio dezakete enpresa-sortzaileak deskribatzeko, hala nola
adinak, sexuak (emakumezkoa edo gizonezkoa izateak), ezkondua ala ezkonga-
bea izateak, seme-alabak edukitzeak edo ez edukitzeak, gutxiengo etnikoren bate-
ko kide izateak zenbait lekutan, etab.

Badirudi enpresa gehienak 25-50 urte bitarteko jendeak sortzen dituela. Hainbat
ikerketak diotenez, 30 urte inguru dituztela –batez beste– sortzen dute gizonezko-
ek lehenbiziko enpresa. Emakumezkoek, berriz, bost urte beranduago –35 bat
urterekin, batez beste– ekiten diote lehenbiziko enpresa sortzeari, adituek diote-
nez. Ez dezagun ahantzi enpresa bat sortzeko esperientzia eta dirua –aurrezkiak–
edukitzea garrantzitsua dela, eta bata zein bestea denborarekin edo adinean aurre-
ra joan ahala lortzen direla. Bestetik, enpresa berri bat sortzeak energia eta kemen
nahikoa edukitzea eskatzen du, eta horiek adinarekin agortuz joaten direla ere
ezin ahaztu. Ez da harritzekoa, beraz, aipatu azterketek diotena, hau da, enpresa-
-sortzaile gehienak 25-50 urte bitartekoak izaten direla. 

Emakumezkoei dagokienez, zailtasun gehiago eta handiagoak izan dituzte beti
enpresak sortzeko. Duela hamarkada gutxi arte hezkuntza-sisteman sartzeko gizo-
nezkoek baino oztopo gehiago izaten zuten emakumezkoek. Enpresa-sortzaile
emakumezkoen artean oraindik ere ingeniari eta zientzialari gutxi aurkituko ditu-
gu, poliki-poliki horien kopurua handitzen ari bada ere. Heziketaz gainera, enpre-
sa sortzeko dirua lortzeko ere gizonezkoek baino erraztasun gutxiago eduki izan
dituzte emakumeek. Hala ere, azken urteotan berdintasunerako urratsak egin dire-
la begi-bistakoa da, oraindik ere nahikoak ez diren arren. 

Enpresa-sortzaileak
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Emakumezkoen beste muga bat etxearen ardura da. Kultura gehienetan emaku-
mearen bizkar geratzen da gehienbat familia zaintzearen ardura, belaunaldi
berriek aldaketarik ekarri badute ere. Haur asko dituen ama enpresa-sortzailea iza-
tea oso zaila da, denbora gutxi baitauka bai familia, etxea eta enpresa berria behar
bezala kudeatzeko.

Emakumezkoek enpresak sortu eta hazteko hesi gehiago eta handiagoak gaindi-
tu behar dituztela argi dago, bada. Antzeko egoeran daude gutxiengo talde etni-
koak ere. Duela zenbait urte egindako ikerlan batek (Auster, 1988) azaldu zuenez,
AEBetako enpresa-sortzaile afrikar-amerikarrek heziketa eta esperientzia urriagoa-
rekin hasten zituzten beren negozioak. Gainerakoek baino etekin gutxiagoko eta
tamaina txikiagoko enpresak sortu arren, iraunkortasuna antzekoa izan ohi zuten. 

Laburpena

Sortzen den enpresa berri baten gurasoa dugu enpresa-sortzailea, ideia bat sortu
eta hori errealitate bihurtzen duen protagonista. Enpresaren elementu konplexu
baina garrantzitsua da enpresa-sortzailea, enpresa berriaren iraunkortasuna –neu-
rri handi batean– eragin dezakeena. ETEak aztertzerakoan, beraz, ezin ditugu
aipatu gabe utzi enpresa-sortzaileen ezaugarri eta eginkizunak.

Enpresa-sortzaileen hainbat faktore aztertu ditugu atal honetan.
Entrepreneurship deritzenei buruz argitaratu den literatura zientifikoaren arabera,
enpresa baten iraunkortasunari lotuta egon daitezkeen faktoreak dira guztiak ere.
Bere giza kapitalaren hainbat elementu aberastu ahala enpresa arrakastatsua erai-
kitzeko aukera handiagoa izango du enpresa-sortzaileak. Lehenago genioenez,
enpresa sortzailearen heziketa eta esperientzia zabala, esaterako, giza kapitalaren
barne-elementu garrantzitsuak lirateke. Enpresa-sortzailearen baliabide ukiezin,
berezko eta bereziak lirateke horiek. Baina baditugu kanpoko elementuak ere,
enpresa-sortzailearen giza kapitala emankorragoa bihur dezaketenak. Adibidez,
familia ekintzailea edukitzea, zenbait gizarte eta kultura balioren eragina izatea,
etab. Enpresa-sortzaileak enpresa berritik kanpo dauden elementu horiek berega-
natu egiten ditu. Ingurune hori lagungarria gerta dakioke enpresa berria aurrera
ateratzeko.

Enpresa-sortzaileen giza kapitalaren garrantzia aztertu ondoren, Euskal
Autonomia Erkidegoko enpresak izango ditugu aztergai hurrengo ataletan.
Horretarako, ordea, ezinbestekoa dugu enpresa-sortzaileei buruzko informazioa
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eskuratu eta ulertzea. Enpresa-sortzailearen giza kapitala osatzen duten elemen-
tuak asko eta konplexuak badira ere, literatura zientifikoan funtsezkotzat jotzen
diren elementuak, behintzat, aztertu egingo ditugu.
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Enpresa berriak ekonomisten 
ikuspegitik 

“Enpresa berri bat sortzea erraza izan badaiteke ere, 

merkatuan bizirik irautea ez da inolaz ere erraza” (Geroski).

Sarrera

EAEko agintariek gero eta garrantzi handiagoa eman diote azken hamarkada hone-
tan hazkunde ekonomikoa eragin dezaketen hainbat politika ekonomikori. Parke
zientifiko eta teknologikoen proiektuak eta inkubazio-zentroen programak –beste-
ak beste– arrakastatsuak izan dira, datuek adierazten dutenez. Aipatu politiken
helburu nagusia da enpresen sorrera, horien iraunkortasuna eta teknologia berri-
tzeko gaitasuna bermatzea. Azken batean, eskualdearen garapen ekonomikoa eta
teknologikoa areagotzeko lagungarri diren neurriak ezartzea. Erakunde publikoe-
tatik sustatutako neurri politikoek eragina izan dezakete EAEko enpresen demo-
grafian eta bilakaeran (enpresen sorrera, enpresak ixteko erabakia atzeratzea,
enpresak hazteko laguntzak…). Beraz, garrantzitsua da politika horien eragina
maiz balioestea, enpresen demografiaren nondik norakoa neurri batean bederen
ulertu ahal izateko.
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Enpresak sortu ondoren horiek merkatuetan nola sartzen eta irteten diren azter-
tuko dugu atal honetan. Gauza jakina da enpresa sortu berriek hainbat eragozpe-
ni aurre egin behar izaten diotela lehenengo urteetan bizirik iraun ahal izateko.
Gure ekonomiak sortzen dituen enpresa gehienak txikiak dira, beste herrialde
askotakoak bezala. Mikroenpresa deitzen zaien horiek –hamar enplegatu baino
gutxiago dituzten enpresak, alegia– EAEko establezimendu guztien % 94 dira.
Enpresa txikiak izan arren, asko dira eta jarduera ekonomiko nabarmena dute.
Horregatik, oso garrantzitsutzat jotzen ditugu gizartearen aurrerapenerako.
Merkatuan une jakin batean ETE asko egon arren, ez dira beti enpresa berak iza-
ten. Hau da, merkatuan asaldura edo turbulentzia asko izaten da, eta etengabe sar-
tzen eta irteten dira mikroenpresak. Gure ETE eta mikroenpresen fenomenoa hotel
bateko ate biratzaile horietako baten antzekoa da –beti sartu eta irten–; gainera,
abiadura handiz egiten dute bira hori, hots, merkatuan erraz sartzen dira eta, han-
dik gutxira, inertziak bultzatuta, erraz ateratzen dira.

Inongo zalantzarik gabe esan daiteke munduko herri gehienetako ekonomiak
enpresa berriak –mikroenpresak, bereziki– oinarri dituztela eraikitzen direla.
Ekonomista eta agintari askoren ustez, eskualde askotako ekonomiaren suspertzai-
le eta garapenerako oinarri nagusi bilakatu dira enpresa berriak, merkatuaren dina-
mismoa eta gizartearen aurrerapena baitakarte. Enpresa teknologikoen eragin posi-
tiboa goraipatzen da, bereziki, sarritan. Reynoldsen ikerlanak (1987) dioenez,
AEBetako enpresa berrien % 30ak sortzen du hango lanpostu, fakturazio eta espor-
tazioen % 60-80. Agintari gehienen iritziz, bestalde, berrikuntza teknologiko eta
zientifikoen iturri nagusi dira enpresa berriak, lanpostu-, produktu- eta merkatu
berrien sortzaile izateaz gain. Jakina, enpresa berritzaile horien eraginez industria-
-sektore berri batzuk sortu egiten dira; beste batzuk, berriz, desagertu. Beraz, era-
gin positibo horiek guztiak kontuan hartuz gero, ez da harritzekoa enpresen sorre-
ra bultzatzen duten politika publiko berriak (parke teknologikoak, inkubazio-
-zentroak...) diseinatu eta gauzatzea enpresen demografia bideratzeko asmoz.

Ez da guztia abantaila, ordea. Tamalez, enpresa berrietatik oso gutxik lortzen
dute arrakasta. Ikerlan askok diote enpresa berriak ahulak direla eta ixte-indize
handi samarrak dituztela, batik bat hasierako urteetan. Cooper eta Dunkelbergek
(1981) ikerketak dio, adibidez, AEBetako zerbitzu-enpresa berrien % 71k lehen
lauzpabost urteetan merkatutik irten egin behar izan zutela. Halaber, Van de
Ven-en eta beste hainbaten lanak (1984) dio AEBetan sortzen diren enpresen
erdiak 1-2 urte irauten duela, eta % 25ak bakarrik irauten duela sei urtetik gora.
Beste hainbat eskualdetan egindako zenbait ikerketaren arabera –Dunnek eta
beste batzuek (1989), eta Mata eta Portugalek (1995) Kanadan eta Portugalen
egindakoak, adibidez–, enpresa sortu berrien % 50-60 lau edo bost urteren
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buruan desagertu ziren; % 80, berriz, hamargarren urterako desagertuak ziren.
Ebidentzia enpirikoa, beraz, urterik urte antzeko emaitzek erakusten dute.
Emaitzen antzekotasun hori, gainera, apenas aldatzen den eskualde batzuetatik
besteetara. Beraz, enpresa berrien amaiera azkarraren arazoa aspalditxotik kon-
pondu gabeko arazoa da, hainbat eremu geografikotan gertatzen dena eta urtee-
tan irauten duena.

Sortzen diren enpresa berriak garapen ekonomikorako garrantzitsuak dira,
baina, aldi berean, haien ahulezia dela-eta, ixte-indize handiei aurre egin behar
izaten diete. Horregatik, iraunkortasuna areagotzen laguntzen duten neurri publi-
ko eta pribatu guztiak ongi etorriak izango dira. Batzuek diote enpresa-sortzaileak
jaio egiten direla; baina gehienek egin egiten direla uste dute (Hisrich eta Peters,
2000) eta egite-prozesu horretan ahalik eta laguntza handiena eskaini beharko
litzaiekeela.

Atal honetan, enpresa berriek merkatuetan duten eragina ekonomistek nola ikus-
ten duten aztertuko dugu. Enpresen demografiaren ikuspuntutik, enpresak nola
sortzen eta ixten diren ulertzea da gure helburua. Horretarako, sarrerako hesiak
–alegia, merkatuan sartzeko enpresek aurki ditzaketen hesiak– aztertuko ditugu
batetik; bestetik, bizirik irauteko hesiak, edo merkatuan irauteko enpresek aurki
ditzaketen eragozpenak. Gero eta erraztasun gehiago dituzte gaur egun enpresa-
-sortzaileek beren enpresak sortzeko. Horregatik, aukera eta arrisku berri horiei
buruz ere mintzatuko gara atal honetan.

Merkatuan sartzeko hesiak

Demagun enpresa berri bat sortu duen enpresa-sortzaileak bere produktua merka-
tu batean jarri nahi duela. Ziur aski, beste hainbat enpresa ez dira erabaki horre-
kin oso pozik izango, eta horietatik batzuk hari merkatuan sartzeko hesiak ipintzen
saiatuko dira. Merkatuan sartu nahi duen enpresa-sortzaile horri hesiak edota
oztopoak ipintzeak badu bere arrazoia. Anaia txikiak zaharrena zimiko batekin
zirikatzen badu, hark zaplazteko bat emanez erantzun lezake, jokoa amaitu dela
adierazteko edo. Bada, antzekoa izaten da merkatuaren erreakzioa enpresa
berriekiko. Orain arte merkatuan zeuden gainerako enpresek ez dute atsegin iza-
ten enpresa-sortzailearen hara sartzeko erabakia, aurrerantzean merkatuko eteki-
nak enpresa gehiagoren artean banatu beharko baitira. Beraz, merkatuan jadanik
lanean ditugun gainerako enpresen era bateko edo besteko erantzuna jasotzeak ez
luke inor harritu behar. 

Enpresa berriak ekonomisten ikuspegitik
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Adibide horren ildotik, ekonomian horrenbestetan aipatzen den teoria neoklasi-
koak honako argudioa aldarrikatzen du: merkatuan etekinik lortzeko aukerarik
baldin dago, enpresa gehiagok sartu nahiko du. Merkatu horretako enpresek ete-
kin handiak lortzen badituzte, oraindik kanpoan dauden enpresa-sortzaileak mer-
katura sartzeko erakarriak sentituko dira, horiek ere etekinak lortu nahi dituztela-
ko. Etekinik lortzeko aukerarik ez bada, oraindik ere merkatuan sartzeko asmoa
izan dezakete, baina normalean ez sartzea erabakitzen dute. 

Beraz, merkatuan etekinak lortzeko aukera izateak erakarri egiten ditu enpresa-
-sortzaileak, horiek ere beren enpresa berriaren produktuekin merkatuan sartzeko.
Jakina, merkatura sartzeak lehendik merkatuan zeuden enpresak larritu egiten
ditu. Izan ere, azken horiek prezioak kostuen gainetik ipintzeko gai zirelako lor-
tzen zituzten etekinak. Merkaturako sarrera askea edo hesirik gabekoa bada, edo-
nor sar daitekeenez, enpresa gehiago sartu ahala prezioek –lehiakortasunaren
ondorioz– behera egin ohi dute, eta, bide batez, etekinak ere beherantz egiten
dute. Hortaz, enpresa-sortzaileak mehatxua dira lehendik merkatuan zeuden
enpresentzat, etekinak murrizteko mehatxua. Kasurik okerrenean, merkatuan sar-
tzeko hesirik edota enpresen erantzunik ez badago, merkaturako sarrerak gehitu
ahala etekinek zerorantz jo ohi dute epe luzera. Zero etekineko egoera horretan
egonkortasuna lortuko litzateke merkatuan, sarrera gehiagorik gabeko egoera.
Inoiz etekinak negatiboak bilakatuko balira, merkatu horrek inor ez luke erakarri-
ko eta, ondorioz, enpresa-sortzaileak ez sartzea erabakiko luke, galera-arriskua
sumatuko bailuke. 

Gerta daiteke, bestalde, merkatura sartzen den enpresa sortu berri batek lehendik
han zegoena kanpora bidaltzea. Horrelakoetan, enpresa berriak dakarren mehatxua
ez da bakarrik etekinak gutxitzea, baizik eta lehendik merkatuan zegoen enpresa-
ren batek itxi behar izatea. Enpresa berriaren baliabideak –nola ukigarriak hala
ukiezinak– eta estrategiak zaharrarenak baino hobeak direnean gertatzen da hori.

Laburbilduz, enpresa-sortzaileak merkatu batean sartzeko erabakia hartzen due-
nean etekinak lortzeko aukerari begiratzen dio. Etekinak lortzeko aukerarik izate-
kotan eta merkatuan sartzea erabakitzean, bidezkoa da aurkariek erantzutea.
Areago, produktua merkatu batean sartzeko oztopoak aurki ditzake enpresa-
-sortzaileak, sarrerako hesiak hain zuzen ere. Merkatuan sartzea berez izan daite-
ke zaila: etekin txikiak dituelako, sartzeko inbertsio handiegia eskatzen delako,
trebetasun edota gaitasun bereziak behar direlako, produktua desberdintzea zaila
delako, kostu txikiagoekin ekoiztea ezinezkoa delako, etab. Bestetik, merkatuan
sartzeko zailtasunak beste batzuek jar ditzakete, bereziki lehendik merkatuan
dabiltzan enpresek. 
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Esan bezala, enpresa berriren bat merkatura sartzekotan dabilela sumatuz gero,
lehendik merkatuan dauden enpresek mehatxutzat har dezakete eta normala da
nola edo hala erantzutea sartu nahian dabilenari. Hainbat eratako erantzunak ema-
ten dituzte lehiakideek ekonomian, guztiak ere etekinak lortzeko gaitasunari eustea
helburu dutenak, epe luzera behintzat. Ez dezagun ahantzi erantzun batek hainbat
ondorio izan ditzakeela: lehiakidea merkatutik kanpo uztea, lehiakidearen enpre-
saren tamaina txikitzea edo lehiakide izan daitezkeen enpresen sarrera galaraztea. 

Merkatuko lehia horretan, bi baldintza bete behar ditu lehiakideari –baita mer-
katuan sartu nahian dabilen enpresa-sortzaileari ere– mehatxu eraginkorra bidali
nahi dien enpresak. Batetik, lehiakideek ez duten abantailaren bat eduki behar du
enpresak; bestetik, lehiakideen erantzuna kontuan hartu gabe bere ekimenarekin
(estrategia) aurrera jarraituko duela jakinarazi behar du. Izan ere, mehatxua sines-
garria dela frogatu behar du, lehiakideak uxatu ahal izateko, piztiek norbait gertu-
ratzen zaienean hortzak erakusten dituzten moduan.

Arerioak uxatzeko estrategietako batzuk aipagarriak dira. Prezioetan oinarritzen
da horietako bat. Enpresa batek etengabe jaits ditzake bere produktuen prezioak,
lehiakideen bezeroak erakartzeko asmoz, eta, bide batez, lehiakidea merkatutik
kanporatzeko. Esan ohi den bezala, hildako gizon batek ezin digu hozka egin. Era
berean, merkatuan sartu nahi duen hori ere prezioak jaisteko mehatxu berarekin
uxatuko du. Enpresa prest dago prezioei behean eusteko, horrek epe batez galerak
badakarzkio ere. Lehiakideak gainditu dituenean, berriro lehengo prezioetara itzu-
liko da. Portaera horrek epe laburrean sor diezazkiokeen galerak epe luzera ete-
kin bihurtuko direla uste izaten dute enpresek.

Beste ekimen bat merkatuko ekoizpen-mailan oinarritzen da. Jo dezagun, oraingo
honetan, merkatuko prezio- eta ekoizpen-maila enpresa berri bat ez sartzeko modu-
koa dela. Enpresa berri batek merkatuan sartzea erabakitzen badu, merkatuko enpre-
sen erantzuna gehiago ekoiztea izango da, prezioak jaits daitezen eta, horren ondo-
rioz, sarrera gerta ez dadin. Sarrera berri baten aurrean bestelako erantzun bat ere
egon daiteke: merkatuan dauden enpresek gehiago inbertitzea, lehengo enpresek
lantegi berri bat sortzea, ikerketa eta garapena (I+G) garatzea... Horrelakoetan ere
lehiakideari erantzun tinkoa emango zaiola jakinaraztea litzateke bidea.

Enpresa-sortzaileek jakin beharra daukate, beraz, merkatuan sartzeko erabakiak
ondorio batzuk ekar ditzakeela. Kasu batzuetan, merkatuan sartzeko hesia zenba-
tekoa den neur daiteke, eta baliteke enpresa-sortzaileak atzera egitea eta ez sar-
tzea erabakitzea. Beste batzuetan, sartzea erabakiz gero, merkatuan dauden
enpresen erantzuna gogorra izan daiteke, eta enpresa-sortzailearen enpresa berri
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horrek sortu eta gutxira itxi beharko du. Alegia, sarrera-hesia gaindiezina zela kon-
turatuko da. Azkenik, baliteke enpresa berriak nahikoa gaitasun edukitzea ipintzen
dizkioten hesiak gainditzeko eta merkatuan sartzea lortzea. Merkatura sartu ondo-
ren, eragozpen ugariko beste fase bati ekin beharko dio enpresa-sortzaileak: aha-
lik eta gehien irauteari. 

Merkatuan irauteko eragozpenak

Merkatuan sartzea –hau da, enpresa berri bat sortzea– ez da erraza izaten, baina
are zailagoa izaten da hor irautea. Estatistikak begiratuta, enpresen ixte-tasak kez-
kagarriak direla ohartuko gara berehala. 1999-2000ko datuen arabera, EAEko eko-
nomiak sortzen dituen enpresen erdiek irauten dute bost urtetik gora. Horrek argi
eta garbi adierazten digu sortzen diren enpresek eragozpenak aurkitzen dituztela
luzaro iraun ahal izateko.

Batzuen ustetan, enpresen tamainak badu zerikusia horretan. Alegia, enpresa
txikiak, baliabide gutxiagorekin sortzen direnez, errazago ixten dira. Beste batzuen
iritziz, berriz, sorreratik urteak pasa ahala gehiago ikasteko aukera du enpresak eta
horrek iraunkortasuna bermatzen laguntzen dio. Tamaina eta adinaz gain, beste
faktore batzuk ere badute garrantzia enpresen iraunkortasunean: enpresa-
-sortzailearen profilari loturikoak, enpresa beraren ezaugarrien araberakoak,
merkatu-faktoreak, politika publikoak, eskualde geografikoaren ezaugarriak, etab.

Ekonomian aditu direnek diote enpresa baten iraupena eta tamaina elkarri zuze-
nean lotuta ibili ohi direla. Gibrat-en legeak (1931) honela dio: enpresa baten haz-
kundeak edota bizitzen jarraitzeko aukerak lotura positiboa du enpresa horren
tamainarekin (Gibraten legeari buruzko xehetasun gehiagorako, Sutton-en (1997)
ikerketa zabala aztertzea gomendatzen dizuegu). Aipatu legearen arabera, enpre-
sa batek datorren urtean izango duen tamaina-hazkundea aurtengo tamainaren
araberakoa izango da. 

Alor teorikoan, Gibraten proposamena eztabaidatu gabe ontzat eman bada ere,
alor enpirikoan nabariak dira emaitzen alderaketak. Hau da, zenbait lan enpiriko-
ren emaitzek Gibraten legea baieztatu egiten dute, baina beste batzuek goitik behe-
ra ukatzen dute. Adibidez, Matak eta beste zenbaitek (1995) diote tamainak garran-
tzi handia duela enpresaren iraunkortasunean, bereziki enpresa sortu berrietan.
Alegia, tamaina handiagoarekin sortzeak finantza-baliabide handiagoak edukitzea
dakar eta, horren ondorioz, luzaroago irautea. Agarwal eta Audretsch-en ikerlanek
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(2001), ordea, bestelako emaitzak ageri dituzte. Zenbait enpresak, berriak eta txi-
kiak izan arren, luzaroan iraun dezakete, hazi gabe, merkatuan. Aipatu ikerlariek
enpresa jakin batzuen jokamoldea aztertu zuten. Ohartu ziren badagoela merkatu-
ko hobi estrategiko batean tokia hartu eta bertan irauterik, batere hazi gabe edota
tamainak batere eraginik ez duela. Adibide gisa, honakoa diote bi adituok:
teknologia-maila handiko (high-tech) industriako sektore helduetan enpresa txikiak
merkatuko hobiren batean kokatuz gero, arazorik gabe iraun dezaketela. 

Tamainaz gainera, bada beste faktore eragingarri bat, aipatu gabe uzterik ez dago-
ena: adina. Adinean aurrera egin ahala, esperientzia hartzen du enpresak eta irau-
teko dituen aukerez ohartzen da. Teorian behintzat, adina ere enpresaren iraunkor-
tasunari positiboki lotuta legoke. Jovanovic-en (1982) lanak ederki azaltzen du lotu-
ra hori, enpresen bilakaera-ereduaren barruan. Enpresa sortu aurretik, enpresabu-
ruek ez dakite zenbat irauteko gai izango diren, baina merkatuan murgildu ondo-
ren berehala ohartzen dira beren benetako ahalmenaz. Ahalmen hori noraino iris-
ten den dakitenean, erabaki bat hartu behar izaten dute: merkatua utzi edo bertan
jarraitu. Teorian, zenbat eta baliabide gehiagorekin sortu enpresa eta zenbat eta
irauteko gaitasun handiagoa garatu, orduan eta luzeago jarrai dezake merkatuan.

Azalpen teoriko horietatik at, hausnarketa bat egin behar da. Merkatuan sartzea
(edota enpresa bat sortzea) zaila bada ere, are zailagoa da enpresa bizirik irauna-
raztea. Geroskik (1995) dioen moduan, merkatuan sartzea erraza da; irautea, ordea,
ez. Azterketa enpirikoen arabera, enpresek merkatua uztea erabakitzen badute, era-
baki hori lehen 5-6 urteetan egiten dute, oro har. Beraz, enpresa-sortzaile gehienek
epe garrantzitsu horretan jakin ohi dute irauteko gai diren edo ez.

Iturria: Collado eta Moreno-Torres, 2001

3.1. irudia. Espainiako enpresen ixte-tasak.

Enpresa berriak ekonomisten ikuspegitik

51

In
di

ze
-t

as
a

Enpresen ixte-tasak

% 0

% 2

% 4

% 6

% 8

% 10

% 12

% 14

% 16

% 18

1997 1998 1999 2000

Urtea

0 langilekoa

1-5 langilekoa

>5 langilekoa



Collado eta Moreno-Torresek (2001) Espainiako enpresen demografiari –alegia,
enpresen sorrera eta amaierari– buruzko ikerketa egin berri dute. Ikerketak dios-
kunez, enpresen urteroko batez bestezko ixte-tasa % 11,2koa izan zen 1997-2000
urteen bitartean. Bakarkako enpresa-sortzaileei dagokienez, ia bost enpresatik bat
ixten da lehenbiziko urtean. Txosten horretako datuek garbi uzten dute enpresa
berrien ahulezia eta irauteko dituzten eragozpen nabariak (ikus 3.1. irudia). Askoz
ere larriagoa da egoera mikroenpresetan edo bost langile edo gutxiago dituzten
enpresetan. 

Duela gutxi kaleratutako beste ikerketa batek (Segarra, 2001) teknologia-maila
handiko eta teknologia-maila txikiko enpresen iraunkortasun-tasak alderatu ditu.
Harritzekoa bada ere, teknologia-maila txikiagoa zuten enpresek iraunkortasun-
-tasa handiagoa zuten (ikus 3.1. taula). Beste era batera esanda, Espainiako
teknologia-maila handiko enpresak arrisku gehiagorekin sortzen dira, edota lehen-
biziko urteetan ixten diren enpresen ehunekoa gainerakoena baino handiagoa da.

Ekonomistek arreta berezia eskaini diete azken urteotan enpresa teknologikoen
urteroko emaitzei. Ezin uler zitekeen paradoxa baten aurrean gaude oraindik:
urtez urte galerak izan arren, merkatuan bizirik irauteko gai ziren enpresa tekno-
logikoak. Ez hori bakarrik: burtsan sekulako gorakada izaten ari ziren.
Inbertitzaileek, etekinak etorkizunean etorriko zirelakoan, enpresa horien balioa
gorantz bultzatzen zuten. Etorkizunean jarritako konfiantzak eusten zien bizirik
enpresa horiei. Duela gutxi, ordea, pazientzia agortzen hasi da eta enpresa tekno-
logikoen aurreikuspen on horiek baretu egin zaizkigu. Areago, merkatuak enpresa
ahulenen eutanasia edo amaiera naturala ahalbidetzen du gaur egun. Horren
ondorioz, porrot egiten duten enpresa teknologiko gehiago ikusten dira egun.

3.1. taula. Espainiako enpresen iraunkortasun-tasak.

Tamaina (1-2 langile) Tamaina (3-5 langile) Tamaina (6-9 langile)

Teknologia- Teknologia- Teknologia- Teknologia- Teknologia- Teknologia-
-maila -maila ertain -maila -maila ertain -maila -maila ertain
handia eta txikia handia eta txikia handia eta txikia

Lehen urtetik aurrera 0,7747 0,8323 0,9096 0,8901 0,8711 0,9187

2. urtetik aurrera 0,6944 0,7172 0,7797 0,7667 0,7957 0,7845

3. urtetik aurrera 0,5679 0,6158 0,6102 0,6656 0,6989 0,7028

4. urtetik aurrera 0,4877 0,5567 0,5763 0,6079 0,6344 0,6388

Iturria: Segarra, 2001
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Laburbilduz, bizirik irauteko sortzeko baino eragozpen gehiago izaten dituzte
enpresek. Ixte-tasak eta iraunkortasun-tasak aldatu egiten dira eskualde eta
industria-sektore batzuetatik besteetara. Teknologia-erregimenaren arabera ere
aldatzen dira. Ekonomiako literaturak enpresen adinaren eta tamainaren eragina
aztertu izan ditu enpresa berrien iraunkortasuna azaltzeko; emaitza enpirikoak
ordea, ez dira guztiz sendoak izan. Onartu beharra dago bi horiek –garrantzitsuak
badira ere– ez direla inolaz ere aldagai bakarrak eta, beraz, ikertzeko ezaugarri
gehiago hartu behar direla kontuan.

Enpresen iraunkortasunean eragina duten beste hainbat faktore 

Enpresen tamaina eta adina zabal aztertu izan ditu teoria ortodoxoak. Aldiz, gure
azterketa ez litzateke esparru horretara soilik mugatu behar, eragingarriak diren
zenbait faktore garrantzitsu alde batera utziko baikenituzke. Beraz, beste faktore
batzuk nahitaez aztertu beharra dago. Azken batean, enpresen bilakaera selekti-
boa nola gertatzen den ulertu ahal izateko hautaketa horretan eragina duen
faktore-multzoa zein den identifikatu behar da. Hiru aldagai mota bereizi behar
dira multzo horretan (ikus 3.2. irudia). Honenbestez, enpresen iraunkortasuna –q–
hurrengo hiru aldagaien arabera azal genezake: enpresa-sortzailearen giza kapita-
la –X–, sortutako enpresaren berezko ezaugarriak –Y– eta enpresatik kanpo gera-
tzen diren faktoreak –Z–. Gainerako faktoreak ε terminoak biltzen ditu:

q = f(X, Y, Z, ε) (1)

3.2. irudia. Enpresa berrien iraunkortasunean 
eta hazkundean eragiten duten faktoreak.
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Gauza jakina da enpresek arazo larriak izan ohi dituztela lehen urteak bizirik
gainditzeko. Enpresen kudeaketan esperientzia-eza, merkatu lehiakorren eragina
eta enpresa berrien ahultasuna maiz aipatzen dira enpresak ixtearen eragiletzat.
Aurretik aipatu ditugun X, Y, Z faktoreen artean bai faktore ukigarriak bai ukiezi-
nak egon ohi dira.

Enpresa-sortzaileen giza kapitala (X faktore-multzoa) gizabanakoaren ahalmen
eta ezaugarrien (jakintza, osasuna, nortasuna, trebezia…) bilduma da. Giza kapi-
talean gehiago inbertituko bagenu, gizabanakoaren errendimendu hobea lortu
beharko genuke. Enpresa-sortzaileen kezka nagusietako bat, hain zuzen, enpresa
arrakastatsua eraikitzeko zenbateko giza kapitala eta zein motatakoa garatzea
komeni den jakitea da. Bigarren atalean azaldu dugunez, enpresa-sortzaileek
enpresari dakarkioten gaitasuna, esperientzia eta motibazioa faktore esangura-
tsuak izan daitezke enpresaren arrakasta-mailan.

Zenbait ikerketaren emaitzek diotenez, lotura positiboa leukakete elkarrekin
enpresa-sortzailearen heziketa-mailak eta enpresaren iraunkortasunak (Hay eta
Ross, 1989; Cooper et al., 1989; Van de Ven et al., 1984). Alegia, zenbat eta han-
diagoa izan heziketa-maila, orduan eta handiagoa arrakastarako aukera.
Heziketaren garrantzia gutxietsi gabe, enpresa-sortzailearen esperientzia ere fak-
tore eraginkorra da, egile askoren iritziz. Enpresa sortu aurretik beste enpresaren
batean zuzendaritza-karguren bat eduki izana –adibidez– mesedegarritzat jotzen
da enpresa berriaren iraunkortasunerako (Stuart eta Abetti, 1990; Cooper et al.,
1989; Doutriaux eta Simyar, 1987). Beste esperientzia aberasgarri bat hau litzate-
ke: aurretik enpresaren bat sortu izana edota enpresaren baten jabe izan izana.
Zenbait lanetan, esperientzia mota horrek eragin positiboa du enpresa berriak lor-
tzen duen arrakasta-mailan (Dyke et al., 1992; Doutriaux eta Simyar, 1987; Stuart
eta Abetti, 1990). Bestelako hainbat esperientziak ere –horren garrantzitsuak izan
ez arren– eragin positiboa ageri dute: lehendik enpresa-sortzaileak dituen familia-
koa izateak, adibidez. Pertsona horiengandiko hurbiltasunari esker enpresa bat
sortzeak zer dakarren ikus eta ikas daiteke, izan ere. Era berean, aurretik edukita-
ko lanpostuak merkatua ezagutzea dakar; hori ere esperientziatzat har genezake.
Beraz, esperientzia horiek guztiak, horren garrantzizkoak ez badira ere, argigarriak
dira enpresaren iraunkortasuna ulertu eta azaltzeko (Duchesneau eta Gartner,
1990; Dunkelberg et al., 1987).

Jakintzaz, trebeziaz eta esperientziaz gain, ezin ahantzi enpresa-sortzailearen
motibazioa. Hori ere faktore ukiezina da. Nortasun-ezaugarriek ere (presioa jasa-
teko gaitasuna, arriskuak hartu eta aurrera egiteko irrika…) badute garrantzia.
Aurretik zeukan lana utzi duen enpresa-sortzailea, aurreztu duen diruaren zati
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handi bat enpresa berrian inbertitu eta astean 60 ordu lanean ematen dituena ezin
dugu konparatu beste era bateko enpresa-sortzaile batekin (langabezian zegoela-
ko enpresa bat sortu, diru-laguntza publikoak jaso eta astean 30 ordu lanean ema-
ten dituenarekin, adibidez). Pentsatzekoa da, beraz, oso motibatua dagoen
enpresa-sortzailearen etekin ekonomiko eta finantzarioak handiagoak izango dire-
la, eragozpenak gainditzeko eta aurrera egiteko kemenak bultzatzen baitu.

Laburbilduz, hainbat azterketa enpirikoren emaitzen arabera, enpresa-
-sortzaileen heziketa maila, motibazioa eta negozio-alorrean duten esperientzia
giza kapitalaren elementu garrantzitsuak dira (X bektorea, 1 ekuazioan) enpresa
bat sortzeko. Emaitzek diotenez, ondare ukiezin horiek guztiek enpresa berriaren
iraunkortasunean eta hazkundean eragin positiboa daukate.

Enpresa-sortzailearen giza kapitalaz gain, sortzen den enpresaren berezko ezau-
garriek ere baldintza dezakete negozio berrien arrakasta (Y bektorea, 1 ekuazio-
an). Arestian aipatu bezala, tamaina eta adina dira gehien aztertutako enpresa-
-faktoreak. Enpresa zaharragoek gehiago irauteko probabilitatea badute ere (Birley
eta Westhead, 1990; Kalleberg eta Leicht, 1991), ezinezkoa zaigu zehatz-mehatz
azaltzea tamainaren eta iraunkortasunaren arteko harremana. Emaitza enpirikoek
ez dute Gibraten legea ezbairik gabe berresten. Gaur egungo emaitzen arabera,
lege hori ezin daiteke zeharo hedatu edo orokorrean aplikatu (Agarwal eta
Audrestsch, 2001). Ikertzaile batzuek sortzen den enpresaren forma juridikoaren
(sozietate anonimoa, negozio autonomoa, sozietate kolektiboa…) eragina aztertu
izan dute. Ikerketen emaitzek diotenez, zuzendaritza-talde batek sortutako enpre-
sek bakarka sortutakoek baino etekin hobeak lortzen dituzte (Woo et al., 1989;
Doutriaux eta Simyar, 1987).

Enpresen estrategiak zuzendarien erabakien ondorio izan ohi dira, eta, dakigu-
nez, enpresen baliabideek mugatzen dituzte erabaki horiek. Zenbat eta kapital
finantzario handiagoa eduki enpresa sortzeko, orduan eta malgutasun handiagoa
leukake enpresak estrategia-aukera gehiagoren artean komenigarriena erabaki
ahal izateko. Malgutasun horri esker emaitza ekonomiko hobeak lortu ahal dira
(Duchesneau eta Gartner, 1990; Cooper et al., 1989). Enpresaren bilakaeran era-
gin zuzena izan dezaketen ondare ukiezin garrantzitsuak dira erabaki estrategiko-
ak. Sandberg eta Hofer-en lanak (1987) dioskunez, “produktua bereizteko” estra-
tegia aukeratzen duten enpresak gainerakoak baino hobeto moldatzen dira. Beste
zenbait ikerlanek ere antzeko ondorioetara garamatzate. Adibide bat: produktua-
ren kalitate-maila handiagoa eskaintzeko estrategia erabiltzen duten enpresek haz-
teko eta irauteko aukera handiagoa dute (Kalleberg eta Leicht, 1991; O´Neil eta
Duker, 1986).
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Barne-faktoreez gain (hau da, enpresa-sortzailearen giza kapitala eta sortu
berri den enpresaren berezko ezaugarriak), kanpo-faktoreek ere izan dezakete
zerikusia enpresaren etorkizunean (Z bektorearen bidez adierazi ditugu 1 ekua-
zioan). Kanpo-faktore horietatik batzuk enpresaren kokapen geografikoaren eta
aukeratutako industria-sektorearen edo merkatuaren ezaugarriei lotuta daude.
Noizean behin berri interesgarriak irakurtzen ditugu Silicon Valleyko enpresa
teknologikoen inguruan, edo Eskandinaviako telekomunikazio-enpresen gaine-
an, edo Japoniako automozio-enpresei buruz. Badirudi kokapen geografiko bat
ala bestea aukeratzeak zerikusia daukala enpresaren hazkundean, bereziki
aglomerazio-ekonomiak (spill-over eraginak, gertutasunaren abantailak…) eta
harremanetarako aukerak (hornitzaileekin, bezeroekin, finantza-erakundeekin
eta inbertitzaileekin...) aprobetxatzen badira sortzeko eta enpresaren etekinak
areagotzeko. Merkatu guztiek lehiakortasun-maila bera eskaintzen ez dutenez,
enpresa zein industria-sektoretan arituko den aukeratzea ere garrantzitsua da.
Sandberg eta Hoferren (1987) ikerketaren arabera, merkatu hauetan sartzen
diren enpresek gainerakoek baino emaitza ekonomiko hobeak lortzen dituzte:
etengabeko desorekan dauden merkatuak, industria-garapenean edo hazkunde-
-aldian daudenak, produktu heterogeneoak eta sarrera-hesi handiak dituz-
tenak... 

Beste kanpo-faktore eraginkor batzuk agintari publikoen erregulazioa eta eragin
makroekonomikoak (interes-tasen aldaketa, inflazioaren kontrola…) dira.
Enpresen sorrera eta iraunkortasuna sustatzeko diseinatzen diren politiken artean
aipatzekoa da inkubazio-zentroetan oinarritzen dena. Politika horren helburua
hauxe da: enpresa berrien sorrera eta horien iraunkortasuna bermatzea.
Inkubazio-zentroek era askotako erraztasunak ematen dizkiete enpresa-sortzaileei:
enpresa kokatzeko lekua, zenbait aholkularitza-zerbitzu eta beste enpresa-
-sortzaile batzuekin harremanak edukitzeko aukera. Enpresa-sortzaileari oso
mesedegarriak gerta dakizkioke abantaila horiek. Adibidez: inkubazio-zentroaren
barruko areto batean koka dezake enpresa sortzaileak, merkatuko prezioa baino
alokairu merkeagoan. Are gehiago, ez du bulegoko makinerian (fotokopiagailua,
faxa, ordenagailua...) inbertitu beharrik izango, inkubadoreak berak eskaintzen
baitizkio zerbitzu horiek. Tarteka inkubazio-zentroak areto handiagoak prestatzen
ditu bezeroekin elkartzeko edota bertako enpresa-sortzaileentzat enpresa-
-kudeaketaz antolatzen diren ikastaroak egiteko. Inkubazio-zentroko arduradunek
tutore eta begirale lana ere egin ohi dute, askotan kanpoko aholkulari profesiona-
len parte-hartzearekin. Inkubazio-zentroko arduradunak diru-laguntzei, industria-
-sektoreen berezitasunei, zergei eta abarri buruzko informazioa ere ematen die
enpresa-sortzaileei. Labur esanda, inkubazio-zentroek enpresa berriak sortzeko
eta horiek irauteko aparteko laguntza ematen dute, enpresa-sorrerako hasierako
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kostuak gutxitzeaz gain arriskua murriztu eta eraginkorrago bilakatzeko eskaintzen
dituzten baliabideei esker (Mian, 1997). 

Enpresa bat sortzea konplexua da berez –ez ditzagun ahantzi sarrerako hesiak–,
baina are konplexuagoa da iraunkortasuna bermatzea. Enpresaren iraunkortasu-
nean nolabaiteko eragina eduki dezaketen hainbat faktore sailkatu ditugu:
enpresa-sortzailearenak, enpresa berarenak eta bestelako kanpo-faktoreak.
Faktore mota bakoitzak bere eragina izan dezakeela ikusi ondoren, jarraian etor-
kizun hurbila nola datorkigun aztertzea dagokigu.

Aukera eta arrisku berriak 

Enpresa-sortzaileak, gainerako enpresaburuek bezala, aurre egin beharra dauka
alor ekonomikoan gertatzen ari diren fenomenoei. XXI. mendearen hasiera hone-
tan, arreta berezia eskatzen dute globalizazioak eta berrikuntza teknologikoak.
Globalizazioa eta berrikuntza teknologikoa ez dira horren kontzeptu arrotzak
enpresa handientzat. Mikroenpresen artean, ordea, gero eta argiago ikusten da
nazioarteko merkatuetan aritzeko gaitasuna eta berrikuntza teknologiko berriez
jabetzea ezinbestezkoa bilakatzen ari dela.

Gaur egun guztiok ahotan darabilgun fenomenorik entzunenetakoa globaliza-
zioa dugu. Enpresak jadanik ez dira elkarren aldamenekoarekin bakarrik lehian
ari: gure Planeta honetako edozein bazterretako enpresarekin lehia daitezke.
Beraz, atzerritik lehiakideak hona etortzen zaizkigu, eta gure enpresak ere kanpo-
ra irten daitezke, merkatu berrien bila. Merkatu horietara produktuak saltzeko
–bereziki–, baina baita erosteko, ekoizteko eta I+G (Ikerketa eta Garapena) egite-
ko ere joan daitezke. Enpresa transnazionalei dagokienez, hainbat herrialdetan
batera egiten dituzte beren jarduerak. Esate baterako: enpresa kimiko batek I+G
Alemanian egin dezake, Mexikon produktuak ekoitzi eta ekoitzitakoa AEBetan
saldu. Jarduera bakoitza etekin gehien eskaintzen dion eskualde edo herrialdean
kokatzen du. 

Mikroenpresen egoera ez da horren konplexua. Gehienek ez dute atzerriko mer-
katuetara zuzentzeko asmorik izaten, hasieran behintzat. Atzerrira jotzekotan,
ahalik eta erarik sinpleenean egiten dute. Alegia, enpresa-sortzaileek nahiago iza-
ten dute esportazioei ekin atzerrian zuzeneko inbertsioak egin baino. Eta inber-
tsiorik egitekotan, gomendagarriagoa izaten da itunen edo joint venture baten
bidez gauzatzea. 

Enpresa berriak ekonomisten ikuspegitik
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Egia da gaur egungo egoera ekonomikoak erraztasun gehiago eskaintzen diz-
kiola enpresa-sortzaileari atzerriko merkatuak bere estrategien barruan hartu ahal
izateko. Merkatuak pixkanaka liberalizatzen edo merkataritzarako askeago bilaka-
tzen ari dira. Hots, estatuetako merkataritza-politikei erantzunez, merkataritzako
hesiak murrizteko saiakera zabaltzen ari da hainbat sektore ekonomikotara.
Aipatzekoak dira horren ondorioz munduan sortu diren talde ekonomikoak:
Europako Batasuna (EB), Ipar Amerikako Merkataritza Askerako Akordioa
(NAFTA), Asia-Pazifikoko Ekonomia Lankidetza (APEC), etab. Helburu hori zenba-
teraino lortu den eztabaidatzeak luze jo lezake. 

Gaur egungo beste abantaila bat gure mikroenpresen finantza-arriskuen murriz-
tea da. Europako Moneta Batasuneko partaideek aurrerapauso interesgarria eman
dute euroarekin. Euroa ezartzen hasi denetik, moneta asko desagertzear daude eta,
horrek, parekotasun finkoari esker, moneten arteko trukea erraztu egiten du.
Inguruko herrietan erosketak eta salmentak egiteko euroaz balia daitezke enpresa-
-sortzaileak, eta aurrerantzean ez daukate arduratu beharrik Moneta Batasuneko
kideen moneta-parekotasunaren hegazkortasunaz edo egonkortasun-ezaz.
Azpimarragarriak dira atzerriko merkatuetan sartzeko erakunde publikoek ematen
dituzten laguntzak (merkataritza-ganberen laguntzak, adibidez), baita Internetek
eta antzeko teknologiek informazioa jasotzeko eskaintzen dituzten erraztasunak.
Hala ere, enpresa-sortzaile gehienek nahiago izaten dute etxeko merkatuan gera-
tu. Etorkizunean, ordea, atzerriko merkatuetara jotzeko erabakiak gorantz egingo
dutela uste da.

Atzerriko merkatuetara jotzeak aukera eta arrisku berriak dakarzkio enpresa-
-sortzaileari. Horixe bera gertatzen da teknologia berrien merkatuarekin ere.
Jadanik ezagunak dira e-commerce eta e-business-ek eskaintzen dituzten aban-
tailak eragiketak aurrera eramateko: business-to-business, business-to-
-consumer, Intranet, etab. Kontuak kontu, ordenagailuen teknologiaren bidez,
pertsonen eta enpresen arteko salerosketek izugarrizko gorakada izan dute
azken urteotan, 1999-2002 bitartean. AEBetan bakarrik, adibidez,
e-commerce-n bidez egindako business-to-consumer eragiketak –hau da, kon-
tsumitzaile arruntaren eta enpresaren artekoak– 9,2 milioi dolarretik 120.000
milioi dolarrera igo dira. Gainera, business-to-business eragiketak 90.000
milioi dolarretik bilioi batera iritsi dira. Bistakoa da gero eta gizabanako eta
enpresa gehiagok erabiltzen dugula ordenagailua, eta Internet komunikazio-
-plataforma gisa erabiltzea erosoa zaigula. Izan ere, oso bitarteko eraginkorra
da mikroenpresek edozein gairi buruzko informazioa eskuratzeko eta eskain-
tzeko, azkarra eta kostu txikikoa.
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Aipatzekoa da, bestetik, azken urteetan Interneteko atari modura sortu diren ETE
eta mikroenpresa berriak: Amazom.com, Geocities.com, Excite eta antzekoak.
Ikusgarria da enpresa horiek balorazioetan izan duten gorakada. Mikroenpresa
bezala hasi ziren eta, urtez urte galerak izan arren, merkatuan duten balioak eten-
gabe egin du gora. Zer dela eta igo da enpresa horien balioa urteroko emaitzetan
galera besterik agertu ez bada? Zaila da arrazoi bat aurkitzea paradoxa horri, baina
merkatuak etorkizunean gerta daitekeena aurreikusten du, eta iraganeko galerei ez
die horrenbeste kasu egiten. Horren ondorioz, ‘ekonomia berriarekin’ sortu zaiz-
kigun ETE teknologikoak balioesteko ohizko teknikak zalantzan jarri dira eta tek-
nika berrietara jo da. Teknika aurreratuenekin ere, zaila da oraindik enpresa horiei
teknikoki dagokien balioaren, merkatuko balioaren eta behin-behineko saleroske-
tako balioen artean maiz aurkitzen dugun desberdintasun zabala ulertzea. Esate
baterako: Yahook Geocities erosi zuenean horren fakturazioa halako 372ko pre-
zioa ordaindu zuen, aurreko urtean Geocitiesek 14 milioi dolarreko galera izan
zuela jakinik (Copeland eta Zügel, 2001). Horrenbesteko interes estrategikoa ote
zuen, bada, enpresa horrek Yahoorentzat? Datu horrek honakoa adierazten digu:
egun sortzen diren ETEek, ezjakintasun- eta arrisku-ingurunean murgiltzen badira
ere, sortzen, irauten eta hazten ikasi beharra daukate; baina, horretaz gain, ixten
ere ikasi behar dute (enpresa salduz, noski). Etekinak lortzeko, garrantzi handia du
enpresa noiz sortu eta noiz saldu ongi erabakitzeak.

Merkatuan lehiakorra izateko baldintza bihurtu da malgutasuna. Aldaketak eten-
gabe gertatzen ari dira, produktuetan, bat-egiteetan, araudietan, etab. Aldaketa
horiei guztiei ekiteko ezinbestekoa da azkartasuna. Enpresa handi askok
malgutasun-arazoak izan ohi dituzte. Besteak beste, produktu berriak azkar mer-
katuratzea kostatu egiten zaie. Arazo horri aurre egiteko, intrapreneurship-a bul-
tzatzen ari dira hainbat enpresa handitan (Xerox, IBM, 3M, Hewlett-Packard eta
abarretan). 

Enpresa baten barruan enpresa berri bat sortzeko ekimena da intrapreneurship-
-a. Enpresa handiek enpresa berriak sortzeko programak diseinatzen dituzte diber-
tsifikatzeko, produktibitatea hobetzeko eta berrikuntza bultzatzeko. Enpresako
enplegaturen bat ideia on batekin badator eta enpresak interesagarria baderitzo,
enplegatu horri ideia hori beste enpresa batean gauzatzeko aukerak ematen zaiz-
kio, betiere enpresa nagusiak ezarritako helburu batzuk bete behar dituelarik.
Beraz, enpresa nagusiaren barruan beste enpresa txiki bat sortzen da. Enpresa txiki
horren ardura enpresa nagusiko enplegatu izandako pertsona batek hartzen du, eta
entrepreneur edo enpresa-sortzailearen egitekoa betetzen du. Proiektua abiarazte-
ko enpresa nagusiaren babesa eduki ohi du, baina gerora sortzen diren enpresek
beren kabuz iraun eta hazteko gai izan behar dute.

Enpresa berriak ekonomisten ikuspegitik
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Enpresa-sortzaileen aukerak eta horiek dakartzaten arriskuak gero eta ugariago-
ak dira. Globalizazioa, teknologia berriak, intrapreneurship edo enpresa berriak
sortzeko enpresa barruko ekimenak hortxe dituzte ETEek. Orain arte, fenomeno
horiek guztiak enpresak sortzeko pizgarri eraginkorra izan dira. Hala ere, arazo
nagusiek –sortzen diren enpresen iraunkortasuna eta hazkundea– irtenbide jakinik
gabe jarraitzen dute. Fenomeno horiek sortzen duten ingurune ekonomikoa apro-
posa ote enpresak hazteko eta irauteko? Ebidentzia enpirikoak dio enpresa gehie-
nentzat ez dela aproposa.

Laburpena

Enpresa berriek merkatuetan duten eragina aztertu dugu atal honetan, ekonomia-
ren ikuspuntutik abiatuta. Enpresak sortzea bezain garrantzitsua da –edo garran-
tzitsuagoa, batzuon iritziz– enpresaren iraunkortasuna bermatzea. Normalean,
merkatuko lehiak hainbat enpresa desagertzea ekarri ohi du. Enpresa berriek,
lehiatu ahal izateko, lehiakideenek bezainbat baliabide emankor –ukigarri edo
ukiezin– behar dituzte. Enpresa-sortzailea enpresa sortu eta handik gutxira ohar-
tzen da baliabideen egokitasunaz. Esperimentazioaren aldi horretan gertatzen
dira, hain zuzen, enpresa-porrot gehienak.

Enpresa berrien lehen urteetako porrotaren arazoa hainbat ikuspuntutatik azter-
tu izan dute ekonomistek. Atal honetan bi faktore-multzo hartu ditugu kontuan:
barne-faktoreak eta kanpo-faktoreak. Enpresa-sortzaileen giza kapitala eta enpresa
berriaren berezko ezaugarriak lirateke barne-faktoreak. Kanpo faktoreak, berriz,
merkatua, kokapen geografikoa, egoera makroekonomikoa eta erakunde publiko-
en politika lirateke, besteak beste. Ekonomiaren alorreko literatura zientifikoak
dioskunez, bestalde, bi faktore mota horiek badute eragina enpresa berriaren
iraunkortasunean eta hazkundean. Literaturan teorikoki arrazoitu eta enpirikoki
ikertutako hori eskura ditugun datuekin EAEko enpresa txiki eta ertainekin zenba-
teraino betetzen den aztertzea da liburu honen bigarren zatiaren eginkizuna. 
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EAEko enpresa txiki eta ertainen
demografia

Egileak: Aranguren, M.J., Olarte, F.J. eta Peña, I.

“Naturala da gauza berriak gauza handiak baino 

miresgarriagoak iruditzea”, Seneka.

Sarrera

Industria-ekonomiaren alorrean azken hamarkadetan egin diren azterketetan ikus-
ten da ekonomia aurreratuetan enpresa txiki eta ertainen (ETE aurrerantzean)
garrantzia nabarmen handitu dela, bai enpresen kopuruari bai ekonomia-unitate
horietan lan egiten dutenen kopuruari dagokienez. Munduko ekonomiaren inte-
grazioaren eraginez, handitu egin da lehia azken hamarkadetan, eta ekoizpen-
-sistemak malgutu egin behar izan dira. Bi aldaketa horien ondorioz, gero eta ahu-
lagoak dira egungo ingurunean lehiatzeko enpresa txiki eta ertainek dituzten desa-
bantailak. Hala, azkenaldian ekonomia aurreratuetan ETEen garrantzia gero eta
nabarmenagoa izatea honen ondorio da: enpresa txikien malgutasun eta bezero-
enganako gertutasun handiagoarena, eta unitate horiek ekoizpen-sistema berrietan
tamainagatiko desabantaila gutxiago izatearena.
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Enpresa txiki eta ertainak gero eta ugariagoak izateak hainbat abantaila dakarz-
kio ekonomiari. Alde batetik, gai horri buruzko ikerketak bat datoz honetan: ETEen
ugaritasunak lehia areagotu egiten du eta merkatuko egitura kontzentratuak
(monopolioak eta oligopolioak) saihestu egiten ditu. Bestalde, ETEak berrikuntza-
-prozesuen protagonista izan daitezke, bai ETE baten sorreraren bidez merkatuan
berrikuntza sortuz, bai enpresa berri baten sorrerak dakarren mehatxuaren eragi-
nez, dagoeneko merkatuan diharduten enpresak berritzaile izatera behartuz.
Azkenik, askok diote ETEak nahitaezkoak izan direla azken hamarkadetan ekono-
mia aurreratuetako arazo nagusia izan den langabezia arintzeko.

Aurreko ataletan ekonomiaren hazkunderako mikroenpresek duten garrantzia,
enpresa-sortzaileen ezaugarriak eta enpresak sortzeko nahiz horiei iraunarazteko
dauden hesiak aztertu ondoren, atal honetan EAEko mikroenpresei buruzko
datuak aztertuko ditugu, 1991-2000ko hamarkadakoak guztiak ere.

Lehendabizi, EAEko mikroenpresaren egungo garrantzia eta horrek 1991-2000
aldian izan duen bilakaera aztertuko dugu. Ondoren, bilakaera horretan enpresen
sorrerak eta ixteak izan duten eragina landuko dugu. Eta, azkenik, sorturiko enpre-
sen iraupenaren azterketan sakontzen saiatuko gara. Aurreko ataletan azaldu
dugunez, enpresa txiki asko sortzen da, baina askok eta askok erabakitzen dute
merkatutik irtetea, hor irauteko zailtasunak gainditu ezinik.

Aipaturiko hiru azterketa orokor horiez gain, tamainaren, sektorearen, lurralde
historikoaren eta nortasun juridikoaren araberakoak ere egingo ditugu. Izan ere,
eragin nabarmena dute aldagai horiek enpresen sorreran eta iraupenean, enpresen
demografiari buruzko azterketetan azaldu dugunez. Horrez gain, enpresa sortu
berri teknologikoak eta ez-teknologikoak bereizten saiatuko gara lan honetan.
Horretarako, unitate ekonomikoak zein teknologia-mailako sektoretan sortu diren
begiratuko dugu. Enpresa teknologikoak eta ez-teknologikoak1 bereiztea oso
garrantzitsua da. Izan ere, bai ELGEk eginiko Small and Medium Enterprise
Outlook, 2000 lanak, bai enpresen demografiari buruz azken urteetan egin diren
azterketa askok ETEek ekonomiaren hazkundean duten garrantzia ukatzen ez
badute ere, mikroenpresa batzuen eragina besteena baino handiagoa dela erakus-
ten digute. Hauxe diote aipatu azterketek: enpresa teknologikoek eragin askoz
nabarmenagoa dutela ekonomiaren hazkundean ez-teknologikoek baino.

Hiru arazo ditu ikertzaileak ekonomia-unitateen azterketa egiteko. Alde batetik,
aukeratzen den unitate estatistikoa (establezimendua, enpresa edo enpresa-
-taldea); bestalde, tamaina neurtzeko erabiltzen den aldagaia (enplegua, faktura-
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zioa...), eta, azkenik, tamainak finkatzeko erabiltzen diren mugak (enpresa han-
diak 250 langile baino gehiagokoak edo 500 langile baino gehiagokoak dira?).
Hiru arazo horiei aurre egiteko hartutako erabakiek izan ditzaketen abantailak eta
desabantailak Navarroren (2002) azterketan dituzue. Ikerketa honetan, unitate
estatistikoa establezimendua izango da, tamaina neurtzeko enplegua erabiliko
dugu eta, Europako Batzordearen (96/280/CE) gomendioari jarraituz, tamainaren
araberako honako sailkapena erabiliko dugu:

• Mikroenpresak: 10 langile baino gutxiagokoak.
• Enpresa txikiak: 10 eta 49 langile bitartean dituztenak.
• Enpresa ertainak: 50 eta 249 langile bitartean dituztenak.
• Enpresa handiak: 250 edo langile gehiago dituztenak.

Euskal mikroenpresen garrantziaz hainbat datu

4.1. taulan ikusten denez, enpresa txikiek garrantzi handia dute EAEko ekono-
mian. Euskal enpresen % 94 inguru mikroenpresak dira, eta % 99 mikroak edo txi-
kiak, 50 langile bitartekoak, alegia. Enpresa handiak, aldiz % 0,1 besterik ez dira.
Dena den, aipatu behar da enpresa ertain eta handien pisua nabarmen txikiagoa
dela enpleguari edo fakturazioari dagokionez. Hala ere, enpleguari dagokionez
ere, enpresa mikro eta txikien pisua garrantzitsua denik ezin daiteke uka, unitate
horietan baitago EAEko enpleguaren % 50 inguru.

Ekonomia osoaren ordez industria- eta energia-sektorea aztertuz gero mikroen-
presen garrantzia txikiagoa da, baina sektore horretan ere pisu nabarmena izaten
jarraitzen dute, enpresa industrialen % 95 inguru mikroenpresa edo enpresa txi-
kiak baitira.

4.1. taula. Establezimendu-kopurua enpresen tamainaren arabera.

1991 1995 2000

Establ.-kop. % Establ.-kop. % Establ.-kop. %

Mikroak 124.848 93,5 129.822 93,8 159.363 93,7

Txikiak 7.001 5,2 7.009 5,1 8.837 5,2

Ertainak 1.470 1,1 1.383 1,0 1.713 1,0

Handiak 232 0,2 197 0,1 220 0,1

Guztira 133.551 100,0 138.411 100,0 170.133 100,0

Iturria: EUSTAT, egileak landua

EAEko enpresa txiki eta ertainen demografia

67



Enpresa mikroen bilakaera aztertuz gero, aurreko taulan ikusten da horien garran-
tziak –bai termino absolututan bai termino erlatibotan– gora egin duela EAEko
ekonomian 1991-2000 epean. Dena den, enpresa mikroen garrantzi-handitzea
–termino absolututan– bai 1991-95 bai 1995-2000 aldietan gertatu bazen ere, ter-
mino erlatibotan azken hamarkadako lehen zatian bakarrik nabaritu zen handitze
hori. Badirudi, bestalde, azken urteetan mikroen garrantziak beheranzko joera
ageri duela. Enpresa ertain eta handiei dagokienez, aldiz, 1991-95 aldian garran-
tzia galdu egin zuten, bai termino absolututan bai erlatibotan; 1995etik aurrera ter-
mino erlatibotan aldaketa nabarmenik izan ez badute ere, termino absolututan
enpresa ertain eta handien kopuruak gora egin duela azpimarratu behar da.

Laburbilduz: alde batetik, enpresa txiki eta mikroek EAEko ekonomian duten
garrantzia ukaezina da. Handiagoa da garrantzia establezimendu-kopuruari begi-
ratuta enpleguari eta fakturazioari begiratuta baino. Bestalde, ekonomia osoan
industria- eta energia-sektoreetan baino nabarmenagoa da enpresa mota horien
garrantzia. Enpresa mikro eta txikien garrantziak azken bi hamarkadetan EAEko
ekonomian gora egin arren –gainerako ekonomia aurreratuetan bezala, urte
batzuk beranduago bada ere–, 90eko hamarkadaren bukaeran joera hori aldatzen
hasi zen: urte horietan enpresa txiki eta mikroen kopuruak gora egin bazuen ere,
termino erlatibotan pisua galdu zuten.

EAEko enpresen sorrera eta ixtea

Enpresa txiki eta ertainak aztertzen dituzten ekonomia industrialari buruzko iker-
lan gehienak bat datoz honetan: etorkizuneko ekonomiaren eta produktibitatearen
igoera unitate ekonomiko horien dinamikotasunaren, hau da, enpresa horien
sorrera eta ixtearen eraginpean dago. Egungo merkatuak eskatzen duen malguta-
suna dela-eta enpresa handiek –tamaina murriztearren– hainbat jarduera enpresaz
kanpo ateratzen dituzte; horren ondorioz sortzen eta ixten dira ETE asko, enpresa
txikiagoen sorrera bultzatuz. Zerbitzuen sektorean gertatzen da gehienbat hori,
batez ere enpresentzako zerbitzu estrategikoetan.

Dena den, ETEei buruzko ikerketa askok arazo hau ageri dute: enpresa txiki eta
ertain guztiak homogeneotzat hartzen dituzte, nahiz eta jakin badakigun ETEen
artean oso ezaugarri desberdinetakoak daudela. Goian aipaturiko ELGEren ikerla-
nak –adibidez– dio hazkunde ekonomikoa eta berrikuntza batez ere hazkunde
handiko ETEetan oinarrituko dela. ETE horiek jakintzan oinarritutako zerbitzu-
-sektoreetan, jarduera ekonomiko garrantzitsuetan eta clusterren eragin handiko
eskualdeetan aritu ohi dira. Hortaz, unitate horiek –tamaina txikiak ematen dien
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malgutasun-abantailaz gain– clusterretako kide izateagatik tamaina horrek berak
sortzen dizkien desabantailak gainditu egiten dituzte. 

Enpresa berrien sorrerak eragiten duen dinamikotasuna

Unitate ekonomiko berriek dakarten dinamikotasuna aztertzeko aldagai gisa sarre-
ra eta irteera gordinak (SGO eta IGO) eta sarrera garbiak (SG) erabili ohi dira.
Sarrera garbiak sortzen diren enpresen kopurua dira; irteera gordinak, ixten diren
enpresak; eta, azkenik, sarrera garbiak, sarrera eta irteera gordinen arteko aldeak.
Gainera, aldagai horiek termino absolututan edo erlatibotan (dagoeneko merka-
tuan diharduten enpresen ehunekoa) neur daitezke. Beraz, termino erlatibotan
sarrera eta irteera gordinen (SGOT eta IGOT) eta sarrera garbien (SGT) tasak azter
daitezke.

Iturria: EUSTAT; egileak landua.

4.1. irudia. Sarrera eta irteera gordinen eta sarrera garbien tasa-bilakaera.

Aztertutako aldian (1991-2000), lehendik dauden 100 enpresako 13 sortu ziren
(batez beste); itxi, berriz, 11. Beraz, sarrera garbia –urtean– % 2koa izan zen. Dena
den, tasa horiek ez dira homogeneoak azterturiko aldi osoan. Barne produktu gor-
dinaren hazkunde handieneko aldian –hots, 1995-2000 bitartean– ekonomiaren
hazkunde txikiagoko urteetan baino (1991-1995) zertxobait handiagoak izan dira
sarrera garbien tasak EAEko ekonomian2. Dena den, aldi batetik bestera dagoen
aldea ez da oso handia, 1995-2000 aldian 1991-95 baino % 1 enpresa gehiago
besterik ez baitzen sortu –batez beste– urtean. Gainera, bi aldietan sarrerek dute
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nolabaiteko desberdintasuna, ez irteerek; hau da, sarrerek bakarrik egin zuten zer-
txobait bat zikloarekin, hazkunde-garaian atzeraldian baino sarrera gehiago egon
baitzen. Irteerek, aldiz, ez dirudi zikloarekin loturarik dutenik (ikus 4.1. irudia).

Hona zer ondorio atera daitekeen EAEko ekonomiaren sarrera eta irteerak
hazkunde-tasa oso desberdineko bi aldietan aztertuta: eragin txikia dute ekono-
miaren zikloek enpresen dinamikotasunean. Beraz, zikloaz aparteko beste faktore
batzuk lirateke fenomeno horren eragileak. Ondorio hori bat dator Arangurenen
(1998) lanarekin, haren ikerketak ere gauza bera ondorioztatu baitzuen: EAEko
enpresen sorreran ez du eragin aipagarririk hazkunde ekonomikoak.

Iturria: EUSTAT, egileek landua.

4.2. irudia. Urteko batez besteko sarrera eta irteera gordinak eta sarrera garbiak, enpresa-tamainaren ara-
bera (1991-2000).

Sarrerak eta irteerak tamainaren arabera aztertuz gero, enpresak tamaina handi-
tu ahala dinamikotasuna galtzen duela ikusiko dugu3. Izan ere, 4.2. irudian ikus-
ten denez, sarrera eta irteera gordin eta garbi handienak enpresa mikroetan ageri
dira. Horien atzetik datoz enpresa txikiak, ertainak eta handiak, hurrenez hurren.
Ekonomia industrialari buruzko lan teoriko eta enpirikoek ondorioztatzen duten
enpresa mikro eta txikien dinamikotasun handiago hori EAEko enpresetan ere
antzematen da, beraz. Gainera, dinamikotasun handiagoa bai sarrera gordinetan
bai garbietan gertatzen da; hau da, egia da nahiz eta enpresa mikro eta txiki gehia-
go sortu itxi ere gehiago egiten direla. Hala eta guztiz ere, gainerako unitateekiko
sorreran duten abantaila ixteko aukera baino handiagoa denez, sarrera garbi han-
diagoak dituzte. Ondorio hori bat letorke Geroskiren (1991) lanean ageri den
baieztapen honekin: sortzen diren enpresak immigranteak baino gehiago turistak
dira, hau da, merkatuan sartu, merkatuko jarduera esperimentatu eta gauzak ondo
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badoaz bertan jarraitu eta bestela merkatua utzi egiten dute. Horretarako, jakina,
merkatura sartzen diren enpresak ezin handiak izan, bestela apustua askoz ere
handiagoa baita. Enpresa mikroa bada, aldiz, errazagoa da inbertsio handiegirik
gabe jarduera bati ekitea, probatzea eta, gauzak okertuz gero, enpresa ixtea.

Enpresaren tamainak ez ezik, sektoreak ere badu zerikusirik dinamikotasunean.
Enpresen sorrerari buruzko lan teorikoek eta enpirikoek azaldu izan dutenez, era-
gin nabarmena izan ohi dute enpresen sorreran –enpresaren beraren ezaugarriez
gain– enpresa sortzen den sektoreko sarrera-hesiek, bai sarreran bertan bai enpre-
saren iraupenean. Hainbat sektoretako enpresen sorrera eta itxiera aztertuta (ikus
4.3. irudia), zerbitzuetako sektoreetan antzematen da dinamikotasun handiena.
Izan ere, sarrera- eta irteera-hesiak industrian baino txikiagoak izaten dira horie-
tan, normalean behintzat. Zerbitzuetako dinamikotasun hori batez ere enpresen-
tzako zerbitzuetan, garraio eta komunikazioetan eta eraikuntzan nabari da. Bai
enpresentzako zerbitzuen sektorea bai garraio eta komunikazioena jakintzan oina-
rritzen dira. ELGEren (2000) ikerketaren ondorioek diotenez, sektore horietan sor-
tzen diren enpresak garrantzitsuagoak dira ekonomiaren hazkunderako beste sek-
tore batzuetan sortzen direnak baino. Erauzketa-industriaren eta energia- zein ur-
-sektoreetan sarrera eta irteerak gertatzen badira ere, irteerak sarrerak baino gehia-
go direnez, sarrera garbi negatiboak daude. Sektore horien erakargarritasuna oso
txikia da, dituzten sarrera-hesi handiengatik, sektore horietan jarduteko egin behar
den inbertsioagatik eta, horren ondorioz, bizkar gainean hartu beharreko arrisku
handiagatik. Azkenik, aipatzekoa da merkataritza- eta ostalaritza-sektoreak nahi-
koa beteta daudela, sarrera- eta irteera-tasak antzekoak izaki ez baita horietan
sarrera garbirik egiten. Beraz, sartzen diren enpresek beste horrenbeste irteera
dakarte (sartutakoak berak edo lehendik merkatuan lehian zihardutenak).

Iturria: EUSTAT, egileek landua.

4.3. irudia. Urteko batez besteko sarrera eta irteera gordinak eta sarrera garbiak, sektoreka (1991-2000).
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Geroskiren (1991) lanak dioskunez, enpresa-sarrerak bi eragin izan ditzake:
gerta liteke merkatua orekatzea edo, alderantziz, merkatuan desorekak sortzea.
Horregatik, oso garrantzitsua da sarrera berritzaileak eta imitaziozko sarrerak
bereiztea. Imitaziozko sarrera honelakoetan gertatzen da: sartzen den enpresak
lehendik merkatuan diharduen enpresa bat imitatuz irabaziak lortzen dituenean,
hau da, merkatuan prezioak batez besteko kostuen gainetik daudenean. Beraz,
sarrera mota hori desorekan dauden merkatuetan gertatzen da eta, sarreraren
ondorioz, merkatuak orekarantz egiten du. Sarrera berritzailea, aldiz, eskaria alda-
tzea lortzen denean edo kostu txikiagoak izateagatik abantaila lortzen denean ger-
tatzen da. Desberdinak dira sarreran eragiten duten faktoreak imitaziozko sarreran
eta sarrera berritzailean. Lan enpirikoetan, ordea, oso zaila da bi sarrera mota
horiek bereiztea. Hala ere, enpresen sarrera aztertzeko oso garrantzitsua da
bereizketa horretaz jabetzea, sarrera bai merkatuko aldaketen eragilea bai aldake-
ta horiei emandako erantzuna izan baitaiteke. 

Geroskiren (1991) lanak dioskunez, sarrera berritzaileek sarrera guztien ehune-
ko oso txikia hartzen dute (% 10 inguru). Berrikuntzaren eta sarreraren arteko
harremana aztertuz gero, galdera garrantzitsua sortzen da: sarrerak dakar berri-
kuntza –bai sortzen diren enpresak berritzaileak direlako, bai gainerako enpresak
berrikuntzak egitera bultzatzen dituelako–, ala teknologia-aldaketak –sarrera-
-hesiak jaitsiz– erakartzen du sarrera?

Iturria: EUSTAT, egileek landua.

4.4. irudia. Urteko batez besteko sarrera eta irteera gordinak eta garbiak, teknologia-mailaren arabera
(1991-2000).

EAEko enpresen sarrera berritzaileen eta ez-berritzaileen neurketa egiteko datu
adierazgarri bat: dinamikotasunaren azterketa sektore teknologiko eta ez-
-teknologikoen artean bereiziz gero (ikus 4.4. irudia), handiagoa da dinamikota-
suna sektore teknologikoetan bai sarrerei bai irteerei dagokienez. Hau da, sortzen
diren enpresak eta ixten direnak gehiago dira sektore teknologikoetan ez-
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-teknologikoetan baino. Sarrera handiagoak izatea sektore horien erakargarritasu-
nak azal dezake; irteera handiagoak izatea, berriz, orokorrean sektore ez-
-teknologikoak baino arrisku gehiagoko sektoreak izateagatik gerta daiteke. Sarrera
eta irteera gordinez gain, sarrera garbiak ere –hau da, sarreren eta irteeren arteko
diferentzia– handiagoak dira sektore teknologikoetan. Beraz, badirudi sektore tek-
nologikoetan eskaria sortzeko eta, horren ondorioz, enpresek merkatuan lehiatze-
ko lekua eskuratzeko aukera gehiago dagoela ez- teknologikoetan baino.
Geroskiren sarrera berritzaileak batez ere sektore teknologikoetan eta imitaziozko
sarrerak edo sarrera ez-berritzaileak batez ere ez-teknologikoetan gertatzen direla
esan genezake, beraz.

Dena den, termino absolututan, sektore ez-teknologikoetan gertatzen diren
sarrera eta irteera gordinak sektore teknologikoetan gertatzen direnak baino askoz
ere ugariagoak dira. 1991-2000 aldian, EAEn urtean sortu eta itxi ziren enpresen
% 97 –batez beste– sektore ez-teknologikoetakoak ziren. Beraz, sarrera berritzai-
le eta ez-berritzaileak bereizteko erabili dugun hurbilketaren arabera, sarrera
berritzaileak sarrera guztien % 3 besterik ez lirateke; beraz, Geroskiren ikerlanean
herrialde garatuei zegokien % 10eko sarrera berritzaileen portzentajetik urruti
geundeke.

Beste informazio-iturririk ezean, sortzen diren enpresetatik teknologikoak eta ez-
-teknologikoak sailkatzeko sektore teknologikoetan sortzen direnak berritzailetzat
eta ez- teknologikoetakoak ez berritzailetzat hartzea hurbilpen bat izan badaiteke
ere, nabarmena da horrek muga asko dituela. Batetik, sektore teknologikoetan
enpresa ez-berritzaileak sor daitezke, eta, alderantziz, sektore ez-teknologikoetan
enpresa berritzaileak. 1998, 1999 eta 2000 urteetarako besterik ez bada ere,
Espainiako Estatistika Institutuaren (INE) berrikuntza teknologikoari buruzko inkes-
taren galdera berri bati esker azter daiteke gaur egun honakoa: sortzen diren 10
langile baino gehiagoko enpresetatik zenbatek gauzatzen du berrikuntzaren bat?
Azterketa horren arabera, EAEko ekonomian hiru urte horietan sortu diren 680
enpresetatik 80 inguru ziren berritzaileak, hau da, ia % 12. Datu horrek dioenez,
gure ekonomian sortzen diren enpresa berritzaileen ehunekoa gainerako herrialde
garatuetakoaren gainetik legoke.

Egokiagoa deritzogu bigarren iturri horretatik ateratzen den enpresa berritzaile-
en eta ez-berritzaileen arteko banaketari. Beraz, urte gutxitako datuak ditugunez
eta gainerako herrialdeetakoekin alderatzeko urte bereko daturik ez dugunez
ziurtasun osoz esan ezin bada ere, hauxe esatera ausartuko ginateke: EAEko
enpresa berritzaileen ehunekoa gainerako herrialde garatuetakotik oso urrun ez
dabilela.
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Enpresen dinamikotasunean sektoreak eta tamainak duten garrantziaz gain kanpo-
ko beste faktore batzuek –kokapenak, adibidez– izan dezaketen eragina ikusteko
sarrerak eta irteerak azken hamarkadan EAEko hiru herrialdeetan nola banatzen
diren aztertuta, hona emaitzak: sarrera gordinen tasa handienak Gipuzkoan ageri
dira; irteera gordinenak, berriz, Bizkaian. Horren ondorioz, sarrera garbien tasa han-
dienak Gipuzkoak ditu. Egia esan, herrialde batetik bestera dauden aldeak oso
nabarmenak ez badira ere (bai sarreretan bai irteeretan urtean % 1eko aldea beste-
rik ez dago Gipuzkoa eta Bizkaiaren artean), Gipuzkoak ageri du, enpresen dinami-
kotasunari dagokionez, bilakaera onena; Bizkaiak, berriz, ahulena (ikus 4.5. irudia).

Iturria: EUSTAT, egileek landua.

4.5. irudia. Urteko batez besteko sarrera eta irteera gordinak eta sarrera garbiak, herrialdeka (1991-2000).

Herrialdekako azterketak ageri duenez, ez dago alde handirik EAEko lurralde
historiko batzuetatik besteetara enpresen dinamikotasunari dagokionez. Dena
den, enpresak sortzeko abantailak eskaintzen dituen edo ingurune egokiena azal-
tzen duen lurralde bat aipatzekotan, Gipuzkoa litzateke.

Enpresaren nortasun juridikoak ere badu eragina enpresak sortzeko eta ixteko
erraztasunean eta, horren ondorioz, enpresen dinamikotasunean. ‘Sozietate muga-
tuek’, ‘bestelako sozietateek’ eta ‘ondasun-erkidegoek’ sarrera eta irteera gordin
eta garbietan dinamikotasun handiena dute. Beraz, badirudi hiru nortasun juridi-
ko horiek dituztela hesirik txikienak. ‘Pertsona fisikoek’ sarrera eta irteera gordine-
tan nahiko dinamikotasun badute ere, apenas duten sarrera garbirik.
Azpimarratzekoa da, halaber, sozietate anonimoen dinamikotasuna oso handia ez
bada ere, irteera gordinen tasak sarrerenak baino handiagoak direla. Kooperatibei
dagokienez, berriz, sarrerak irteerak baino handiagoak dira (ikus 4.6. irudia).
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Iturria: EUSTAT, egileek landua.

4.6. irudia. Urteko batez besteko sarrera eta irteera gordinak eta sarrera garbiak, nortasun juridikoaren ara-
bera (1991-2000).

Laburbilduz, EAEko ekonomian, gainerako herrialde garatuetan bezala, enpresa
asko sortu eta ixten dira. Eragin handia du enpresaren tamainak sortze- eta ixte-
-prozesu horretan, enpresa mikro eta txikietan gainerakoetan baino askoz ere han-
diagoa baita dinamikotasuna. Sektoreak eta nortasun juridikoak ere badute zeri-
kusia dinamikotasunean. Sektoreei dagokienez, zerbitzuetan –enpresentzako zer-
bitzuetan, batez ere– garraio eta komunikazioetan eta eraikuntzan dago dinami-
kotasun handiena. Nortasun juridikoari dagokionez, berriz, sozietate mugatuek,
ondasun-erkidegoek eta bestelako sozietateek gainerakoek baino dinamikotasun
handiagoa dute. Enpresa teknologikoa edo ez-teknologiko izateak, kokapenak
(herrialdea) eta egoera makroekonomikoak (hazkunde- edo krisi-garaia) zertxobait
eragiten dutela badirudi ere, faktore horien eragina tamainarena, sektorearena eta
nortasun juridikoarena baina ahulagoa da. Zikloaren hazkundeak eta enpresa tek-
nologikoa izateak eragin positiboa du dinamikotasunean. Bestalde, badirudi
Gipuzkoak gainerako herrialdeek baino erraztasun handiagoak eskaintzen dituela
enpresak sortzeko.

EAEko enpresen iraunkortasuna

Liburu honen hirugarren atalean aipatu dugunez, barne- eta kanpo-faktoreek era-
giten dute enpresa baten iraunkortasunean eta hazkundean. Barne-faktoreetatik,
enpresa-sortzailearen giza kapitalari (heziketa, esperientzia eta motibazioa) eta
enpresaren berezko ezaugarriei (tamaina, adina, nortasun juridikoa, finantza-
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-kapitala, baliabideak eta estrategia) loturikoak aipatu ditugu. Kanpo-faktoreetatik,
berriz, kokapen geografikoa, sektorea, egoera makroekonomikoa eta politika
publikoak azaldu ditugu. 

EUSTATen jarduera ekonomikoen direktorioa dugunez informazio-iturri nagusi,
enpresen iraunkortasunaren azterketa egiteko iturri horrek gure esku jartzen dituen
aldagaiek –hots, enpresaren tamainak, adinak, nortasun juridikoak, kokapenak eta
sektoreak– enpresaren iraunkortasunean duten eragina aztertzen saiatuko gara
hurrengo lerrootan.

Iraupenaren azterketa egiteko ixte-indizea (hau da, sortzen diren ehun enpresa-
ko ixten direnen kopurua) erabiliko dugu aldagaitzat. Lehenbiziko urtean, bigarre-
nean, hirugarrenean..., bosgarrenean eta abarretan sortzen diren ehun enpresatik
zenbat itxi diren azter daiteke sistema horri esker, urte bakoitzeko ixte-indizea kal-
kulatuz.

Kezkagarriak dira EAEko enpresen iraunkortasunari buruzko datuak, beste
herrialde askotakoak bezala. Izan ere (ikus 4.7. irudia), EAEn 1991-2001 aldian
sortu ziren ehun enpresatik 60k baino gehiagok ez zuen bost urtetik gora iraun.
Dena den, datu horiek berez oso kezkagarriak badirudite ere, ez dira gainerako
herrialde garatuetakoak baino kezkagarriagoak, AEBetan, Kanadan eta Portugalen
egindako azterketek ixte-tasa are handiagoak ageri baitituzte4, 3. atalean azaldu
dugunez. Beraz, herrialde askotan dago ixte-tasa handia. Irudi berean ikusten
denez, badirudi ez duela eragin nabarmenik ixte-indizean sortzen den enpresa
teknologikoa edo ez-teknologikoa izateak, batzuen eta besteen ixte-indizeak oso
antzekoak baitira.

Gainera, harrigarria badirudi ere, ixte-indizea sektore teknologikoetan ez-
-teknologikoetan baino zertxobait handiagoa da. Lehia sektore teknologikoetan
ez-teknologikoetan baino bortitzagoa izatea eta teknologiak berezkoa duen arris-
ku handiagoari aurre egin beharra lirateke alde horren eragileak.

Beraz, oso onuragarriak izan daitezke EAEko ekonomia osoan –oro har– eta
bereziki sektore teknologikoetan ageri zaizkigun ixte-indize handi horiei aurre egi-
teko hartzen diren neurri publiko eta pribatu guztiak. Azpimarragarriak lirateke
enpresa teknologikoak garatzeko eratu diren inkubazio-zentroak, parke teknologi-
koak, etab. 
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Iturria: EUSTAT, egileek landua.

4.7. irudia. Ixte-indizea.

Ixte-indizean eragiten duen barne-faktoreetako bat enpresaren tamaina da.
Gibraten legearen arabera, enpresen tamaina handitu ahala jaitsi egiten da haien
ixte-indizea, 4. atalean ikusi dugunez. Matak eta beste zenbait ikertzailek (1995)
Gibraten legea kritikatzen badute ere, onartu egiten dute enpresa sortu berria den
urteetan lege hori bete egiten dela. EAEko hainbat tamainatako enpresen ixte-
-indizea aztertu ondoren (4.8. irudia), hauxe dugu emaitza: lehenbiziko bost urte-
etan –gutxienez– bete egiten da Gibraten legea, hots, enpresa txikienek dute ixte-
-indize handiena. Hala, bosgarren urterako ixten dira sortzen diren bi langile
baino gutxiagoko enpresen % 65. Tamaina handitu ahala, ixte-tasa jaitsi egiten da:
bosgarren urterako, sortzen diren enpresa handien % 35 inguru ixten dira. Dena
den, oso kezkagarriak izaten jarraitzen dute tamaina guztietako enpresen ixte-
-indizeek, nahiz eta tamaina handitu ahala ixte-indizea asko jaitsi.

Oso garrantzitsutzat jo ditugu enpresen iraupena bermatzeko neurri publikoak
ekonomia osoaren ixte-indizea aztertu dugunean. Are garrantzitsuagoak dira neu-
rri horiek enpresa txikietan aplikatzen direnean, sortzen diren enpresa gehienak
mikroak eta txikiak baitira, gainerako tamainetako enpresek baino ixte-indize han-
diagokoak alegia.

Enpresaren tamainaz gain, ixte-indizean eragiten duen beste faktore bat norta-
sun juridikoa dugu. Laugarren atalean aipatu dugu gehiago irauten eta hazkunde
handiagoa izaten dutela talderen batek sortutako enpresek pertsona bakar batek
sortutakoek baino, enpresen iraunkortasunari buruzko ikerketen arabera. EAEko
enpresei dagokienez (ikus 4.9. irudia) ezin da hori baieztatu, pertsona fisikoen edo
pertsona bakar baten enpresen ixte-indizea ez baita talde batek sortutako enpre-
sen ixte-indizea baino nabarmen handiagoa.
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Iturria: EUSTAT, egileek landua.

4.9. irudia. Bosgarren urtera arteko ixte-indizea, nortasun juridikoaren arabera.

Barne-faktoreez gain, enpresen ixte-indizean eragiten duten kanpo-faktoreen
artean enpresaren jarduera-sektorea eta kokapena aipatu ditugu.

Jarduera-sektore batzuetatik besteetara asko aldatzen dira lehiatzeko baldintzak.
Sektoreko sarrera- eta irteera-hesiak, kontzentrazio-mailak, produktu motak...,
horiek guztiek eragin nabarmena izan ohi dute enpresek merkatuan irauteko duten
ahalmenean, eta ezaugarri horiek sektore batzuetatik besteetara asko aldatzen
dira. EAEko ekonomiako jarduera-sektoreetan dagoen ixte-indizea aztertuta,
hauxe esan daiteke: orokorrean, zerbitzuetako enpresen ixte-indizea ekonomia
osoko batez bestekoa baino handiagoa da. Erauzketa-industrietan eta uraren zein
energiaren sektoreetan, aldiz, ekonomiaren batez bestekoaren azpitik dago ixte-
-indizea, sektore horiek dituzten irteera-hesi handiak direla-eta. Dena den, zerbi-
tzuen sektorean ere asko aldatzen da ixte-indizea sektore batzuetatik besteetara.
Ixte-indize txikienak zerbitzu pertsonaletan, merkataritzan eta ostalaritzan ditugu
(ikus 4.10. irudia). 
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Iturria: EUSTAT, egileek landua.

4.8. irudia. Bosgarren urtera bitarteko ixte-indizea, tamainaren arabera.



Iturria: EUSTAT, egileek landua.

4.10. irudia. Bosgarren urtera arteko ixte-indizea, sektorearen arabera.

Azkenik, kokapenak kanpo-faktore gisa ixte-indizean izan dezakeen eragina
aztertuta, hauxe esan daiteke: herrialde batzuetatik besteetara ez dago alde han-
dirik indize horri dagokionez. Beraz, badirudi EAEko hiru probintzietan ez dagoe-
la enpresen iraunkortasunean eragiten duten ezaugarri berezi gehiegirik.
Aipatzekoa da, hala ere –abantaila edo desabantaila handirik ez bada ere lurralde
batetik bestera–, Arabak eskaintzen duela enpresen iraupenerako abantaila
gutxien eta Gipuzkoak abantaila gehien, ixte-indize handienak Araban baitaude,
eta txikienak, berriz, Gipuzkoan.

Enpresa teknologikoen eta ez-teknologikoen hainbat ezaugarri

Behin eta berriz aipatu dugu lan honetan ekonomian enpresa txiki eta mikroak iza-
tea eta horiek sortzea oso garrantzitsua dela hazkunderako. Baina, zalantzarik
gabe, enpresa txiki eta mikroen artean oso era desberdinetako enpresak ditugu.
Desberdintasun garrantzitsu bat teknologikoen eta ez-teknologikoen edo berritzai-
leen eta ez-berritzaileen artekoa litzateke. Ekonomia industrialari buruzko ikerke-
tek diotenez, enpresa teknologikoek edo berritzaileek ez-teknologikoek edo ez-
-berritzaileek baino eragin nabarmenagoa dute hazkunde ekonomikoan. Izan ere,
berritzaileek ez-berritzaileek baino produktibitate handiagoak izan ohi dituzte.

EAEko ekonomian sortzen eta ixten diren enpresa teknologiko eta ez-
-teknologikoen arteko desberdintasuna aztertzeko EUSTATen direktorioa erabiliko
dugu, sektore teknologikoetan sortzen edo ixten diren enpresak teknologikotzat
hartuz eta sektore ez- teknologikoetan sortzen eta ixten direnak, berriz, ez-
-teknologikotzat. Dena den, arestian aipatu bezala, sailkapen horrek gorabehera
ugari izan ditzake; horregatik, INEren Berrikuntza Teknologikoaren 1998, 1999 eta
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2000ko inkestak ere erabiliko ditugu, EAEko enpresa berritzaile eta ez-
-berritzaileen arteko desberdintasunak ikusteko. Dudarik gabe, bigarren iturri hori
egokiagoa da enpresa berritzaileak eta ez-berritzaileak bereizteko; baina, urte
gutxitako datuak dituenez, EUSTATen direktorioaren bidea ere erabiliko dugu gure
azterketan, bide biak bata bestearen osagarri izan baitaitezke.

Sortzen eta ixten diren enpresa teknologiko eta ez-teknologikoen garrantzia
tamainaren arabera aztertuz gero, hona ondorioa: zenbat eta tamaina handiagoa,
orduan eta handiagoa enpresa teknologikoen garrantzia, bai enpresen sorrerari bai
irteerari dagokienez (sarreren kasuan, 250 langilera bitarteko enpresak; irteeren
kasuan, 500 langilera bitartekoak). Enpresa ez-teknologikoei dagokienez, berriz,
tamaina handitu ahala txikiagotzen da garrantzia. Tamaina horietatik aurrera,
enpresa teknologikoak garrantzia galtzen hasten dira. Beraz, tamaina handitzeak
eragin positiboa du sortzen eta ixten diren enpresa teknologikoetan, baina puntu
jakin bateraino bakarrik. Aipatzekoa da sortzen eta ixten diren enpresetatik tekno-
logikoak % 3ra iritsi ez arren, sortzen eta ixten diren enpresa ertainen % 20 ingu-
ru teknologikoak direla (ikus 4.11. eta 4.12. irudiak).

INEren Berrikuntza Teknologikoaren inkesta erabiliz ere antzeko ondorioa atera
daiteke enpresen sorreran tamainaren arabera enpresa berritzaileek eta ez-
-berritzaileek duten garrantziaz. Hau da, sortzen diren enpresa guztietatik berri-
tzaileen ehunekoa igo egiten da tamainak gora egin ahala; baina 250 langiletik
gora, berritzaileen garrantziak behera egiten du. Dena den, inkesta horren arabe-
ra, sortzen diren enpresetatik berritzaileen garrantzia teknologikoek zutena baino
handiagoa da tamaina guztietako enpresentzat. Horrenbestez, sortzen diren enpre-
sa txikien % 10, ertainen % 27 eta handien % 25 berritzaileak dira, berrikuntza-
ren inkestaren arabera.

Sortzen diren eta ixten diren enpresa teknologikoen garrantzia askoz gutxiago
aldatzen da nortasun juridikoaren arabera tamainaren arabera baino, hau da, nor-
tasun juridiko batetik bestera enpresa teknologikoek sarreran eta irteeran duten
garrantzia zerbait aldatzen bada ere, aldaketa ez da tamainarekin ikusten genuen
adinakoa. Enpresa teknologikoek sarrera eta irteeretan ehuneko handiena sozieta-
te anonimoetan, sozietate mugatuetan eta kooperatibetan badute ere, enpresa tek-
nologikoen portzentajea ez da % 7ra ere iristen5.

Enpresa teknologikoek sarreretan eta irteeretan duten garrantzia kokapenaren
arabera aztertuz gero, hona emaitza: EAEko herrialde batzuetatik besteetara oso
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5 Nortasun juridikoaren araberako azterketan ez dugu INEren Berrikuntzaren Inkesta erabili, datu hori ez digulako ematen.



alde txikia dago enpresa teknologikoen garrantzian. Aldeak txikiak badira ere,
sarrera eta irteeretan enpresa teknologikoek hartzen duten ehunekoa Gipuzkoan
da handiena (% 2,9); txikiena, berriz, Araban (% 2,6)6.
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Iturria: EUSTAT, egileek landua.

4.11. irudia. Sarrera teknologikoak eta ez-teknologikoak, tamainaren arabera.
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4.12. irudia. Irteera teknologikoak eta ez-teknologikoak, tamainaren arabera.
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4.13. irudia. Enpresa teknologiko eta ez-teknologikoen garrantzia sarreretan, nortasun juridikoaren 
arabera.

6 Kokapenaren araberako azterketa ere ez dugu INEren Berrikuntza Teknologikoaren inkestarekin egin, datu hori eskaintzen
ez digulako.



Bukatzeko, enpresa berritzaileen garrantzia sektorearen arabera7 aztertzeko
INEren Berrikuntza Teknologikoaren Inkestatik abiatuz, 1998-2000 aldian
manufaktura-enpresa berri eta berritzaileen ehunekoa (% 30) zerbitzuetako enpre-
sena baino (% 5) sei bider handiagoa dela ondorioztatzen da.

Laburpena

Asko hitz egiten da ETEei buruz gaur egun, gehienetan enpresa horien abantailak
goraipatzeko. Izan ere, ETEen eragin ekonomikoa ukaezina da, bai munduan bai
gure herrian. Enpresa bati tamaina handia ez edukitzeak malgutasuna eta inguru-
nera egokitzeko gaitasun handiagoa eskain diezaioke, beti hala gertatzen ez bada
ere. Enpresa txiki eta ertainak malguagoak balira, merkatuan enpresa handiek
baino gehiago iraun beharko luketela pentsatu beharko genuke. Errealitateak,
ordea, besterik diosku gehienetan. Enpresa txikiak erruz sortzen dira, baita erruz
desagertu ere. Beraz, gutxi batzuk lortzen dute luzaroan irautea. Merkatuan enpre-
sa txikiak etengabe sartu eta irteteak dinamismoa sortzen du gure ekonomia-
-egituran. Munduko gainerako bazterretan bezala, gure herrian ere nabarmena da
fenomeno hori.

Enpresa txikiak, hortaz, ekonomiaren ardatz nagusitzat jo ditzakegu, lanpostu
berriak sortzen dituztelako, merkatuen lehiakortasuna areagotzen dutelako eta
berrikuntza-ekimenetan pizgarri direlako. EAEko enpresen % 99 txikitzat har
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Iturria: EUSTAT, egileek landua.

4.14. irudia. Enpresa teknologiko eta ez-teknologikoen garrantzia sarreretan, nortasun juridikoaren 
arabera.

7 Teknologikoak eta ez-teknologikoak bereizteko zein sektore motatan sartu eta irten diren irizpidea erabili dugunez, ezin
dugu orain sektore bakoitzean teknologikoak eta ez-teknologikoak zein diren bereizi.



ditzakegu, hau da, 250 langile baino gutxiagokoak. Hala ere, ez dezagun ahantzi
ixte-tasa handienak enpresa txikiek izaten dituztela. Enpresa txikien garrantzia eta
hilzoria diren bezalakoxeak onartuz abiatu gara, laugarren atal honetan, EAEko
enpresen azterketa xeheagoa egiteko asmoz. Zein motatako enpresak diren arra-
kastatsuenak bereiztea izan da gure xedea.

Ikertu dugunaren arabera, badira hainbat ezberdintasun merkatuan dabiltzan
enpresen sarrera eta irteeren ezaugarrietan. EUSTATen datuez baliatuz, 1991-2000
aldian EAEn sortu diren establezimendu guztiak aztertu ditugu. Ziklo ekonomiko-
en eragin nabarmenik sumatu ez badugu ere (hau da, antzekoa izan da enpresen
sorrera garbia ekonomiaren hedaldietan eta beheraldietan), sortu berri diren
enpresen barne-faktoreak (tamaina, jarduera ekonomikoa, nortasun juridikoa …)
eraginkorragoak direla ikusi dugu. Tamaina irizpide bezala harturik, mikroenpre-
setan –10 langile bitarteko enpresetan– ikusten da enpresen sarrera garbirik han-
diena; enpresa handietan (500 langile baino gehiagokoak), berriz, sarrera gordinik
txikiena. Beraz, enpresa berri gehiago sortzeko ahalmen handiagoa dute enpresa
txikiek, sarrera eta irteera handiagoen dinamismoari esker. Zerbitzuetako jardue-
rak dira aktiboenak (enpresentzako zerbitzuak, garraio eta komunikazioak), sor-
tzen eta ixten errazenak baitira, baina eraikuntzako enpresen dinamismoa ere
aipatzekoa da. Hiru jarduera horiek dute, gainera, enpresen sorrera garbian tasa-
rik handiena. Energiaren eta uraren sektorean, berriz, sorrera garbi negatiboa
dugu, hau da, sortu baino enpresa gehiago desagertzen dira, merkatuaren
kontzentrazio-prozesuaren ondorioz, ziurrenik. Nortasun juridikoari dagokionez,
sozietate mugatua oso hedatua dago eta, gainera, irteera-tasa txikiak ditu. Beraz,
sozietate mugatua dugu –ondasun-erkidegoarekin batera– sorrera garbi gehien
dituen nortasun juridikoko formula. Azkenik, eskualdearen eta teknologia-
-mailaren eraginak izan ditugu aztergai. Alderdi horietan ez dugu ezberdintasun
aipagarririk sumatu. Gutxigatik bada ere, sarrera garbiaren eta dinamikotasun-
-tasarik handienak Gipuzkoan eta sektore teknologikoetan aurkitu ditugu. 

Enpresen iraunkortasunari dagokionez, EAEn sortzen diren hamar enpresatik sei
lehen bost urteetan ixten dira. Iraunkortasun-mailarik handiena enpresa handiek,
tokiko korporazioek eta kooperatibek, energiaren edo uraren sektoreetan ari dire-
nek, ez-teknologikoek eta gipuzkoarrek erakusten digute. Aitzitik, iraunkortasun-
-maila txikiena hauek dute: zerbitzuetako jardueretan ari diren sozietate mugatuek
edo ondasun-erkidegoko nortasun juridikodun eta teknologikoak diren mikroen-
presek dute, hots, dinamikotasun handiena sortzen duten enpresek. 

XX. mendeko azken hamarkadako EAEko enpresen azterketa demografikoak egi-
tura ekonomiko dinamikoa erakusten digu. EAEko enpresa txikien eragin ekono-

EAEko enpresa txiki eta ertainen demografia
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miko nabarmena haien iraunkortasun txikiak iluntzen du. Erraz sortu eta erraz
ixten dira enpresak. Arazo horri aurre egitearren, enpresa txikiei gehiago irauna-
razteko politikak gauzatu dira gure herrian 90eko hamarkadan. Liburuaren hiru-
garren zatian –seigarren eta zazpigarren ataletan– EAEn abian jarritako politika
horietako batzuk izango ditugu aztergai. 
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Eranskina: Teknologikotzat hartzen diren sektoreak

EJSN SEKTOREAK

Teknologia-maila handiko manufaktura-sektoreak

244 Farmazia

30 Bulegoko makineria eta material informatikoa

321 Osagai elektronikoak

32-321 Irrati, telebista eta komunikazio-tresnak

353 Aeronautikako eta espazioko eraikuntza

Teknologia-maila ertain-handiko manufaktura-sektoreak

24-244 Kimika (farmazia izan ezik)

29 Makineria eta ekipoak

31 Makineria eta tresna elektrikoak

33 Medikuntza, doikuntza, optika eta erlojugintzarako tresnak

34 Autogintza

35-353 Bestelako garraio-materiala

Puntako edo teknologia-maila handiko zerbitzuak

64 Posta eta telekomunikazioak

72 Jarduera informatikoak

73 Ikerketa eta garapena

Oharra: EJSN: Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionala (CNAE)
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Enpresen tamaina, I+G eta 
berrikuntza teknologikoa

Egileak: Navarro, M. eta Olarte, F.J. 

“Ez dut presaka ibiltzeko astirik”, John Wesley.

Sarrera

Lehiakortasunari buruzko azterketek eta hazkunde ekonomikoaren teoria berriek
gero eta garbiago azaltzen dute lehiakortasunak eta hazkunde ekonomikoak –eta,
horrenbestez, herri baten ongizateak ere– berrikuntza dutela oinarri, neurri handi
batean. Interesgarria iruditu zaigu, hortaz, EAEko enpresa txiki eta ertainei buruz
mintzo den liburu honetan hauxe arakatzea: enpresaren tamainak zer nolako era-
gina duen EAEko enpresen ikerketa eta garapenean (I+G) eta berrikuntza teknolo-
gikoan, baita horretan EAEko enpresak Espainiakoetatik edo Europako
Batasunekoetatik zenbateraino bereizten diren ikustea ere.

Azterketa egiteko datuak Eusko Ikaskuntzaren barruan EAEko berrikuntza-
-sistemari buruz guk berrikitan egindako ikerketa batetik atera ditugu. Ikerketa
horretan EUSTATi I+Geko estatistikaren hainbat datu eskatu zitzaizkion; INEri,
berriz, Berrikuntza Teknologikoaren inkestarenak. Tamalez, horrela eskuratutako
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datuak EAEri buruzkoak dira soilik. Liburu honek ere, beraz, EAEko enpresak soi-
lik aztertuko ditu, datu horiek oinarri dituela, Euskal Herriko gainerako lurraldeen
analisia kanpo utzita.

EAEko datu horiek beste tokietakoekin erkatzeko, ELGEren eta Eurostaten argi-
talpenetatik eta datu-baseetatik beste herrialde batzuetako I+Gari eta berrikuntza
teknologikoari buruzko datuak hartu ditugu. Datuak modu homogeneoan bilduta
hemen agertzerik ez zegoenez, nahiago izan dugu –kapituluaren irakurketa
samurtze eta laburtze aldera– bertan ez jaso. ELGEko gainerako herrialdeekiko
EAEko enpresek dituzten berezitasunak iruzkinez nabarmenduko ditugu, baina
herri horietako datuak tauletan jarri gabe. Xehetasun gehiago nahi duen irakurle
interesatuak Eusko Ikaskuntzak EAEko berrikuntza-sistemaz argitaratutako gure
txosten horretara jo dezake. 

Azkenik, enplegua erabili dugu enpresa txiki, ertain eta handiak zedarritzeko: 50
langile baino gutxiagokoak jo ditugu enpresa txikitzat; 50 eta 249 langile bitarte-
koak, enpresa ertaintzat; enpresa handitzat, azkenik, 250 langile edo gehiago
dituztenak. Ohartarazi beharra dago, hala ere, berrikuntzaren inguruko inkestan
estatistikatik at utzi direla 10 langile baino gutxiagoko enpresak. Berrikuntzari
buruzko inkestaren datuak erabiltzen ditugunean, beraz, 10-49 bitarte langile
dituztenak dira enpresa txikiak.

Bestalde, sekretu estatistikoarekin topo egin dugu zenbaitetan. Ondorioz, guk
eskatutako hainbat datu EUSTATek ezin izan dizkigu eman. Hori dela-eta, zenbait
aldagairen analisian enpresa txiki, ertain eta handiak mugatze aldera, beste irizpi-
de bat erabili izan dugu: 20 langile baino gutxiagoko enpresak, 20 eta 99 bitarte-
koak, eta 100 edo gehiagokoak. Egia esan, enplegu-tarte berri horiekin analisia ez
da gehiegi bihurritzen, ikerketa eta garapenaren alorrean 20 eta 100 langileko
zedarriak oso esanguratsuak direlako eta enpresa txikietatik handietara dagoen
aldeaz ohartzeko aukera ematen digutelako.

Igaro gaitezen, bada, itzulinguru gehiagorik gabe, datu-erauzketak dakarzkigun
emaitzak azaltzera. 
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I+G eta berrikuntzak egiten dituzten enpresak

I+Geko enpresa-kopurua

Lehenengo taulan ikusten denez, 627 enpresa aritu ziren EAEn 2000. urtean I+G
egiten. Horietako gehienak (439) manufakturagileak dira. Nahiz eta enplegu edo
balio erantsi aldetik manufaktura-industriak ekonomiaren guztizkoan pisu txikia
izan, I+Garen aldetik oso garrantzitsua da manufaktura-industria: I+Gean ari diren
enpresa guztietatik % 70 manufakturakoak dira.

Tamainari dagokionez, I+G egiten duten enpresen ia % 85 txikiak eta ertainak
dira. Bestalde, handiagoa da portzentajea zerbitzuetan –I+G egiten duten 250 lan-
gile baino gehiagoko enpresa bakarra dago– manufakturako industrian baino.
Nolanahi dela ere, ez da harritzekoa ere I+G egiten duten enpresa gehienak txiki
eta ertainak izatea, gure ekonomiako enpresen % 99 txikiak eta ertainak baitira.
Tamaina-tarte bakoitzean daudenetatik zenbatek egiten duen I+G begiratuz gero,
garbi ikusten da honakoa: zenbat eta handiagoa izan enpresa, hainbat eta proba-
bilitate handiagoa I+Gean jarduteko. Lehenengo taulan ikusten denez, dauden
enpresa txiki guztietatik I+G % 0,2k egiten dute; enpresa handietatik, berriz,
% 45ek. Beste hitz batzuekin esanda, enpresaren tamaina handitu ahala hazi egi-
ten da I+G egiteko probabilitatea. Alabaina, nabarmenagoa da tamainaren eta
I+Geko jardueraren arteko erlazio hori manufaktura-industrian zerbitzuetan baino.
Oro har, zerbitzuetako enpresen tamaina txikiagoa izan ohi da manufaktura-
-industriakoena baino. Zerbitzuetan, bestalde, I+G egiteko probabilitaterik han-
diena enpresa ertainetan egon ohi da. Izan ere, geroxeago ikusiko dugunez, zen-
tro teknologiko gehienak tamaina-tarte horretakoak dira.

Enpresa berritzaileen kopurua

Gauza bat da I+G egitea eta beste bat enpresa berritzaile izatea, hau da, merka-
tuan produktu berria edo nabarmen hobetua jartzea, edo ekoizpen-prozesu berria
edo nabarmen hobetua abian jartzea. Berrikuntza aurrera eramateko I+G input bat
izan daiteke: I+Gari esker material berri bat aurki daiteke, edo gauzak ekoizteko
modu berriren bat asmatu. Baina, askotan, I+Geko jarduerak huts egiten du: iker-
keta ez da ongi ateratzen; edo, bestela, ikuspegi teknikotik I+G ongi ateratzen
bada ere, emaitza ez da ekonomiaren aldetik errentagarria izaten eta bazterrera
uzten da. Eta, alderantziz, produktu berri bat merkaturatzeko ez dago nahitaez
I+G egin beharrik: askotan nahikoa izaten da produktu hori ekoizteko makina
berri bat erostea. Laburbilduz, berrikuntzak egiteko ez da nahitaezkoa I+G egitea;
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beraz, enpresa berritzaileen kopurua eta haien banaketa sektore- eta enpresa-
-tamainaren arabera bereizirik aztertzea komeni da (Buesa et al., 2001).

Lehenengo taulan ikusten denez, enpresa berritzaileen ehunekoa (% 23) askoz
handiagoa da I+G egiten duten enpresena baino (% 0,4). Bestalde, izugarri alda-
tzen da I+G egiteko probabilitatea enpresa txikietatik handietara (% 0,2tik
% 45era, alegia). Enpresa berritzaileetan batzuetatik besteetara dagoen aldea,
ordea, ez da hain handia (% 5etik % 20ra). Laburbilduz, berrikuntza-alorrean
enpresa txikiek ez dute I+Gean adina desabantaila. Hauxe litzateke horren zerga-
tia: berrikuntzak egiteko enpresa handiek maizago jotzen dute I+Gera; enpresa txi-
kiek, ordea, nahiago izaten dituzte bestelako aukerak (Navarro, 2001a).

Manufaktura-enpresa berritzaileen ehunekoa ere handiagoa da zerbitzuetako
enpresa berritzaileena baino. Baina berrikuntza-alorrean txikiagoa da sektore bate-
ko eta besteko enpresen arteko aldea I+Gari buruzko azterketan ageri zena baino.
Hemen ere hngo bera izan daiteke arrazoia: berrikuntzak egiteko, manufaktura-
-enpresek I+Gera maiz jotzen dute; zerbitzuetako enpresak, ordea, bestelako
aukerez gehiago baliatzen dira. 

Orain arte esan dugunetik gauza bat gelditzen da garbi: berrikuntza aztertu nahi
bada, I+Geko estatistika ez zaigu aski. Noski, I+Garen bitartez egiten diren berri-
kuntzek indar handiagoz bultzatzen dute jakintza; baina enpresetan berrikuntzak
egiteko badaude I+Gaz kanpoko hainbat bide ere. Enpresa txiki zein ertainetan eta
zerbitzuen sektorekoetan aparteko garrantzia dute beste bide horiek. Beraz, anali-
siak kontuan hartu behar lituzke horiek ere.

Nazioarteko esperientziak dioskunez, oso handia da ia herrialde guztietan
manufaktura-enpresa handien berrikuntzarako probabilitatea. Alde horretatik,
nahiko txikiak dira herrien arteko ezberdintasunak. Alderantzizkoa gertatzen zaie,
ordea, manufaktura-enpresa txikiei: haien berrikuntzarako probabilitatea asko
aldatzen da herri batzuetatik besteetara. EAEn, adibidez, manufaktura-enpresa
berritzaileen ehunekoa EBkoaren antzekoa da enpresa handiei dagokienez; aldiz,
EBkoa baino dezente apalagoa da manufaktura-enpresa txiki eta ertainen kasuan.

Manufakturako industrietan ez bezala, zerbitzuetakoetan gehiago aldatzen da
herri batzuetatik besteetara enpresa handi eta berritzaileen ehunekoa. EAEri dago-
kionez, zerbitzuetako enpresa txiki eta ertainen ehunekoa ez ezik sektore horreta-
ko enpresa handi eta berritzaileen ehunekoa ere oso urruti gelditzen da EBko
herrietakotik. Gure herrian politika teknologikoek zerbitzuen sektoreko enpresak
aintzakotzat hartu ez dituzten seinale, antza. 

Enpresen tamaina, I+G eta berrikuntza teknologikoa
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Lankidetza berrikuntzan

Zientzia eta teknologia gero eta konplexuagoak dira, ziurtasun-eza nabarmena-
goa, I+Geko kostuak handiagoak eta berrikuntzaren zikloak laburragoak. Horrek
guztiak ekarri du 80ko hamarkadaz geroztik ikerketako eta berrikuntzako lankide-
tza gero eta hedatuagoa izatea. Jarraian aztertuko dugu zertan diren EAEko enpre-
sa berritzaileak gai horri dagokionez.

Lehenengo taulan ikusten denez, lankidetzan aritu diren enpresa berritzaileen
ehunekoa emendatu egiten da enpresaren tamaina hazi ahala. Hau da, lankide-
tzako proiektuetan parte hartzen duten enpresa berritzaileen ehunekoa handiagoa
da enpresa handietan txikietan baino. Europako Batzordearen irudiz, enpresa han-
diek produktu-sorta zabalagoa eta I+Geko gastu handiagoa izaten dute eskuarki,
eta hori arriskuak partekatzeko sustagarri izaten da. Bestalde, aipatutako taulan
ageri denez, lankidetzan aritzen diren enpresa berritzaileen ehunekoa handiagoa
izaten da manufakturako enpresetan zerbitzuetakoetan baino.

Hau da, enpresa berritzaileen ehunekoa enpresa handietan handiagoa izateaz
aparte, lankidetzan parte hartzen duten enpresa berritzaileen ehunekoa ere han-
diagoa da enpresa handietan txikietan baino. Bestalde, handiagoa da EAEn lanki-
detzaren alorrean enpresa handi eta txikien artean EAEn dagoen aldea EBko enpre-
setan dagoena baino. EBko gainerako herrialdetakoen aldean, EAEko enpresek
lankidetzako proiektuetan parte hartzeko duten joera apalagoa enpresa txikiei
dagokie gehienbat. EAEko enpresa handi berritzaileek, berriz, ez dute EBkoek
baino parte-hartze txikiagoa izaten lankidetzako proiektuetan, alderantziz baizik
(Navarro, 2001b).

I+G egiten hasi ginen urtea

Ikerketa eta garapenean enpresek ‘ikaste-kurba’ igarotzen dutela esan ohi dute adi-
tuek. Hasieran eskarmentu gutxi izanik, enpresek I+Gean inbertitutako diruak ez
du beti ekartzen espero zen emaitza: gauza asko alferrik egiten dira, jardunbide
eraginkorrenak ez dira ezagutzen... Urteak aurrera joan ahala, egitearen poderioz
ikasi egiten da eta I+Geko jardueren eraginkortasuna handitu egiten da. Alde
horretatik interesgarria da jakitea I+G egiten noiz hasi ziren enpresak. 

Lehenengo taulako datuen arabera, argi eta garbi azaltzen zaigu I+Geko jardue-
ra 1996az geroztik hasitako enpresen ehunekoa askoz handiagoa dela enpresa txi-
kietan (% 33) enpresa handietan baino (% 7); aitzitik, I+Geko jarduera 1990 baino
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lehen hasi zuten enpresen ehunekoa oso apala da enpresa txikietan (% 12) eta ez
nolanahikoa handietan (% 62). Esan beharrik ez esperientzia handiago horri esker
enpresa handien I+Geko jarduerak modu eraginkorragoan burutzen direla. Taula
honetako datuek, ordea, badute beste interpretazio bat ere, aurrekoa baino baiko-
rragoa: azkenaldi honetan enpresa txiki eta ertainek –teknologiaren garrantziaz
ohartuta– jarrera dinamikoagoa agertu dute eta bizitasun handiagoz ekin diete
I+Geko jarduerei.

Enpresa-taldeak eta enpresen merkatuak

Enpresa-talde bateko kide izatea ere aipatu izan dute adituek berrikuntzari lotuta-
ko enpresen ezaugarri orokor gisara. Halaber, beste hau ere azpimarratu izan dute:
merkatuko lehiak berrikuntzak ezartzera bultzatzen ditu enpresak. Azken horri
dagokionez, gehienetan lehia-giro biziagoa izaten da nazioarteko merkatuetan
eskualde edo herri bereko merkatuetan baino, eta, alderantziz, enpresa berritzai-
leek errazago jo dezakete nazioarteko merkatuetara ez-berritzaileek baino. Azter
dezagun, bada, enpresa berritzaileen artean alderik badagoen –tamainaren arabe-
ra– enpresa-taldeetako partaidetzari eta merkatuei dagokienez.

Enpresa-taldeetako partaide izateari dagokionez, datuak oso esanguratsuak dira:
enpresa txiki eta berritzaile gehienak (% 82) ez dira enpresa-talde bateko kide;
enpresa handi eta berritzaile gehienak (% 74), ordea, enpresa-talde bateko partai-
de dira. Kontuan izan, gainera, enpresa txikien ehunekoa are apalagoa izango
litzatekeela berrikuntzaren inkestatik 10 langile baino gutxiagoko enpresak kanpo
utzi izan ez balira.

Enpresa-taldeetako partaide diren EAEko enpresa berritzaileen bi heren, gutxi
gorabehera, Espainiako enpresa-talderen baten esku daude; beste heren bat,
berriz, EBko taldeen esku. Oso apala da Europako Batasunaz kanpoko talderen
baten esku dauden enpresen ehunekoa, enpresa handietan europarrak ez diren tal-
deak hain urriak ez badira ere. 

Enpresa berritzaileen merkatu nagusiei dagokienez, berriz, tokiko merkatua du
nagusi enpresa txiki berritzaileen % 47k; enpresa ertain eta handi berritzaileek,
ordea, % 20k eta % 16k bakarrik, hurrenez hurren. Aitzitik, tamaina ertain eta
handiko enpresa berritzaileen % 28k eta % 33k nazioarteko merkatua dute nagu-
siena; enpresa txiki berritzaileek, berriz, % 6k bakarrik. Hau da, tamaina guztieta-
ko enpresentzat da oso garrantzitsua merkatu nazionala (enpresen % 50 inguruk
jotzen dute nagusitzat merkatu hori); tokiko eta nazioarteko merkatuei dagokie-

Enpresen tamaina, I+G eta berrikuntza teknologikoa

93



5.
2.

 t
au

la
. I

+
G

 e
ta

 b
er

ri
ku

nt
za

ko
 g

as
tu

a 
(2

00
0.

 u
rt

ea
).

S
E

K
T

O
R

E
 G

U
Z

T
IA

K
M

A
N

U
FA

K
T

U
R

A
K

O
 I

.
Z

E
R

B
IT

Z
U

A
K

I+
G

ko
 g

as
tu

a 
(m

ili
oi

 e
ur

o)
26

10
4

34
9

47
8

9
54

21
2

27
6

16
48

13
0

19
3

I+
G

ko
 g

as
tu

ar
en

 e
hu

ne
ko

ar
en

 b
an

ak
et

a 
en

pr
es

en
 t

am
ai

na
re

n 
ar

ab
er

a 
*

5
22

73
10

0
3

20
77

10
0

8
25

67
10

0

I+
G

ko
 g

as
tu

a 
I+

G
-k

o 
en

pr
es

en
 s

al
m

en
te

n 
al

de
an

 (
%

ta
n)

*
7

2
2

2
6

3
1

1
7

2
19

6

Be
rr

ik
un

tz
ak

o 
ga

st
ua

 (
m

ili
oi

 e
ur

o)
18

5
32

3
37

0
87

8
13

7
20

2
23

9
57

8
45

12
0

12
9

29
5

Be
rr

ik
un

tz
ak

o 
ga

st
ua

re
n 

eh
un

ek
oa

re
n 

ba
na

ke
ta

 e
np

re
se

n 
ta

m
ai

na
re

n 
ar

ab
er

a
21

37
42

10
0

24
35

41
10

0
15

41
44

10
0

En
pr

es
a 

be
rr

itz
ai

le
en

 b
er

ri
ku

nt
za

ko
 in

te
nt

si
ta

te
a

3
5

2
3

5
4

2
3

1
11

3
4

En
pr

es
a 

gu
zt

ie
n 

be
rr

ik
un

tz
ak

o 
in

te
nt

si
ta

te
a

1
2

2
2

2
2

2
2

1
5

2
2

Ba
rn

ek
o 

I+
G

ko
 g

as
tu

a 
be

rr
ik

un
tz

ak
o 

ga
st

u 
os

oa
re

n 
al

de
an

 (
%

ta
n)

19
46

54
44

14
27

47
32

30
80

66
66

K
an

po
ko

 I+
G

-k
o 

ga
st

ua
 b

er
ri

ku
nt

za
ko

 g
as

tu
 o

so
ar

en
 a

ld
ea

n 
(%

ta
n)

3
4

8
6

3
6

11
7

1
0

4
2

M
ak

in
er

ia
 e

ta
 e

ki
po

ko
 in

be
rt

si
oa

 b
er

ri
ku

nt
za

ko
 g

as
tu

 o
so

ar
en

 a
ld

ea
n 

(%
ta

n)
56

46
27

40
65

63
34

51
31

17
15

18

K
an

po
ko

 ja
ki

te
en

ga
tik

 o
rd

ai
nd

ut
ak

oa
 b

er
ri

ku
nt

za
ko

 g
as

tu
 o

so
ar

en
 a

ld
ea

n 
(%

ta
n)

10
1

4
4

7
1

2
2

20
1

7
7

G
ai

ne
ra

ko
 b

er
ri

ku
nt

za
ko

 g
as

tu
ak

 b
er

ri
ku

nt
za

ko
 g

as
tu

 o
so

ar
en

 a
ld

ea
n 

(%
ta

n)
12

3
7

7
11

4
6

7
17

2
8

7

It
ur

ri
a:

 E
us

ta
t, 

I+
G

-k
o 

es
ta

tis
tik

a;
 IN

E,
 E

nc
ue

st
a 

so
br

e 
in

no
va

ció
n 

te
cn

ol
óg

ica
 e

n 
la

s 
em

pr
es

as
. E

gi
le

ak
 la

nd
ua

.

(*
) 

T
xi

ki
ak

: <
=

19
 la

ng
ile

; E
rt

ai
na

k:
 1

9-
49

 la
ng

ile
; H

an
di

ak
: >

49
 la

ng
ile

Txikiak

Ertainak

Handiak

Guztiak

Txikiak

Ertainak

Handiak

Guztiak

Txikiak

Ertainak

Handiak

Guztiak

94



nez, ordea, alde handiak ageri dira enpresa txikietatik ertain eta handietara.
Enpresa txikientzat garrantzitsuagoa da tokiko merkatua nazioartekoa baino;
enpresa ertain eta handientzat, ostera, alderantziz.

Sektoreak ere badu zerikusia merkatu bakoitzaren garrantziarekin. Bai manufak-
turako industrian bai zerbitzuetan enpresaren naziokoa da merkatu nagusia.
Manufakturako enpresa berritzaileen % 18k, berriz, nazioartekoa du merkatu
nagusia; zerbitzuetako enpresa berritzaileei dagokienez, % 1ek bakarrik.

I+Geko eta berrikuntzako gastuak

I+Geko gastua eta intentsitatea

I+G egiten duten enpresa-kopuruaz ari ginela hauxe genioen: % 47 enpresa txi-
kiak direla, % 36 ertainak eta % 16 –bakarrik– handiak. Hortaz, enpresa txikiek
I+Geko jardueretan pisu handia dutela pentsa lezake norbaitek. Baina guztiz bes-
telako irudia ageri zaigu enpresa-kopuruari begiratu ordez I+Geko gastuari erre-
paratuz gero. EAEko enpresek egiten duten I+Geko guztizko gastutik % 5 bakarrik
dagokie enpresa txikiei; enpresa handiei, berriz, % 73 (kontuan izan aldagai hone-
tarako enpresa handitzat jotzen direla 100 langile edo gehiago dituztenak, eta ez
250 langile edo gehiagokoak).

Enpresa handiek I+Geko gastuan duten proportzio izugarri hori ez da EAEko
enpresen kontua bakarrik. Are gehiago, enpresa handiek I+Geko gastuan hemen
duten pisua txikiagoa da beste lurralde aurreratuetan dutena baino. ELGEren
Science, Techonology and Industry Scoreboard 2001 txostenaren arabera,
Japoniako, AEBetako eta EBko 500 langile edo gehiagoko enpresek I+Geko guz-
tizko gastuaren % 81, % 93 eta % 76 egiten dute, hurrenez hurren. Espainian ere
500 langile edo gehiagoko enpresek I+Geko guztizko gastuaren % 56 egiten dute.
EAEn, ordea, 500 langile baino gehiagoko enpresek I+Geko guztizko gastuaren
% 15 besterik ez dute egiten. Hau da, gainerako herrialde aurreratuekin alderatuz
gero, EAEko zientzia eta teknologiako sisteman enpresa txikiek protagonismo
handi samarra dute.

Zer dela eta horrelako aldea? Faktore garrantzitsu bat enpresen enplegatu-
-kopurua finkatzeko EUSTATek erabilitako irizpidea da: EAEko estatistika institu-
tuak EAEn duten enplegua bakarrik egozten die enpresei. Jokaera hori ulergarria
litzateke eskualdeko edo nazioko ikuspegitik, baina ondorio larriak ditu nazioar-
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teko alderapenetarako: EAEn egoitza duten enpresen egiazko tamaina gutxietsi
egiten du eta hemen diharduten enpresek txikixeagoak ematen dute gainerako
herrialdeetakoen aldean. EAEn, dena dela, beste faktore batzuek ere jokatzen dute
enpresa txikien I+Geko gastu handia agertzearen alde: EAEko eta Espainiako
enpresen batez besteko tamaina txikiagoa da EBkoena baino (eta, zer esanik ez,
Japoniakoena eta AEBetakoena baino); bestalde, Eusko Jaurlaritzaren politika tek-
nologikoak lehentasun handia eman izan dio enpresa txiki eta ertainek I+Gari eki-
teari; EUSTATek, neurtu beharreko errealitatetik oso gertu egonik, enpresa txiki eta
ertainen mundua hobeto jasotzen du... Baina, arrazoi horiek gorabehera, ukaezi-
na dirudi EAEn enpresa handiek protagonismo txikiagoa dutela I+Geko gastuetan
gainerako lurraldeetan baino.

Sektoreka, alde handiagoak daude manufakturako industrian tamaina bateko eta
besteko enpresen artean zerbitzuen sektorean baino. Hona hemen adibide bat:
manufakturako industrian 20 langile baino gutxiagoko enpresek guztizko gastua-
ren % 3 egiten dute; 100 langile edo gehiagokoek, berriz, % 77; zerbitzuen sek-
torean, aldiz, enpresa txikiek guztizko gastuaren % 8 egiten dute; handiek, % 68. 

I+Geko gastua eta I+Gean diharduten enpresen salmentak elkarrekin alderatu
eta ehunekotan adieraziz gero, I+Garen intentsitatea zenbatekoa den jakingo
dugu. Oro har, I+Gean aritzen diren EAEko enpresek beren salmentetatik % 2
bideratzen dute ikerketa eta garapeneko jardueratara. Bigarren taulako I+Garen
intentsitate-datuek, berriz, hauxe dioskute: ikerketari eta garapenari ekin dioten
enpresetatik txikiek I+Geko intentsitate askoz handiagoa dute enpresa ertainek eta
handiek baino. Hori, gainera, ez da EAEn bakarrik gertatzen; gainerako herri aurre-
ratuetan ere jazo ohi da. Enpresa txikiek oztopo handiak dituzte I+G egitera iga-
rotzeko; baina, I+G egiten hasiz gero, intentsitate erlatibo gehiagoz aritzen dira
I+Gean enpresa handiak baino. Hori gertatzen da, besteak beste, I+Geko jardue-
retan tamaina kritiko batzuk daudelako. Tamaina horiek enpresa txikiak I+Geko
gutxieneko gastu batzuk egitera behartzen dituzte. 

Berrikuntzako gastua

Lehenago azaldu dugunez, berrikuntza teknologikoa I+Getik ed bestelako jardue-
retatik etor daiteke. Berrikuntza teknologikoari buruzko inkestan, berrikuntzara
eraman dezaketen honako gastu mota hauek bereizten dira (Zubiaurre eta
Navarro, 2001): 
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• Enpresaren barruko I+G: enpresaren horma edo murruen barruan egiten
den I+G, alegia. Orain arte emandako I+Geko datuak, hain zuzen, enpre-
saren barruko I+Gari zegozkion.

• Enpresaz kanpoko I+G: kanpoan egiteko (zentro teknologiko batean, adibi-
dez) enpresak kontratatutako I+Geko proiektuen kostua.

• Makineria berria: produktu berri edo nabarmen hobetutako bat ekoizteko
–edo lehengo produktua ekoizpen-prozesu berri edo nabarmen hobetu
baten bidez ekoizteko– erositako makineriaren balioa. Lehenago egiten zen
produktu bat lehengo moduan ekoizten segitzeko erositako makineriaren
balioa ez da, ordea, berrikuntza-gastutzat jotzen.

• Kanpoko jakiteen erosketa: patente, lizentzia eta abarrengatik ordainduta-
koa.

• Bestelako gastuak: diseinu- eta ingeniaritza-gastua, berrikuntza aurrera era-
mateko behar diren prestakuntza- edo merkaturatze-gastuak...

Berrikuntzako guztizko gastutik abiatuta, azpimarratu beharreko lehenengo
gauza hauxe da: berrikuntzako gasturik handiena (% 42) enpresa handiek egiten
badute ere, berrikuntzako gastua ez dago I+Gekoa bezain kontzentratua. I+Geko
guztizko gastutik, adibidez, enpresa txikiei % 5 besterik ez dagokie; berrikuntza-
ko guztizko gastutik, ordea, % 21. I+Geko gastuan ez bezala, tamaina handiko eta
txikiko enpresen arteko aldeak apalagoak dira manufakturako industrian zerbi-
tzuetako enpresetan baino. 

Berrikuntzako gastuaren banaketari dagokionez, alde nabarmenak daude EAEko
eta EBko datuen artean, bai berrikuntzaren intentsitate-mailan bai berrikuntzako
gastuaren banaketan enpresa handiei dagokien ehunekoan. 

Bigarren horretatik hasita, Europako Batzordeak argitaratutako Statistics on inno-
vation in Europe txostenaren datuak oso adierazgarriak dira: EBko enpresek egiten
duten berrikuntzako gastu guztiaren % 80 enpresa handiei zor zaie; EAEren
kasuan, aldiz, enpresa handiei % 42 besterik ez dagokie. Hau da, berrikuntzako
gastuaren banaketari gagozkiola, enpresa handien protagonismoa askoz handia-
goa da EBn EAEn baino. 

I+Geko gastuarekin bezalaxe, berrikuntzako gastuaren intentsitatea ere kalkula
dezakegu. Horretarako, berrikuntzako gastuaren eta enpresen salmenten arteko
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erlazioa egin eta ehunekotan azaldu behar da. Lehendabizi, gastuaren eta enpre-
sa berritzaileen salmenten arteko erlazioa egin behar da, enpresa berritzaileen
berrikuntza-intentsitatea jakiteko. Emaitza, hauxe: enpresa berritzaileek beren sal-
mentetatik % 3 –batez beste– bideratzen dute berrikuntza-jardueretara. Ondoren,
ordea, berrikuntza-gastuaren eta enpresa guztien (berritzaileen zein ez-
-berritzaileen) salmenten arteko erlazioa egin behar da, enpresa guztien
berrikuntza-intentsitatea jakin ahal izateko. Emaitza, hauxe: EAEko enpresek sal-
menten % 2 inguru bideratzen dute berrikuntzako jardueretara.

Bada, horrela kalkulaturiko berrikuntza-intentsitateetan, EBko eta EAEko datuen
artean kausitzen dugun lehenengo ezberdintasuna ratioaren mailari dagokio:
enpresa berritzaileen berrikuntza-intentsitatea handiagoa da EBn EAEn baino.
EAEko enpresen ahulezia hori manufakturako enpresa handietan nabari da
bereziki.

Europako Batasuneko enpresa berritzaileen berrikuntza-intentsitateaz oso ondo-
rio garbia atera zuten Evangelista eta beste batzuek (1997), Eurostaten berrikun-
tzari buruzko lehenengo inkestaren datuak aztertu zituztenean: “Ez dago korrela-
zio garbirik enpresaren tamainaren eta berrikuntza-intentsitatearen artean...
Enpresa berritzaileek beren salmentetatik antzeko proportzioa gastatzen dute, zei-
nahi delarik ere haien tamaina”. Ondorio hori, ordea, ezeztatuta geratzen da
EAEko eta Espainiako enpresa berritzaileen kasuan. EAEn eta Espainian enpresa
txiki berritzaileek berrikuntza-intentsitate handiagoa dute enpresa handiek baino.
Hau da, berrikuntza-intentsitateari dagokionez, EAEko enpresa berritzaileek
EBkoen aldean duten desabantaila manufakturako enpresa handietan kontzentra-
tzen da.

Enpresa berritzaileen berrikuntza-intentsitateaz aritu ordez enpresa guztien
berrikuntza-intentsitateari begiratuz gero, herrialde guztietan dira txikiagoak
enpresa txikien emaitzak enpresa handienen aldean. Harritzekoa ere ez da, kon-
tuan izanik enpresa bat berritzaile izateko probabilitatea txikiagoa dela enpresa
txikietan handietan baino. Beraz, ratio hori kalkulatzeko adierazlean enpresa
berritzaileak bakarrik hartu ordez enpresa guztiak (berritzaileak eta ez-
-berritzaileak) hartuz gero, gehiago emendatzen da adierazlea enpresa txikietan
handietan baino. Bestalde, EAEko eta EBko enpresa berritzaileen ehunekoetan
alderik handiena enpresa txikietan zegoenez gero, enpresa guztietarako
berrikuntza-intentsitatea kalkulatzen denean EAEko enpresa txikien ratioa okerra-
goa da handiena baino. Baina, hala eta guztiz ere, EAEko ratiotik EBkora dagoen
aldea enpresa handietan nabari da gehienbat.
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Berrikuntzako gastuaren banaketa

Lehenago esan dugunez, berrikuntzak egiteko behar diren jakintzak modu askota-
ra eskura daitezke: enpresak berak I+Geko jarduerak abiaraziz; zentro teknologi-
koren bati I+Geko proiektua kontratatuz; teknologia enpresan bertan garatuz edo
teknologia hori daukan makina berri bat erosiz; teknologia enpresaren eskura jar-
tzen duen patente baten lizentzia ordainduz; diseinu- eta ingeniaritza-jarduerak
eginez...

Bigarren taulan jaso dugu berrikuntzako guztizko gastuaren barruan jardunbide
horietako bakoitzari dagokion ehunekoa. Sektoreei eta enpresen tamainari dagoz-
kien berezitasunak oraingoz alde batera utzita, berrikuntza-gasturik handiena bi
alorretan ageri zaigu: enpresaren barruko I+Gean (guztizko gastuaren % 44 har-
tzen du) eta makineria- eta ekipo-erosketan (%40). Gainerako jardueren gastua
askoz apalagoa da.

Nolanahi ere, berrikuntzako gastua nabari aldatzen da sektore batzuetatik bes-
teetara, baita enpresa handietatik txikietara ere. Tamainari dagokionez, 2. taulako
datuek garbi erakusten dute berrikuntzak egiteko enpresa txikiek gehiago jotzen
dutela makineria eta ekipoak erostera (guztizko berrikuntza-gastuaren % 56).
Enpresa handiek, berriz, enpresa barruko I+Gerako joera handiagoa ageri dute
(guztizko berrikuntza-gastuaren % 54). Bitxia da, bestalde, honako hau: enpresa
handiek gehiago jotzen dute kanpoko I+Gera enpresa txikiek baino. EAEko zentro
teknologikoen sarea enpresa txikientzako eraiki zen bereziki (haien tamaina txikia
zela eta, barruko I+Geko jarduera aurrera eramatea nekezagoa zitzaielakoan, ale-
gia), baina zentro teknologikoekin kontratu gehien dituztenak enpresa ertain eta
handiak dira. Bestalde, EAEko enpresa txikiek gehiago jotzen dute kanpoko jakin-
tza berezitua erostera enpresa handiek baino.

Sektoreka, manufaktura-industriako enpresetan garrantzi handiagoa du
makineria-erosketak zerbitzuetako enpresetan baino; enpresa barruko I+Geko gas-
tuei dagokienez, aldiz, alderantzizkoa gertatzen da. Hona hemen EAEko zerbi-
tzuen sektoreko enpresen portaera horren zergatia: zentro teknologikoek –eta, hor-
taz, zentro horiek gainerako enpresentzat egiten dituzten I+Geko proiektuek– pisu
handia dutelako. Manufakturako industriaren barruan, zenbat eta maila teknologi-
ko handiagoko sektorea izan (aeronautika, farmazia, material elektronikoa...)
orduan eta garrantzitsuagoa izaten da barruko I+Geko gastua; eta, alderantziz,
zenbat eta maila teknologiko apalagokoa izan (oihalgintza, metalurgia...) hainbat
eta pisu handiagoa izaten du makineria-erosketak.
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EBn alde handiak daude –oro har– herri batzuetatik besteetara. Alemanian,
Suedian, Frantzian eta beste hainbat herrialdetan berrikuntza-gastua enpresaren
barruko I+Geko jardueretan oinarritu ohi da; Portugalen, Italian, Irlandan,
Espainian... eta EAEn, ordea, makineria-erosteko gastua gailendu ohi da. 

I+Geko gastuaren finantzaketa

Enpresen I+G finantzatzeko baliabideak honako iturriotatik etor daitezke: 

• Enpresetatik: bai I+Geko jarduera egiten duten enpresetatik (hots, norbera-
ren baliabidez egindako I+G) bai I+G hori egiteko agindu dion beste enpre-
sa batetik (adibidez, beste enpresa batentzako I+Geko proiektu bat egiten
ari den zentro teknologikotik).

• Administraziotik: estatu espainiarrekotik, EAEkotik edo probintzia bakoitze-
kotik.

• Atzerritik: EBko programetatik, nazioarteko beste erakunde batzuetatik edo
enpresa horren jabea den multinazional batetik.

Eskuarki, administrazioaren finantzaketa handiagoa izan ohi da militar-alorreko
I+G handia edo aeronautikako industria indartsua dagoen herrialdeetan (hala
nola, AEBetan, Frantzian edo Erresuma Batuan), baita ekonomia- eta enpresa-
-garapen atzeratuagoa duten herrietan ere (Portugalen, Espainian, Italian...).
Atzerritik eskuratutako finantzaketa, aldiz, Europan handiagoa da AEBetan eta
Japonian baino (EBko I+Geko programak direla bide), baita multinazionalek
enpresen I+Garen parte handi bat egiten duten herrietan ere (Irlanda, Erresuma
Batua, Herbehereak...).

Hirugarren taulako datuek honakoa erakusten digute: EAEko enpresen I+Geko
gastua enpresek eurek –beren baliabide propioez– finantzatzen dutela (gastuaren
% 62) eta, neurri txikiagoan, beste enpresetatik jasotako baliabideez (% 18).
Guztira, hortaz, EAEko enpresen I+Geko gastuaren % 80 enpresen baliabideez
finantzatzen da. Ehuneko hori, ordea, handixeagoa izan ohi da herrialde aurrera-
tuetan: EBko batez bestekoa, % 83; AEBetakoa, % 89; Japoniakoa, % 98.

EAEko enpresen I+G finantzatzeko administrazioek ematen dituzten diru-
-kopuruak, dena den, ez dira nolanahikoak: guztizko gastuaren % 15era iristen
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dira, hau da, EBko (% 8), AEBetako (% 11) eta Japoniako (% 2) batezbestekoaren
goitik dabiltza. Atzerritik, aitzitik, nahiko gutxi dator EAEko enpresetara: horien
I+Geko gastuaren % 4 besterik ez. EBn, aldiz, % 9ra iristen da atzerritik datorren
finantzaketa.

EAEn enpresa txikiak dira norberaren baliabideez gehien finantzatzen direnak
(% 70). Enpresa txikiak dira, halaber, beste enpresa batzuen baliabideez bere
I+Geko gastua gutxien finantzatzen dutenak (% 5). Normalean, zenbat eta tamai-
na handiagoa izan enpresak, orduan eta handiagoak izaten dira beste enpresa
batzuetatik jasotzen dituen baliabideak.

I+Geko gastua finantzatzeko administraziotik jasotzen diren laguntzak garran-
tzitsuagoak dira enpresa txiki eta ertainetan enpresa handietan baino. I+Gerako
iristen diren laguntzarik handienak Eusko Jaurlaritzarenak dira. Horren nahiko
atzetik, Estatuko administrazioarenak, EBko programenak eta tokiko administra-
zioarenak.

Besterik lirudikeen arren, atzerritik datozen baliabideetan ez da alde handiegirik
enpresa handien eta txikien artean. Enpresak I+G egiteko gaitasuna frogatu ondo-
ren, ez dirudi tamaina eragozpen handia denik EBko programetara jotzeko; bai,
ostera, atzerriko beste erakunde batzuek edo multinazionalek finantzatzeko.
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5.3. taula. I+Gko gastuaren finantzaketa modalitateen arabera (ehunekotan; 2000. urtea).

SEKTORE GUZTIAK MANUFAKTURAKO I. ZERBITZUAK

Baliabide propioak 70 54 63 62 83 67 79 76 63 40 40 42

Beste enpresak 5 13 21 18 2 7 13 11 7 19 34 28

Estatuko Administrazioa 6 7 4 5 4 7 3 4 8 8 5 6

Autonomia Erkidegoko Administrazioa 13 17 6 9 9 14 4 6 16 21 11 14

Tokiko Administrazioa 2 2 1 1 2 2 0 1 2 2 3 2

EBren programak 3 6 3 4 1 3 1 2 5 10 6 7

Atzerriko gainerakoak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Irabazi asmorik gabeko erakunde pribatuak 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1

Iturria: Eustat, I+G-ko estatistika; INE, Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas. Egileak landua.

Txikiak: <=19 langile; Ertainak: 19-49 langile; Handiak: >49 langile
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Azkenik, finantzaketaren aldetik alde handiak daude manufakturako enpreseta-
tik zerbitzukoetara. Manufakturakoetan, I+Geko gastua norberaren baliabideez
finantzatzen da nagusiki; zerbitzukoetan, berriz, beste enpresa batzuetako balia-
bideek nolabaiteko garrantzia dute, besteentzat I+Geko proiektuak egiten dituzten
zentro teknologikoak zerbitzuen sektorean baitaude kokatuta. Laguntza publikoen
aldetik ere, zerbitzuetako enpresek gehiago baliatzen dituzte manufakturako
enpresek baino, bai zentro teknologikoei EAEko erakundeek ematen dieten babe-
sagatik bai Estatuko administrazioko eta EBko programetara jotzeko erakutsitako
gaitasunagatik. 

Berrikuntza-prozesuen emaitzak

Zientzia eta teknologiaren adierazle tradizionalek (I+Geko gastua, patenteak,
etab.) kritika asko jaso izan dute, berrikuntza-prozesuen emaitza ekonomikoak
kuantifikatzeko aukerarik ez zutela ematen eta. Hutsune hori betetzeko, hain
zuzen ere, ELGEk eta Eurostatek berrikuntzaren inkesta diseinatu eta Europako
herrialdeetan abiarazi zuten 90eko hamarkadan. Inkesta horretan enpresek egin-
dako produktu-berrikuntzei buruz zenbait galdera sartu ziren. Adibidez, salmenta
guztietatik zein ehuneko dagokien (I) bere betiko produktuei; (II) merkatuarentzat
berriak edo nabarmen hobetuak diren produktuei; eta (III), nahiz eta merkatuaren-
tzat berriak edo nabarmen hobetuak ez izan, enpresarentzat berarentzat berriak
edo hobetuak diren produktuei.

EAEko enpresek galdera horri emandako erantzunak 4. taulan dituzue.
Erantzunek diotenez, EAEko enpresa berritzaileek saltzen duten guztiaren % 78
aldatu gabeko produktuei dagokie. EBko manufakturako enpresetan, berriz, balio
hori ez da hain handia: % 58. Garbi asko erakusten digu horrek EAEko enpresa
berritzaileen emaitzak nahiko kaskarrak direla.

Alderapena enpresa berritzaileen salmentekiko egin beharrean enpresa guztien
salmentekiko eginez gero, are okerragoak dira EAEko emaitzak, hemengo enpresa
berritzaileen ehunekoa apalagoa baita, lan honetan behin eta berriro agertu zai-
gunez.

Enpresen tamainari begiratuta, EAEko manufakturako enpresa berritzaileei dago-
kienez ez da alde handirik sumatzen –aldatu gabeko produktuen merkaturatzeari
dagokionez– enpresa handietatik txikietara. Bestelakoa da egoera, ostera, zerbi-
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tzuetako enpresa berritzaileetan: horietan berritzeko joera nabariagoa ageri dute
enpresa handiek txikien aldean. 

Enpresa guztien salmentei dagokienez, aldiz, ezberdintasunak ageri dira
produktu-berrikuntzen emaitzetan enpresa handietatik txikietara: zenbat eta
handiagoa izan enpresaren tamaina, hainbat eta handiagoa produktu berri edo
hobetuengatik lortzen den salmenten ehunekoa. Izan ere, produktu berri edo
hobetuek enpresen salmenta guztiekiko iristen duten ehunekoa bi faktoretan
bana daiteke: alde batetik, enpresa berritzaileen salmentetan produktu berri edo
hobetuek iristen duten ehunekoa; bestetik, enpresa berritzaileen salmentak
enpresa guztien salmentekiko iritsitako ehunekoa. Lehenengo faktorean, lehen
esan bezala, ez dago alde handirik enpresa handietatik txikietara; bigarrenean
–enpresa berritzaileen salmentek enpresa guztien salmentetan iristen duten ehu-
nekoan, alegia– ezberdintasun nabarmenak daude enpresa handietatik txikieta-
ra, enpresa berritzaileen ehunekoa askoz apalagoa baita enpresa txikietan han-
dietan baino.

Enpresen tamaina, I+G eta berrikuntza teknologikoa
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5.4. taula. Produktuko berrikuntzaren emaitzak (2000. urtea).

SEKTORE GUZTIAK MANUFAKTURAKO I. ZERBITZUAK

Aldatu gabeko produktuak* 88 78 74 78 83 77 82 81 93 83 51 72

Enpresarentzat berri edo 

hobetuak diren produktuak* 4 8 6 6 7 8 6 7 2 8 5 4

Merkatuarentzat berri edo 

hobetuak diren produktuak* 7 14 20 16 10 15 12 12 5 10 44 24

Aldatu gabeko produktuak* 95 90 78 88 93 90 85 88 98 93 66 87

Enpresarentzat berri edo 

hobetuak diren produktuak* 2 3 5 3 3 4 5 4 1 3 3 2

Merkatuarentzat berri edo 

hobetuak diren produktuak* 3 6 17 9 4 7 10 8 2 4 30 11

Iturria: Eustat, I+G-ko estatistika; INE, Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas. Egileak landua.

(*) Aipatutako produktuen salmentak salmenta guztien aldean (%tan)
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Enpresa sortu berrien inkubagailuak1

“Burusoil geratu zarenean 

bizitzak ematen dizun orrazia da esperientzia”, Judith Stern.

Sarrera 

Inkubazio-zentroetan oinarritutako programa enpresen sorrera eta hazkundea era-
giteko garapen-tresna bat da. Enpresa bat sortu nahi duen edonor joan daiteke
inkubazio-zentro batera eta zein urrats egin behar dituen jakiteko laguntza eskatu.
Aholkularitzaz gain, bestelako zerbitzuak ere eskaintzen dituzte inkubazio-
-zentroek: alokairu txikia ordainduz enpresa berria kokatzeko lekua, komunika-
zioko tresnen erabilera (posta elektronikoa, faxa, fotokopiagailuak, etab.), beste
enpresa-sortzaile batzuekin harremanetan jarduteko aukera, antolatzen diren ikas-
taroetan parte hartzea...

Zertarako, ordea, inkubazio-zentroak? Batzuen ustez, enpresa berriak sortzeko
pizgarri erakargarria dira. Enpresa-sortzaile batek baino gehiagok –enpresa berri-
ren bat sortzeko ideia interesgarria izanda ere– ezin izaten du bere asmoa burutu,
inoren babesik ez zaiolako iristen enpresa kudeatzeko, laguntza publikoak nola
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eskuratu jakiteko, finantzaketa lortzeko, enpresa sortzeko zein izapide egin behar
diren argitzeko... Inkubazio-zentroek hutsune hori bete nahi dute. Beste batzuen
ustez, enpresa sortzea baino gehiago merkatuan irautea da arazoa. Izan ere, sortu
eta handik 3-5 urtera porrot egiten dute enpresa berri askok. EAEn, adibidez,
enpresa sortu berrien erdiek –gutxi gorabehera– lortzen dute bost urte baino gehia-
go irautea. Enpresa berriak sortzen ez ezik enpresa berriei lehen urte gogor horiek
gainditzen ere laguntzen diete EAEko inkubazio-zentroek.

Europako Batzordeak kaleratu berri duen Benchmarking of Business Incubators
(2002) txostenak goraipatu egiten du inkubazio-zentroek enpresa berrietan duten
eragina. Europako inkubagailuetan jaio eta hazi diren enpresen batez besteko ixte-
-tasa % 10-15koa da; ‘inkubatu’ gabeko enpresena, berriz, % 40-50ekoa da lehen-
biziko urteetan, txostenak dioenez. Komunikabideek enpresa handiez jarduteko
ohitura badute ere, begi-bistakoa da egun enpresa txiki eta ertainak direla ekono-
miaren sostengu nagusia. EAEko establezimendu guztietatik % 90 hamar langile
baino gutxiagokoak ziren 1995-2000 epean. Enpleguari dagokionez, epe berean
EAEko lanpostu guztien % 40 hamar langile bitarteko enpresetan zegoen. ETEak
garapen ekonomikorako garrantzitsuak diren arren, enpresa berriak (gehienetan
txiki eta ertainak) oso ahulak ditugu eta, tamalez, gutxik lortzen dute luzaro irau-
tea; are gutxiagok asko haztea. Beraz, zentzuzkoa lirudike inkubazio-zentroetan
oinarritzen den politika ezarri eta hedatzea gure herrian ere. Horixe izan da, hain
zuzen, EAEn 1990eko hamarkadan –bereziki 1995-2000 epean– gertatu den feno-
menoa.

EAEn enpresen sorrera sustatzeko ahaleginik handienetakoa –handiena ez esa-
tegatik– Gipuzkoan egin da. Foru Aldundiaren koordinaziopean, Gipuzkoako
Garapen Agentziek enpresen sorrera- eta inkubazio-programak gauzatu dituzte.
Horien garrantzia nabarmena da enpresa berrien kopuruari, lanpostu berriei eta
bestelako eragin ekonomikoei (errenta-sorrera, zergak...) dagokienez. Ez dezagun
ahantzi % 14ko langabezia-tasa zuela Gipuzkoak inkubazio-zentroetan oinarritu-
tako programak Garapen Agentzietan abian jarri zirenean. Langabetuen % 57
emakumezkoak ziren sasoi hartan; adinari dagokionez, 25-35 urte bitarteko gaz-
teen % 35 zeuden lanik gabe. Beraz, egoera larrienean emakume gazteak zeude-
la dioten datu kezkagarrion aurrean, enpresa berri bat sortzea ogibidea lortzeko
aukeren artean ikusten zen, eta bide batez, noski, langabezia-tasa murrizteko
bidea ere bazen. 

EAEko hainbat ETE eta inkubazio-zentro gertuagotik ezagutzeko asmoz, hiru
inkubazio-zentrotan –Bidasoan, Donostialdean eta Tolosaldean– 1990eko hamar-
kadaren bigarren zatian sortu eta hazitako enpresak aztertuko ditugu atal honetan.
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Inkubagailu horietan sortutako zenbait enpresa inkubagailuetatik kanpo eskualde
horietan bertan sortutako gainerako enpresen ezaugarri eta emaitzekin alderatuko
ditugu. 1990eko hamarkadaren erdian EAEko –guri dagokigunez, Gipuzkoako–
langabezia-tasak kezkagarriak baziren ere, ez ziren lasaigarriagoak enpresak ixte-
ei buruzko datuak (ikus 6.1., 6.2. eta 6.3. taulak). Beraz, garrantzizko baliabide-
tzat ikusten zen inkubazio-zentroetan oinarritutako ekimena langabeziari eta
enpresen itxierari aurre egiteko.

6.1. taula. Bidasoa eskualdean sortu eta itxitako enpresak.

turria: EUSTAT, egileak landua.

6.2. taula. Donostialdean sortu eta itxitako enpresak.

Iturria: EUSTAT, egileak landua.
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1995az geroztik –inkubagailuak martxan jarri zirenetik, alegia– enpresen sorre-
ra garbia positiboa izan da, hau da, sortutako enpresen kopurua itxitakoena baino
handiagoa izan da. Ezin da baieztatu aurrerapen hori soilik inkubagailuei esker
gertatu denik, egoera makroekonomikoa ere, esaterako, aldekoa izan baita bolada
horretan. Inkubagailuen eragina ukaezina da, ordea. Garapen-agentzien elkarteko
datuen arabera, 1998. urtean –adibidez– agentziek enpresak sortzeko jaso zituz-
ten 3.670 eskaeretatik 473k egin zuten aurrera. Sortutako 473 enpresa berri horie-
tatik, erdiek gutxienez inkubagailuetan egoteko aukera eduki zuten.

6.3. taula. Tolosaldean sortu eta itxitako enpresak.

Iturria: EUSTAT eta egileak landua.

Kontu jakina da inkubazio-zentroek eragin positiboa dutela ekonomian,
Europako eta EAEko erakunde publikoetatik iritsitako datuen arabera. Datuak datu,
badago oraindik ere hainbat galdera eta hausnarketa egiterik inkubazio-zentroak
direla eta. Adibide bat: enpresa-sortzaileari erakargarria iruditu lekioke inkubazio-
-zentro bat enpresa sortzeko. Baina, nahikoa trebezia jasotzen al da enpresa inku-
batzen ari den bitartean hori merkatura egokitzeko? Eskuratu al da enpresaren bizi-
raupena bermatzeko adinako gaitasun teknikorik, enpresa berria inkubatzen izan
den epe horretan? Nabarmenak al dira –lehenbiziko urte horietan– inkubatutako
eta ez-inkubatutako enpresen eta horien sortzaileen arteko aldeak?

Galdera horiei erantzunak aurkitzen saiatuko gara atal honetan. Horretarako,
beste ikerlan batzuek enpresen sorrerari eta hazkundeari buruz zer dioten azter-
tuko dugu. Literatura zientifikoaren ekarpen nagusiak geureganatu ondoren,
Gipuzkoan (EAEko lurralde arrakastatsuena inkubazio-zentroei dagokienez)
egindako ikerketa baten nondik norakoak eta jasotako emaitzak azalduko ditu-
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gu. Atal hau amaitzeko, laburpen bat eta hainbat hausnarketa eskainiko dizki-
zuegu.

Literatura

Ekonomia-alorreko literatura zientifikoak zalantzan jarri du azken urteotan era-
kunde publikoetako ordezkarien politikek eragin positiboa duenik enpresa berriak
sortzeko (Lotti, Santarelli eta Vivarelli, 2001). Are gehiago: inongo politikaren
beharrik ba ote dagoen ere galdetzen du hainbat politikarik. Kontuak kontu, eza-
gunak zaizkigu EAEn enpresak sortu eta hazten laguntzeko politikak. Bestalde,
ohikoak dira gaur egun ere enpresa-sortzaileei laguntzeko programak, bai Europan
bai beste hainbat kontinentetan.

Politika publikoak garrantzitsuak izan badaitezke ere, beste zenbait faktorek ere
badu eragina enpresa berrien iraupenean, liburu honetako bigarren eta hirugarren
ataletan azaldu dugun bezala. Ezaugarri horietatik batzuk enpirikoki aztertzea
xede dugunez, aurretik literaturan egin diren zenbait ekarpen gogora ekarriko ditu-
gu. Ekarpen horiek hiru sailetan banatuko ditugu: batetik, enpresa-sortzaileen giza
kapitalari loturikoak; bestetik, sortu den enpresa berriaren ezaugarriei dagozkie-
nak, eta, azkenik, inkubagailuaren politikari buruzkoak. 

Enpresa-sortzaileen giza kapitalaren azterketak erakutsi digunez, eragin handia-
goa dute giza faktoreek enpresaren iraunkortasunean faktore demografikoek
baino. Egun, ordea, erakunde publikoek enpresak sortzeko ematen dituzten lagun-
tzen programetan dezenteko garrantzia eskaintzen zaie aldagai demografikoei ere.
Faktore horiek baztertu gabe, heziketa, motibazioa, eta, bereziki, esperientzia-
-maila ere eraginkorragoak ditugu enpresa-sortzailearen giza kapitala adierazteko.

Hainbat adituren ustetan, heziketa-maila handia edukitzeak (lizentziadun uni-
bertsitarioa izateak, adibidez) eta ikastaroetan parte hartzeak enpresa-sortzailearen
giza kapitala jakintzaz hornitzen du, eta horrek enpresa berriaren iraunkortasune-
an eragin ona omen dauka (Honig, 2001). Hala ere, askoren iritziz, jakite teoriko-
tik praktikara aldea egon ohi da, eta enpresa-sortzaile asko ere iritzi horretakoak
dira. Beste era batera esanda, ez dute enpresa berri batek luzaroan iraun dezan
teoriak eskaintzen duen formula algebraikorik ezagutzen.

Enpresa-sortzailearen giza kapitala adierazteko beste aldagai bat ere erabiltzen
da literaturan: esperientzia. Hainbat eta hainbat esperientzia mota ageri dira lite-
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raturan. Lehendik enpresaren bat sortu edo kudeatu izana, adibidez, oso espe-
rientzia aktiboak ditugu, sortzailea enpresa baten gidaritzan zuzenean ipini dute-
nak. Zuzeneko esperientzia horiek enpresa berriaren arrakasta lortzen laguntzen
dutela diote zenbait ikerlanek (Stuart eta Abetti, 1990; Dyke et al., 1992). Beste
esperientzia mota bat lehendik enpresaren batean lan egin izana da –nahiz eta
zuzendaritza-kargutan ez aritu– edota enpresarik sortu izan duen familiarteko,
lagun edo ezagunik edukitzea. Besteen lana ikusiz, iritziak trukatuz... asko ikas
daiteke. Esperientzia hain zuzenekoa ez bada ere, hori ere baliagarria dela froga-
tu izan da (Schutjens eta Wever, 2000).

Enpresa berria sortzeko motibazioa dugu giza kapitalaren beste adierazgarri bat.
Enpresa berri bat sortzeko bere poltsikotik diru asko jartzen duenak –adibidez–
arrakasta lortzeko motibazio eta presio handiagoa izaten du diru gutxi eta, gaine-
ra, erdia berea ez dena jartzen duenak baino. Horrek zuhurragoa izatera eta sakri-
fizio gehiago egiteko prest egotera eraman dezake enpresa-sortzailea, eta, bide
batez, enpresa berriaren iraunkortasuna luzatu egin dezake (Peña, 2002). 

Enpresa-sortzailearen giza kapitalaz gain, enpresa berriaren ezaugarriak ere kon-
tuan izan behar dira. Alde horretatik, enpresaren baliabideak eta estrategiak enpre-
sa berriaren lehen urratsetan nola uztartzen diren aztertu behar litzateke. Izan ere,
enpresa sortu den unetik esperimentazioko fase bat hasten da. Erabaki estrategiko
okerrak baztertu eta zuzenak aurrera eramaten saiatuko da enpresa-sortzailea fase
horretan. Egoera abstraktu batetik –enpresa berri baten ideia eta asmoak enpresa-
-sortzailearen buruan egotetik– egoera errealera pasatuko ginateke: enpresa berri
bat sortu da eta horrek dakarren guztiari aurre egin beharra dago. Beraz, enpresa
sortu ondoren barruko eta kanpoko egoeraren esplorazio- edo ikasketa-fase baten
aurrean, eta, nola ez, merkatura egokitzeko prozesu interaktibo baten aurrean gau-
dela esan daiteke.

Fase horretan, lehiatzeko ingurunea ulertzen saiatzen dira enpresa-sortzaileak:
nola lehiatu erabaki behar dute. ‘Saiatze- eta huts egite’ prozesua da, hau da, aha-
legin berrietan huts eginez gero, horrek enpresa-sortzailea erabaki berriak hartze-
ra bultzatzen du. Informazioa pixkanaka eskuratuz, enpresa merkatura zenbate-
raino egokitzen den jakitera iristen da enpresa-sortzailea bera, eta, gainera, enpre-
sa berri horren baliabideen eta estrategien baliagarritasuna aztertu eta neurtu egi-
ten du.

Esperimentazio-fase horretan, zenbait egilek enpresaren baliabideei ematen die
garrantzia. Enpresa txiki bat diru askorekin sortzeak –adibidez– estrategia desber-
din gehiago aurrera eramateko aukera ematen du (Boden eta Nucci, 2000). Nahiz
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eta enpresa ondo ez ibili, diru gehiagorekin hasteak iraupena luzatzen lagundu
egin dezake. Beste zenbait egilek, berriz, garrantzi handiagoa ematen diete enpre-
saren estrategiei. Esperimentazioa dela-eta, esate baterako, estrategia aldatzen
saiatzeak merkatura hobeto egokitzeko ahalegina adierazten du. Horrela egiten
den heinean –alegia, enpresa merkatura egokitzen den heinean– enpresak iraute-
ko eta, zergatik ez, hazteko kemena duela adierazten da (Nicholl-Nixon et al,
2000). Nolanahi ere, ezin ukatu enpresaren baliabideek estrategiak baldintzatu
egiten dituztela, eta etekin desberdina ateratzen diotela baliabide berari estrategia
batzuek ala besteek. Beraz, bi kontzeptuok (estrategia eta baliabideak) elkarri
uztartuta letozke. Iraunkortasuna bermatzeko, biekin asmatzea izango da enpresa-
-sortzailearen eginkizunik zailenetakoa. Ez dezagun ahantzi enpresa gehienen
porrota lehenengo lauzpabost urteetan gertatzen dela. 

Enpresen inkubagailuetan oinarritzen den politika enpresa bat sortu bezain las-
ter gerta daitekeen porrotari aurre egiteko diseinatua da, hain zuzen. Jakingo
duzuenez, inkubazio-zentroek erraztasun franko eskaintzen diete enpresa-
-sortzaileei: lantegia jartzeko lekua, errenta txikiaren truke; aholkularitza- eta
idazkaritza-zerbitzuak, enpresa-kudeaketari buruzko ikastaroak, beste sortzaile
batzuekin harremanetan jartzeko aukera….

Inkubatutako enpresak jasaten duen arriskua finantza-alorrean aukera (option)
deitzen zaionaren modukoa izango litzateke. Aukera titulu bat eskuratuz gero,
gaur finkatutako prezioan etorkizunean akzio bat erosi (call option) edo saltzeko
(put option) eskubidea du inbertitzaileak. Hona hemen adibide bat: demagun etor-
kizunean akzioaren merkatuko prezioa call option kontratuaren bidez finkatu
dugun prezioa baino handiagoa dela. Call option horrek eskaintzen digun eskubi-
deaz baliatuz, kontratuan adostutako prezio txikiago horretan erosiko genuke
akzioa eta, ondoren, handiagoa den merkatuko prezioan salduko genuke. Horrela
etekin bat aterako genuke, aukera horri esker, akzioa merkeago erosi eta merka-
tuan akzio bera garestiago salduz. Egoera bestelakoa balitz, hau da, merkatuko
prezioa aukera kontratuan finkatutakoa baino txikiagoa balitz, orduan ez luke
mereziko call kontratuko eskubideaz baliatzea. Kasu horretan, diru-galera kontra-
tua egiteak sortutako zenbatekoa besterik ez litzateke izango (ez espekulatzeaga-
tik etor litekeen galera). 

Azken batean, etorkizunean etekinak lortzeko aukera ematen digun tresna bes-
terik ez litzateke izango aukera, arrisku txikiak dakarzkiguna. Enpresen inkubazio-
-zentroak antzeko zerbait direla esan genezake. Inkubatzen ari den enpresa batek
–normalean hasierako inbertsio txikiagoa izaten duenez– galera txikiagoak izango
lituzke negozioa gaizki balihoa. Gainera, inkubatzen ari den bitartean izaten ari

Enpresa sortu berrien inkubagailuak 

113



den esperientziaren arabera, etorkizunean inkubazio-zentroa uztean arrakasta
edukitzeko aukerak zenbaterainokoak diren neur dezake. Aukera nahikoak edukiz
gero, enpresak lanean jarraituko luke inkubazio-zentrotik alde egin eta gero ere.
Hala ez balitz, enpresa itxi egingo litzateke, baina inkubazioagatik galera txikiak
izango lituzke. Inkubazio-zentroei buruz literaturan aurki daitezkeen lan urriek
diotenez, inkubagailuek eskaintzen dituzten abantaila ukigarri eta ukiezinek
enpresen iraunkortasuna luzatzen lagundu egiten dute (Rice, 2002; Adegbite,
2001; Autio eta Klofsten, 1998; Mian, 1997).

Literaturak dioena laburtuz, enpresen sorrera dimentsio anitzeko fenomeno gisa
aztertu behar da. Ikertu dugunaren arabera, enpresa-sortzailearen giza kapitala
funtsezkoa izan daiteke enpresa berriaren etorkizunaren nondik norakoa finkatze-
ko. Enpresa beraren hasierako ezaugarriak ere –baliabideak eta estrategiak, hain
zuzen– kontuan edukitzekoak dira, enpresak egiten duen esperimentazioak mer-
katura ongi egokitzeko aukera ematen badu, bereziki. Horrenbestez, enpresak
bere burua eta ingurunea (merkatua, erregulazioa, baldintza makroekonomiko,
sektorial eta geografikoak…) ulertzeko edota haien ingurukoak ikasteko duen gai-
tasuna areagotuz, ezinbestekoa luke aldaketak ezartzeko malgutasuna edukitzea.

Enpresak sortzeko eta horiek hazteko lagungarri izan daitezkeen ezaugarriak abe-
rastezko asmoz sortu diren inkubazio-zentroetan oinarritutako politikak ere kon-
tuan hartu behar dira. Izan ere, azken hamarkadan EAEn nahiko hedatu den politi-
ka izanik, Gipuzkoan bereziki, eta literaturak enpresa berrietan inkubagailuek
duten eragina sakon aztertu ez duenez, oso egokia suertatzen da atal honetan zen-
bait inkubagailuri buruz guk egindako lan enpiriko baten emaitzak azaltzea. 

Azterketa enpirikoa

Enpresa berriak sortu eta hazteko garatu zen politiketako bat inkubagailuetan oina-
rriturikoa da. EAEren barruan –Gipuzkoan, adibidez– ‘Enpresa-berri’ proiektua
1990eko hamarkadaren erdialdean ipini zen martxan hainbat eskualdetan.
Garapen-agentzien ardurapean, ‘enpresagune’ deritzen inkubagailuek eragin
garrantzitsua izan dute Gipuzkoako eskualdeetan, bai enpresa bai lanpostu berriak
sortzeari dagokionez.

Gure helburua inkubagailuetan sortu eta hazten diren enpresak eta inkubagailu-
tik kanpo sortu eta hazten direnak elkarrekin alderatzea da. Horri esker, inkuba-
gailuetan oinarritzen den politikak zenbateko eragina eduki dezakeen jakin ahal
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izango dugu. Beraz, azterketa enpiriko zehatz batez baliatuko gara alderapen hori
egiteko. 

Gipuzkoako hainbat eskualdetatik jaso ditugu datuak: Bidasoa, Oarsoaldea,
Donostialdea eta Tolosaldetik, hain zuzen. Eskualde horietako bakoitzean enpre-
sen inkubazio-zentro bat dago. Horietara jo dugu inkubagailuetan dauden enpre-
setatik datuak jasotzeko asmoz. Guztira 48 enpresak erabaki dute gure ikerketan
parte hartzea. Enpresa horiek 1997-2000 bitartean jaiotakoak dira eta gehienen
jarduera ekonomikoa zerbitzuen sektorekoa da. 

Bestalde, lau eskualde horietan inkubagailutik pasatu gabe sortu diren enpresen
datuak jaso ditugu. Enpresa horiek eta inkubagailuetan sortutakoek jarduera eko-
nomiko bera edo antzekoa dute eta denbora-epe berean –1997-2000 bitartean–
jaiotakoak dira. Horrenbestez, ziklo ekonomikoaren eta kokagune geografikoaren
eraginak kontrolatuko genituzke. Bigarren lagin horretan 58 enpresa ditugu. Bi
laginetako enpresen tamainari eta jarduera ekonomikoari begiratuz gero, aztertu-
tako eskualdeetako gainerako enpresa berrien ordezkari fidagarritzat jo ditzakegu,
neurri handi batean. 

Ikerketan parte hartzea erabaki duten enpresa guztietako arduradunei –bai
enpresa inkubatuak bai ez-inkubatuak sortu dituztenei– inkesta bat betetzea eska-
tu genien. Hainbat esparruri buruzko galdera sorta zeraman inkestak: enpresa-
-sortzailea, sortutako enpresa, enpresa berriak lortutako emaitzak...

Jarraian, gure galderei eman dizkieten erantzunen laburpen bat azalduko dugu.
Esan bezala, batetik inkubagailuan sortu diren enpresen erantzunak ditugu; beste-
tik, inkubagailutik kanpo sortu diren enpresenak. Datu estatistiko deskriptibo sin-
pleetan oinarrituko gara alderapena egiteko. Hain zuzen, bi taldeetako batezbes-
tekoak alderatuko ditugu.

Emaitzak

Ez da erraza enpresa berri baten iraupena zerk bermatzen duen jakitea. Faktore bat
baino gehiago legoke, ziurrenik: enpresa-sortzaileari, sortutako enpresa motari,
merkatuko lehiari, ziklo ekonomikoari eta eskualde geografikoaren baldintzei lotu-
rikoak, etab. Beraz, faktore anitzen eragina onartu beharko genuke, eta, horren
ondorioz, aniztasun hori nolakoa den aztertu enpresen gure bi laginetan, alegia,
inkubatuak eta ez-inkubatuak diren enpresenetan.
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Aipatutako faktore horiek guztiak lau multzotan bildu ditugu: enpresa-
-sortzaileen ezaugarriak, enpresaren sorrera-ezaugarriak, merkatura egokitzeko
esperimentazio-fasea deskribatzen duten faktoreak eta lehenengo 2-3 urteetan
enpresek izandako emaitzak.

Enpresa-sortzaileen ezaugarriak

Askoren iritziz, enpresa berri baten arrakasta sortzaileari zor zaio. Sortzaileak
dakartzan jakintza eta esperientzia erabakigarriak izan daitezke enpresa berriaren
etorkizuna finkatzeko. Hortik abiatuta, enpresa-sortzailearen datu demografikoak,
heziketa eta esperientzia aztertu ditugu.

Datu demografikoei dagokienez, interesgarria da inkubagailuek erakartzen
duten enpresa-sortzailearen profila (ikus 6.4. taula). Inkubagailutik pasatu ez diren
enpresa-sortzaileen aldean, enpresa inkubatuek sortzaile gazteagoak dituzte.
Batez beste, enpresa ez-inkubatuen sortzaileek 43 urte dituzte; inkubatuen sor-
tzaileek, berriz, 32. Ez hori bakarrik: inkubatutako enpresen sortzaileen artean
ezkongabe eta emakumezko gehiago aurkitzen ditugu, datu erlatibotan bederen.
Baliteke inkubagailuak gizarteko zenbait sektoreren beharrak asetzeko (emaku-
mezkoenak eta gazteenak, adibidez) diseinatuak izatea. 

Aipagarria da enpresa-sortzailea gizonezkoa eta ezkondua izaten dela normale-
an, inkubagailuetan fenomeno hori horren garbi ikusten ez bada ere. Bestalde,
kasu gehienetan eskualdean bertan jaiotakoa denez, ingurua aspalditik ederki eza-
gutzeko aukera izan duen enpresa-sortzailea izan ohi da.

6.4. taula. Enpresa-sortzaileen datu demografikoen profila.

Ez-inkubatuak Inkubatuak
(n = 48) (n = 58)

% %

Datu demografikoak:
Gizonezkoak 77 52
Emakumezkoak 23 48

Batez besteko adina (urteak) 43,44 32,28

Eskualdean bertan jaiotakoak 79 76

Ezkongabea 19 55

Iturria: egileak jasotako datuak
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Heziketa-mailari dagokionez, lau enpresa-sortzailetik batek baino gehixeagok
ditu unibertsitate-ikasketak (ikus 6.5. taula). Inkubagailuetako enpresa-sortzaileen
artean, are txikiagoa da lizentziadunen proportzioa. Horrek adierazten du
enpresa-sortzaile gehienak ez direla unibertsitatean ibili. Azpimarratzekoa da
beste hau ere: gradu-ondoko ikasketak dituztenak, master-tituludunak, % 2 beste-
rik ez dira.

Enpresa-sortzaileen herenak –gutxi gorabehera– enpresa-kudeaketako eta arlo
teknikoetako (informatika…) ikastaroak egin izan ditu, jakin-nahiak eta ikasketa-
-maila areagotzeko asmoak bultzatuta ziurrenik. Inkubagailuetako enpresa-
-sortzaileei dagokienez, ordea, bestelakoak dira datuak: sortzaileen erdiek
enpresa-kudeaketari buruzko ikastaroren bat egin izan du (beharbada inkubagai-
luan bertan antolatutako ikastaroak).

Laburbilduz, heziketaren aldetik enpresa-sortzaileak ez dira –oro har– unibertsi-
tatean ibilitakoak. Gutxiengoa dira, bestalde, ikasketak areagotzeko ikastaroren
batean parte hartzen dutenak. Beharbada inkubagailuek heziketa areagotzeko zer-
bitzuak eskaintzen dituztelako gehiago parte hartzen dute ikastaroetan haietako
enpresa-sortzaileek.

6.5. taula. Enpresa-sortzaileen heziketa-maila.

Ez-inkubatuak Inkubatuak
(n = 48) (n = 58)

% %

Heziketa:
Unibertsitate-ikasketak 25 22
Master-ikasketak 2 2

Ikastaroak:
Enpresa-kudeaketa 35 50
Teknikoak (informatika, ...) 35 14

Iturria: egileak jasotako datuak

Enpresa-sortzailearen beste ezaugarri garrantzitsu bat esperientzia da, adituek
diotenez. Enpresa-sortzaileari baliagarri izan dakizkiokeen hainbat esperientzia
mota –era askotakoak daude, izan ere– aztertu ditugu (ikus 6.6. taula).

Oro har, esperientzia handiagoko jendea izaten da inkubagailuetatik kanpo
enpresa sortu duena. Gehienak –% 94– enpresa sortu aurretik noizbait lan egin-
dakoak dira. Proportzio hori % 80koa da enpresa inkubatuetan. Normalean, biz-
pahiru enpresatan lan egin izan dute eta 10-11 urte igaro dute beste enpresaren
batentzat lanean. Inkubatutako enpresei dagokienez, berriz, 2-3 enpresetan ibili
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izan dira sortzaileak, baina epe laburragoan, 8-9 urtean. Lehendik lan egindako ia
erdiak mikroenpresetan aritu izan dira.

Ez-inkubatutako enpresen sortzaileen ia herenak enpresa bat sortu izan du
lehendik. Halaber, heren batek du esperientzia enpresa-kudeaketan, 5-6 urtekoa
batez beste. Inkubatutako enpresei dagokienez, lehendik enpresarik sortu izan
duten sortzaileen ehunekoa % 26koa da; kudeaketa-lanetan aritu izan direnena,
berriz, % 23koa, urte batez edo biz batez beste.

6.6. taula. Enpresa-sortzaileen esperientzia.

Ez-inkubatuak Inkubatuak
(n = 48) (n = 58)

% %

Laneko esperientzia:
Enpresaren batean lan eginak 94 80

Zenbat enpresatan 2,32 2,54
Zenbat urtean 10,18 8,77
10 langile baino gutxiagoko enpresa 44 49

Lehendik enpresaren bat sortutakoak 29 26

Enpresa-kudeaketan esperientziaduna 33 23
Urte-kopurua 5,11 1,97

Enpresa-kudeaketaren alorra:
Marketin-saila 17 17
Finantza-saila 17 5
Ekoizpen-saila 35 43
I+G saila 4 5
Giza baliabideetako saila 6 2
Zuzendaritza orokorra 31 21

Iturria: Egileak landua

Aurreko enpresan zein sailetan aritu ziren? Gehienak ekoizpen-sailean ibili
ziren, bai enpresa inkubatuetan bai ez-inkubatuetan. Hala ere, badira aldeak.
Adibidez: enpresa ez-inkubatuen sortzaileak erlatiboki gehiago aritu dira zuzen-
daritza orokorrean eta finantza-sailean inkubatutako enpresa-sortzaileenak
baino.

Laburbilduz, datu demografikoei, heziketari eta lan esperientziari begiratuz
gero, hainbat desberdintasun ageri dira inkubatutako eta ez-inkubatutako
enpresa-sortzaileen artean. Ez-inkubatutako enpresa-sortzaileak gizonezkoak iza-
ten dira gehienetan, helduagoak adinez, ezkonduak neurri handiagoan, heziketa-
-maila zertxobait hobea dutenak, baita laneko esperientzia handiagoa ere. Giza
kapitalaren faktore horietako batzuek –enpresa-sortzailearen heziketa eta espe-
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rientzia, hain zuzen– zerikusia izan dezakete enpresa berriaren arrakastan, hain-
bat ikerlanek azaldu dutenez. Zenbat eta giza kapital aberatsagoa eduki enpresa-
-sortzaileak, hainbat eta gehiago iraun dezake enpresa berriak eta gehiago haz
daiteke

Enpresa-sorreraren ezaugarriak

Beste faktore-multzo bat enpresaren sorrerari dagokio. Enpresa sortzeko unean
azaltzen zaizkigun hainbat faktore aztertu ditugu multzo horretan: enpresa sortze-
aren arrazoia, sorrera-unean zegoen merkatu-egoera, enpresa berriari eman zaion
forma juridikoa, enpresaren sorreran erabilitako diru-iturriak eta, azkenik, zein
den hasierako jabea.

Datu interesgarri batekin hasiko gara. Lau enpresa-sortzailetik hiruk utzi egin
zuten aurreko lana enpresa berria sortu ahal izateko (ikus 6.7. taula). Horretan ez
dago alderik enpresa inkubatuen eta ez-inkubatuen artean. Ezberdintasuna beste
zera batean nabari da: lehengo enpresa uzteko zergatian. Aurreko lana uzteko
arrazoi nagusitzat enpresa berriaren sorrera aipatu zuten ez-inkubatutako
enpresa-sortzaileen ia erdiek. Inkubatutako enpresa-sortzaileei dagokienez,
berriz, heren batekoa zen arrazoi hori aipatzen zutenen proportzioa. Beraz, gai-
nerako bi herenek aurreko lana utzi bazuten ere, horientzat arrazoi nagusia ez
zen enpresa berria sortzea izan. Horrenbestez, enpresa sortzeko motibazio-maila
desberdinak daude, gure bi laginak osatzen dituzten enpresa-sortzaileek azaldu
digutenez.

Enpresa berria sortzeko ideia non sortu eta garatu zuten galdetu genien hurrena
enpresa-sortzaileei. Aurreko lanbidetik jaso zuten ideia gehienek. Lehengo enpre-
sak eskaintzen zuena hobetzerik bazegoela ikusirik sortu izan dira maiz enpresa
berriak. Beste zenbaitetan, aurreko enpresaren merkatuari buruzko ezagutza gara-
tu ostean (bezeroak, hornitzaileak, lehiakideak, erregulazioa …) beren enpresa
propioak sortzera ausartu izan dira enpresa-sortzaileak, aurrekoaren ildo beretik
abiatuta. Nabarmena da, bestalde, –enpresa ez-inkubatuei dagokienez– lagunen
eragina enpresa berria sortzeko ideia garatzeko. Zaletasunen batek eraginda
enpresa berria sortu dutenak, berriz, enpresa-sortzaileen herena baino gehixeago
dira. Hala ere, bildu ditugun datuen arabera, enpresa sortzeko ideiak iturri batetik
baino gehiagotik datozkie enpresa-sortzaileei. Iturri horietatik nagusia aurreko
lanbidea da. 
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6.7. taula. Enpresa sortzeko ideia.

Ez-inkubatuak Inkubatuak
(n = 48) (n = 58)

% %

Enpresa-sorrera:
Aurreko lanbidea utzitakoak 77 76

Arrazoi nagusia: enpresa sortzea 46 34

Enpresa sortzeko ideiaren jatorria:
Aurreko lanbidea 69 53
Zaletasunen bat 38 34
Lagunak 42 10

Enpresa sortzeko arrazoia:
Lanbide berri bat izateko aukera 69 52
Aurretik garatutako merkatuaren ezagutza 37 38
Diru gehiago irabaztea 31 35
Promozio-biderik eza aurreko lanbidean 65 57
Independentea izatea 31 19

Iturria: egileak jasotako datuak

Era berean, enpresa-sortzaile gehienek lanbide berri bat sortzeko aukerarekin
topo egin zuten, eta aukera horretaz jabetu ondoren, enpresa berri bati ekin zio-
ten. Badirudi aurreko lanbidean promozio-aukera urriak –edo aukerarik ezak–
enpresa-sortzaile bat baino gehiago bultzatu zuela enpresa bere kabuz sortzera.
Aitzitik, diru gehiago irabaztea edota enpresaren erabakietan independentea iza-
tea ez dira aipatutako beste pizgarriak bezain garrantzitsuak.

Enpresa-sortzaileek beren enpresa sortzeko maiz aurkitzen duten eragozpen bat
merkatuko hesiena da. Alegia, merkatuko lehia-maila handia bada, etorkizunean
porrot egiteko mehatxu gisa har daiteke hori. Jakina, horrek ez ditu enpresa berriak
merkatura erakartzen, uxatu baizik. Lehia-maila, beraz, merkatuko hesitzat jo
genezake. Enpresa-sortzaileek beren enpresa sortzeko merkatuko hesiekin topo
egin duten jakin nahi izan dugu, besteak beste. Enpresa ez-inkubatuen artean,
herenak baino gutxiagok dio merkatuko hesiren batekin topo egin duela (ikus 6.8.
taula). Inkubatuen artean, % 40 inguruk. Litekeena da, beraz, mehatxu hori ikusi-
rik askok inkubadoraren babes bila jo izatea.

Merkatuko hesiaz gainera, merkatuaren hazkunde-aukerek ere baldintza deza-
kete etekinak lortzeko enpresaren gaitasuna. Alde horretatik, gainbeheran edo
heldutasun-prozesuan dagoen sektorea ez da batere aproposa enpresa bat sortze-
ko. Aldiz, hasierako fasean edo hazkundean dagoen merkatuak, arrisku gehiago
izanik ere, etorkizunean arrakasta handiagoa lortzeko aukera hobea eskaintzen
du. Enpresa-sortzaile gehienek hazkundean edo heldutasunean dauden merkatuak
aukeratzen dituzte beren enpresak sortzeko.
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6.8. taula. Enpresa sortzeko merkatuko hesiak.

Ez-inkubatuak Inkubatuak
(n = 48) (n = 58)

% %

Merkatuko hezi nabariak 29 40

Merkatuaren bizitza-zikloa:
Jaiotza-fasea 8 7
Hazkunde-fasea 40 69
Heldutasun-fasea 42 22
Gainbehera-fasea 6 2

Bezero eta hornitzaileen 
merkatu-oinarria:

Bezero dibertsifikatuak 75 66
Hornitzaile dibertsifikatuak 33 29

Iturria: egileak jasotako datuak

Enpresa berri gehienek, nola inkubatuek hala ez-inkubatuek, bezero-oinarri
dibertsifikatua dute. Hots, bezero askori saltzen dizkiete beren ekoizpen guztiaren
ehuneko txikiak. Hornitzaile-oinarria, antza denez, bestelakoa da, oro har. Hau
da, hornitzaile gutxi dituzte eta behar duten guztiaren ehuneko handiak erosten
dizkiete gutxi horiei. Labur esanda, hornitzaileekiko bezeroekiko baino mendeko-
tasun handiagoa ageri dute enpresa berriek.

6.9. taula. Enpresa berriaren forma juridikoa.

Ez-inkubatuak Inkubatuak
(n = 48) (n = 58)

% %

Sortutako enpresaren forma juridikoa:
Erantzukizun mugatuko sozietatea 75 22
Sozietate laborala 2 14
Sozietate anonimoa 8 2
Sozietate anonimo laborala 8 0
Autonomoa 5 45
Ondasunen erkidegoa 0 17
Sozietate kooperatiboa 2 0

Iturria: egileak jasotako datuak

Enpresa inkubatuen eta ez-inkubatuen arteko desberdintasun nabarmen bat
forma juridikoan datza (ikus 6.9. taula). Enpresa inkubatu gehienak autonomoak
edo banakako jabetzakoak dira. Inkubatu gabeko enpresak, ordea, erantzukizun
mugatuko sozietateak ditugu normalean. Enpresa inkubagailu barruan sortzeak
dakarren arriskua txikiagoa denez, ez da harritzekoa enpresa-sortzaile autonomo
gehiago egotea inkubagailuetan jarduten dutenen artean. Badirudi, hortaz, inku-
bagailuan dauden bitartean enpresaren etorkizuna esploratzen aritzen direla
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enpresa-sortzaileak, ez dutela konpromiso eta, beraz, forma juridiko seriorik har-
tzea erabaki oraindik. 

Enpresa berriak ez dira beste jabe bati erositakoak izaten, sortzaileak berak sor-
tutakoak baizik (ikus 6.10. taula). Ez-inkubatuek inkubatuek halako bi inbertitu ohi
dute enpresa sortzeko: ia 79.000 euro, batez beste. Inkubatuek, berriz, 43.000
euro inguru behar izaten dituzte enpresa martxan jartzeko. Inbertsiorako diru-
-iturririk nagusia, ez-inkubatutako enpresei dagokienez, sortzailearen aurrezkiak
izaten dira (inbertitzen denaren ia % 70), eta, jarraian, banketxeak (inbertitzen
denaren ia % 25). Bestelakoa da inkubatutako enpresen egoera. Enpresa-
-sortzaileek gutxiago jartzen dute –erlatiboki– beren poltsikotik eta gehiago jotzen
dute banketxeetako finantzaketara edota erakunde publikoen laguntzetara. Alor
honetan ere badirudi enpresa ez-inkubatuen sortzaileek enpresa berriarekin hutsik
ez egiteko konpromiso tinkoagoa hartzen dutela.

6.10 taula. Enpresa sortzeko diru-iturriak.

Ez-inkubatuak Inkubatuak
(n = 48) (n = 58)

% %

Enpresa nork eta nola sortua:
Enpresa-jabe berak sortua 85 90

Batez besteko inbertsioa (eurotan) 78.977 43.054

Inbertsiorako diru-iturriak:
Norberaren aurrezkiak 67 41
Lagunen eta senideen aurrezkiak 1 13
Business angels 0 1
Banketxeak 24 41
Bestelako finantza-erakundeak 8 0
Gobernuaren laguntzak 0 5

Iturria: egileak jasotako datuak

Enpresak bakarka edo taldeka sortu eta kudeatzen diren jakin nahi izan dugu.
Inkubatu gabeko enpresak hiru bazkidek osaturiko enpresa-sortzaileen taldea izan
ohi du batez beste (ikus 6.11. taula). Bi kasutik batean, bazkide horietako bat
–gutxienez– kudeaketa-lanetan jardun ohi da enpresa berrian. Inkubatutako enpre-
sei dagokienez, txikiagoak dira zifrak. Hau da, bi bazkidek (batez beste) sortzen
dute enpresa eta bigarren bazkidea kudeaketa-lanetan aritzea ez da horren maiz
gertatzen. 

Inkubatutako enpresa-sortzaileen erdiek enpresaren jabetza osoa –% 100– dute.
Sortzaile guztien % 80k, berriz, jabetzaren erdia baino gehiago du. Ez-inkubatuen
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artean, ordea, jabetzaren % 100 dutenak ez dira sortzaileen % 20ra iristen; jabe-
tzaren erdia baino gehiago dutenak ia % 60 dira.

6.11. taula. Enpresa berriaren jabetza.

Ez-inkubatuak Inkubatuak
(n = 48) (n = 58)

% %

Sortzaile-kopurua eta parte-hartzea:
Beste bazkide sortzaile batzuen kopurua 2,04 0,8

Bazkideren bat kudeaketa-lanetan 48 38

Sortzaileak duen jabetzaren ehunekoa:
% 1-25 15 2
% 25-49 27 17
% 50-74 35 28
% 75-99 6 3
% 100 17 50

Iturria: egileak jasotako datuak

Laburpen gisa, enpresen sorrerari dagokionez enpresa ez-inkubatuek eta inku-
batuek badutela elkarren antza hainbat gauzatan esango genuke. Adibide bat:
talde bateko zein besteko enpresa-sortzaile gehienek aurreko lanbidea utzi egin
izan dute; halaber, enpresa berriaren ideia aurreko lanetik datorkie. Enpresa sor-
tzeko arrazoiei dagokienez, bat datoz talde batekoak eta bestekoak: enpresa sor-
tzeko aukera bat identifikatzea eta aurreko lanbidean promozio-aukerarik ez iza-
tea dira eragile nagusiak. Hasieran bezero asko –salmenta txikiarekin– eta horni-
tzaile gutxi –erosketa handiekin– eduki ohi dituztela aitortu digute mota bateko
zein besteko enpresa-sortzaileek.

Desberdintasunak motibazio-mailan eta arriskua jasateko eran leudeke batik
bat. Enpresa ez-inkubatuen sortzaileek –adibidez– inkubatuen bultzatzaileek
baino proportzio handiagoan uzten dute aurreko lanbidea enpresa berria sortu
ahal izateko. Ez hori bakarrik: merkatuan hesi gehiago hauteman arren, diru gehia-
go inbertitzen dute –batez beste– enpresa sortzen eta inbertsio horren ehuneko
handiagoa etorri ohi da beren aurrezkietatik. Orokorrean, enpresa ez-inkubatuek
bazkide gehiago izan ohi dute. Forma juridikoari dagokionez, erantzukizun muga-
tuko sozietatea da ohikoena.

Esperimentazio-fasea

Hirugarren faktore-multzoa enpresaren esperimentazio-fasearena dugu. Enpresa
bat sortu ondoren, lehenengo bost edo sei urteak oso garrantzitsuak izaten dira
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merkatura egokitzeko. Lehen urte horietan enpresa asko ixten da, merkatuko bal-
dintzetara behar bezala egokitzea lortzen ez dutelako. Funtzionatzen ez duten
estrategiak alde batera utzi eta aukera berriak probatzen dituzte enpresek, merka-
tura hobeto egokitzearren. Beraz, enpresa-sortzaileak etengabe ari dira ikasten,
estrategia berriak martxan jarriz, jarduera txarrak baztertuz eta onak hobetuz. Era
berean, enpresa berriak porrot egiteko arriskua murriztu egiten da merkatura ego-
kitzen ikasi ahala. Esperimentazio-fase horretako hainbat elementu aztertu ditugu:
merkatura egokitzeko aldaketak, lehiakortasun-faktoreak, enpresako eginkizun
guztietarako denboraren esleipena, beste enpresa batzuekiko lankidetza-
-hitzarmenak eta enpresa-sortzailearen ezaupideak areagotzeko informazio-
-iturrien erabilera.

6.12. taula. Enpresa berriaren esperimentazio-fasea.

Ez-inkubatuak Inkubatuak
(n = 48) (n = 58)

% %

Esperimentazio-fasea:
Hasierako bezeroak baztertzea 31 14
Hasierako hornitzaileak baztertzea 50 0

Merkatura egokitzeko aldaketak:
Produktuen kalitatean 50 47
Produktuen aukeran 48 50
Produktuen prezioan 46 47
Bezero berriak bilatzea 56 34
Hornitzaile berriak bilatzea 58 55
langileak eta egitura aldatzea 63 33

Hazkundea bultzatzeko inbertsio handiagoak 29 34

Iturria: egileak jasotako datuak

Inkubatu gabeko enpresen sortzaileek erlatiboki gehiago esperimentatzen dute
edota aldaketa gehiago egiten dituzte beren enpresa berrietan (ikus 6.12. taula).
Inkubatu gabeko enpresen herenak, adibidez, hasierako bezeroak aldatu egin
zituen. Halaber, sortzaileen erdiek ez dute gerora hasieran zituzten hornitzailee-
kin jarraitzen edota beste aldaketa batzuk sartu dituzte. Inkubatutako enpresetan,
berriz, oso txikiak dira hasierako bezero eta hornitzaileekiko egindako aldaketak.

Langile, bezero zein hornitzaile berriak lortzea dira merkatura egokitzeko alda-
keta nagusiak enpresa ez-inkubatuetan. Produktuen edo zerbitzuen merkatu
berriak aurkitzea dute helburu aipatu aldaketek, baita lan-merkatua mugiaraztea
ere. Inkubatutako enpresei dagokienez, berriz, produktuetan bakarrik egin ohi dira
aldaketak, hau da, produktuaren aukera, prezioak eta kalitatea aldatzen dira batez
ere. Era honetako enpresek inbertsio handiagoa behar izan dute hazteko, tamainaz
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ere txikiagoak jaio zirelako, ziurrenik. Gogora dezagun enpresa ez-inkubatuen
hasierako inbertsioa inkubatuena halako bi izaten dela ia.

6.13. taula. Enpresa berrien lehiakortasun-faktoreak.

Ez-inkubatuak Inkubatuak
(n = 48) (n = 58)

% %

Lehiakortasun-faktoreak:
Kalitatea 81 86
Eraldatzeko malgutasuna 55 71
Berrikuntza 46 58
Plangintza 37 55
Teknologia aurreratuen erabilera 38 54
Prezioa 56 40

Iturria: egileak jasotako datuak

Lehiatzeko faktore nagusiei dagokienez, oso garrantzitsuak dira kalitatea eta
enpresa eraldatu edota birmoldatzeko malgutasuna enpresa ez-inkubatuen eta
inkubatuen sortzaileen estrategietan (ikus 6.13. taula). Enpresa ez-inkubatuek
ezinbestekoa dute merkatuan prezio txikiak eskaintzea. Bestalde, enpresa inkuba-
tu gehienek lehiakortasun-faktore garrantzitsutzat jotzen dituzte berrikuntza, plan-
gintza eta teknologia aurreratuen erabilera. Azpimarratzekoa da kalitatearen alde
oro har egiten den apustua. Produktu eta zerbitzu merkeagoak eskaintzea baino
garrantzitsuagoa da produktu eta zerbitzu hobeak eskaintzea.

6.14. taula. Enpresa berriaren antolaketa.

Ez-inkubatuak Inkubatuak
(n = 48) (n = 58)

% %

Lanaren antolaketa eta denboraren 
esleipena:

Enpresa-plana egina 25 55
Kudeaketa erabakiak hartzeko 77 61

Astean sartutako orduak: 49 51
Denboraren banaketa jardueraz jarduera (%):

Finantza 12 7
Erosketak 13 9
Salmentak 28 38
Ekoizpena 14 24
Giza baliabideak 8 3
I+G 4 5
Plangintza 18 6
Erakunde publikoekin harremanak 1 2
Teknologiaren hobekuntza 3 6

Iturria: egileak jasotako datuak 

Enpresa sortu berrien inkubagailuak 

125



Enpresen estrategiak plan baten barruan bil daitezke. Inkubatutako enpresa-
-sortzaileen erdiek baino gehiagok enpresa-plana egina du, beharbada inkubagai-
luko zuzendarien aholkuari jarraituz (ikus 6.14. taula). Enpresa ez-inkubatuen
kasuan, lautik batek egin du enpresa plana. Plan hori erabaki estrategikoak har-
tzeko, finantzaketa eskatzeko eta abarretarako erabil daiteke. Erabakiak hartzeko
kudeaketa erabiltzen dutenak gehiago dira –proportzioan– enpresa ez-
-inkubatuetan inkubatuetan baino. Gutxi gorabehera, astean 50 ordu egiten dute
lan enpresa-sortzaileek. Denbora gehiena –alde handiagatik, gainera– salmenta-
-jardueretan erabiltzen da. Antza denez, garrantzitsua da enpresa-sortzaileek
bezeroak gertutik ezagutzea. Horren ondoren, ekoizpenean, erosketetan eta
finantza-jardueretan ematen dute laneko denbora. Aipatzekoa da, bestalde, enpre-
sa ez-inkubatuen sortzaileek inkubatuetakoek baino hiru aldiz denbora gehiago
eskaintzen diotela plangintzari. 

Nahiz eta berriak izan aztertu ditugun enpresak –2-3 urtekoak–, batzuek jada
itunak egin dituzte beste zenbait enpresarekin (ikus 6.15. taula). Aztertu ditugun
enpresetatik % 15ak –gutxi gorabehera– izenpetu du lankidetza-hitzarmenik beste
enpresa batzuekin, sektore berekoekin kasu gehienetan.

6.15. taula. Enpresa berrien lankidetza-hitzarmenak.

Ez-inkubatuak Inkubatuak
(n = 48) (n = 58)

% %

Lankidetza-akordioak beste enpresa 
batzuekin:

Itunak: 13 17
Lehiakideekin 100 67
Bezeroekin 0 11
Hornitzaileekin 0 22

Iturria: egileak jasotako datuak

Esperimentazio-fase honetan, estrategiak abiarazi eta lortutako emaitzak onak ez
badira informazioa behar izaten da aldaketak egin ahal izateko. Hainbat iturritatik
lor dezake informazioa enpresa-sortzaileak, bai enpresa barrutik bai kanpotik.
Bestalde, ez dago adostasun handirik enpresa inkubatuen eta ez-inkubatuen sor-
tzaileen artean informazio-iturrien baliagarritasunaz (ikus 6.16. taula).

Oro har, kontulariek eta aholkulariek baliozko informazioa eskaintzen dute,
enpresa inkubatuen eta ez-inkubatuen sortzaileen ustez. Hala ere, bada alderik.
Inkubatutako enpresen sortzaileentzat, adibidez, ikastaroak, erakunde publikoak,
liburuak eta ikasteko bestelako materialak baliagarriak dira. Ez-inkubatutako
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enpresen sortzaileentzat, berriz, enpresako langileengandik datorren informazioa
da bereziki garrantzitsua.

Laburbilduz, hona hemen esperimentazio-faseaz zer diogun: batetik, inkubatu
gabeko enpresek gehiago esperimentatzen dute, aldaketa gehiago sartzen dituzte
beren produktu- eta merkatu-aukeretan; bestetik, iritzi desberdina dute
lehiakortasun-faktoreei buruz. Prezioetan oinarrituz lehiatzea garrantzitsuagoa da
–erlatiboki– inkubatu gabeko enpresentzat inkubatuentzat baino. Hala ere, kalita-
tea da lehiakortasun-faktorerik nagusia mota bietako enpresa-sortzaileentzat.
Enpresa-plangintzari dagokionez, gehiago badira ere urtero enpresa-plana osatzen
duten enpresa inkubatuak ez-inkubatuak baino, inkubatutako enpresen sortzaile-
ek –paradoxikoki– astean gutxiago eskaintzen diote enpresaren antolatze-
-jarduerari. Enpresa inkubatuen eta ez-inkubatuen sortzaileek astean 50 ordu lan
egin ohi dute; denbora horren zatirik handiena salmenta- eta ekoizpen-lanetan
ematen dute. Azkenik, informazio-iturrien balorazioan ere bada hainbat desber-
dintasun. Inkubatu gabeko enpresen sortzaileek arreta berezia ipintzen dute langi-
leengan. Inkubatutako enpresetan, aldiz, proportzioan hobeto baloratzen dira
ikastaroak, ikasteko materialak eta erakunde publikoetatik datorren informazioa. 

Enpresen emaitzak

Enpresa-sortzaileen ezaugarriak, enpresaren sorrera eta hasierako esperimentazio-
-faseak aztertu ondoren, inkubatu eta inkubatu gabeko enpresen lehen hiru urtee-
tako emaitzak alderatuko ditugu. Emaitzen bilakaera, bai enpresa inkubatuetan bai
inkubatu gabekoetan, ontzat eman dezakegu oro har (ikus 6.17. taula). Hala ere,
aitortu beharrean gara gure laginetan ageri diren enpresek porrota zer den ez daki-
tela. Inkubagailuan dagoen bitartean, enpresak huts egitea oso zaila da. Beraz,
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6.16. taula. Enpresa berriaren informazio-iturriak.

Ez-inkubatuak Inkubatuak
(n = 48) (n = 58)

% %

Informazio-iturri baliagarriak:
Langileak 67 26
Kontulariak 50 45
Aholkulariak 34 33
Abokatuak 25 17
Ikastaroak 10 41
Lagunak 10 14
Erakunde publikoak 8 22
Liburuak eta bestelako materiala 6 26

Iturria: egileak jasotako datuak



bizirik zirauten enpresak genituen lagin batean. Alderaketa egin ahal izateko, jada
hiru urte martxan daramaten enpresak sartu genituen beste laginean, inkubatu
gabeko enpresei dagokienean, hain zuzen. Hortaz, porrota baino gehiago haz-
kundea aztertu dugu. Enpresa berrien lehen urteetako emaitzak aztertzea lan kon-
plexua da; batetik, nahi adina datu jasotzea zaila delako; bestetik, enpresen bila-
kaera neurtzeko zein aldagai erabili behar den erabakitzeko irizpide sendorik ez
dagoelako. Guk ohiko aldagaiak aztertu ditugu: enpleguak, salmentek eta etekinek
izandako hazkunde-tasa, hain zuzen.

6.17. taula. Enpresa berrien emaitzak.

Ez-inkubatuak Inkubatuak
(n = 48) (n = 58)

% %

Emaitzak:
Enpleguaren hazkundea (%) 81,19 14,66
Salmenten hazkundea (%) 55,64 32,47
Etekinen hazkundea (5) 15,95 -0,37

Salmenten merkatua:
Gipuzkoa 78 75
EAE 5 12
Espainia 7 8
Atzerria 9 4

Iturria: egileak jasotako datuak

Enpresa berrien lehen hiru urteetako bilakaeraren arabera, emaitza hobeak lor-
tzen dituzte –batez beste– inkubatu gabeko enpresek inkubatutakoek baino. Hau
da, enpleguaren, salmenten eta etekinen hazkunde handiagoa lortu dute inkuba-
gailu batetik pasatu ez diren enpresek. Hazkunde txikiena etekinetan atzeman
dugu. Inkubatutako enpresei dagokienez, etekinen hazkundea negatiboa izan da,
hots, behera egin dute etekinek (orokorrean) urteek aurrera egin ahala. Enpresa
horietan, enpleguak izan du hazkunderik handiena. Datu horrek adierazten digu-
nez, enpresa horiek izaten ari diren salmenta-hazkundeari erantzuteko edota etor-
kizunean gehiago hazteko konpromisoa hartu dute. Enpresa berrien merkatua
Gipuzkoa da, batik bat. Salmenten % 80-90 EAEn egiten da. Inkubatu gabeko
enpresek, proportzioan, inkubatutako enpresek halako bi esportatzen dute atzerri-
ko merkatuetara. Hauxe nabarmentzen dute, beraz, datu horiek: inkubatu gabeko
enpresek ahalegin handiagoa egiten dutela hemendik kanpoko merkatuak jorra-
tzeko inkubatuek baino.
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Laburpena

Enpresak sortu eta hazteko inkubazio-zentroetan oinarritzen den programak
garrantzi handia hartu du EAEn XX. mende bukaeran, Gipuzkoan bereziki. Enpresa
eta lanpostu berriak sortzeko eta errenta handitzeko ekimena dugu, beraz, inku-
bagailuena. Enpresa-sortzaileen jarduerari laguntzeko –hau da, enpresa berriaren
lehen 3-5 urteak gainditzen laguntzeko– sortu zen programa, inkubazio-
-zentroetan oinarrituz. Laguntza hori zenbaterainokoa den aztertu nahi izan dugu
atal honetan, eskualde bereko inkubatu eta inkubatu gabeko enpresa berriak elka-
rrekin alderatuz. 

Jaso ditugun emaitzek dioskutenez, bada alderik eta ezberdintasunik enpresa
inkubatuen eta ez-inkubatuen artean. Inkubatutako enpresen sortzaileen artean
emakumezko eta gazte gehiago ez-inkubatutakoetan baino. Halaber, gehiago dira
talde horretan enpresa-kudeaketako ikastaroak behar dituztenak, enpresa sortzeko
motibazio txikiagoa dutenak, autonomo gisa hasten direnak, eta negozioaren mar-
txa gidatzeko kudeaketa-plana egiten dutenak. Bestalde, prezioa oinarri harturik
merkatuan lehiatzea ez da horren garrantzitsua inkubatutako enpresentzat.

Bestelakoa dugu inkubatu gabeko enpresen taldea. Enpresa-sortzaileen erdiek
utzi egin zuten aurreko lanpostua enpresa berria sortzeko. Horrez gain, hamarre-
tik zazpiri aurreko lantokitik datorkie enpresa berria sortzeko ideia. Enpresa sor-
tzeko, berriz, beste taldekoek halako bi diru inbertitzen dute, eta, gainera, diru
gehiena beren poltsikotik ipiniz. Beraz, motibazio handiagoa du talde honek, baita
arrisku handiagoak jasaten ere. Bestalde, banaka baino gehiago talde-lanean sor-
tzen dituzte enpresak, erantzukizun mugatuko sozietateko forma juridikoa emanez
batik bat. Enpresaren lehenbiziko urteetan dezente gehiago esperimentatzen dute
estrategian –beste taldekoek ez bezala– eta lehiatzeko faktore garrantzitsua dute
prezioa. Kudeaketa-plan formalik ez badute ere, plangintzari (informala, alegia,
idatzizko txostenetan gauzatzen ez dena) denbora gehiago eskaintzen diote; hala-
ber, langileen iritzia informazio-iturri baliagarritzat jotzen dute. Aipagarriena,
behar bada, hauxe litzateke: inkubatu gabeko enpresek lehen hiru urteetan lortzen
dituztela hazkunde-emaitza hoberenak eta atzerriko merkatuetara jotzeko joera
handiagoa dutela, % 10era iristen ez bada ere enpresa esportatzaileen propor-
tzioa.

Talde batean zein bestean –enpresa inkubatuetan eta ez-inkubatuetan– espe-
rientziadun jendeak sortzen du enpresa. Unibertsitate-mailako heziketa, berriz,
sortzaileen laurden batek besterik ez du, baina aurretik enpresaren batean hama-
rretik 8 edo 9k egin izan dute lan. Are gehiago, 2-3 enpresatatik pasatutakoak dira
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asko, horietatik zenbat 8-10 urtean lanean aritutakoak. Laurden batek lehendik ere
beste enpresaren bat sortu izan du eta badauka esperientzia zuzendaritza-
-karguetan. Oro har, astean 50 ordu lan egiten dute (batez beste) enpresa-
-sortzaileek.

Inkubazio-zentroak enpresak sortzeko lagungarri zaizkigu, eskaintzen dituzten
laguntza eta erraztasun guztiengatik. Enpresa berri askoren arazoa, ordea, ez da
enpresa sortzearena soilik, baizik eta merkatuan bizirik ahalik eta gehien irautea
eta –ahal dela– haztea. Alderdi horri dagokionez, laguntza handiagoa eman
beharko lukete –beharbada– inkubazio-zentroek, enpresa berriak onartzeko
zorroztasun handiagoz arituz, lehenbiziko urteetan enpresei esplorazio eta esperi-
mentazio gehiago egiteko laguntza eskainiz... Adibide bat: enpresa sortzaileek ez
dute denborarik atzerriko merkatu berriak aztertzeko, beste enpresa batzuekin lan-
kidetza edo itunak garatzeko, teknologia berrien baliagarritasuna neurtzeko eta
beste hainbat zereginetarako. Sarritan, ezta inkubagailutik irten eta non kokatuko
diren erabakitzeko ere. Inkubatzen ari diren bitartean, eskertuko lukete enpresa-
-sortzaileek enpresen iraunkortasuna edo hazkundea nola areagotu erakusten dien
edozein neurri. Horixe da, ziurrenik, inkubazio-zentroen egungo erronkarik nagu-
sia: merkatuan luzaroan irauteko enpresak trebatzea, berez eraginkorrago izan
daitezen lortzea.
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EAEko Parke Teknologikoetako 
enpresa txiki eta ertainak1

Konta dezakedanak ez du interesik;

interesa duena, berriz, ezin dut kontatu”, Fernández Campo.

Sarrera

Euskal Autonomia Erkidegoan aurrerapen teknologikoa eta berrikuntza sustatzeko
egin diren urratsak ez dira berriak. 1980ko hamarkadaren hasieratik, EAEko era-
kunde publikoek apustu handia egin dute Europan arlo horretan antolatu diren
politikekin bat etortzeko, eta, bide batez, gure eskualdearen aurrerapena
Europakoaren ildo beretik bideratzeko. Hain zuzen, egungo 2001-2004 Zientzia,
Teknologia eta Berrikuntza Planak gertutik jarraitzen du Europako V. Esparru
Programa. EAEko eta Europako Batasuneko garapen teknologikorako sistemek bi
irizpidetan egiten dute bat. Irizpide bat eskualde-kontzeptuari dagokio. Jakintza
garatu eta hedatzeko, tokiko inguruneak eskualde baten berezitasun geografiko,
ekonomiko eta politikoei erantzun behar die. Bigarren irizpidea lankidetza-
-kontzeptuari dagokio. Jakintza sustatzeko, ezinbestekoa da bertako enpresen, era-
kundeen eta unibertsitateen arteko sare emankorrak sortzea eta sare horiek atze-
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rrira zabaltzea; azken batean, lankidetza hainbat eragileren arteko harreman glo-
bala bilakatzea.

Izan ere, abian jarri diren egitasmoek EAEko enpresen berrikuntzarako gaitasu-
na eta, aldi berean, lehiakortasuna hobetzea dute helburu. Informazio askorik ez
badugu ere, ikerketa eta garapenean enpresek egindako inbertsioaren neurketak
diosku EAEko enpresek pixkanaka hobera egin dutela azken urteotan, baina orain-
dik ere europarren batez besteko mailaren azpitik gaudela (ikus 7.1. irudia).

Iturria: Eusko Jaurlaritza, 2001

7.1. irudia. Ikerketa + Garapena/Barne Produktu Gordina aldagaiaren bilakaera.

XXI. mendearen hasieran, Eusko Jaurlaritzak prestatutako Zientzia, Teknologia
eta Berrikuntzarako egitasmoaren barruan hainbat helburu aurki ditzakegu.
Helburu horiek beteko balira, Europako batez besteko teknologia eta berrikuntza
mailara gerturatu egingo ginateke. Hala ere, oraindik bide luzea dugu egiteko.
Enpresa txikiak eta berriak aztergai hartuta, honako helburuok ditu egitasmo
horrek 2004. urterako:

• Oinarri teknologikoko 160 enpresa berri sortzea.
• Egitasmoan 2.000 enpresa txiki eta ertainek parte hartzea.
• 1.600 lanpostu sortzea eta 40 patente lortzea.

Asmo horiek guztiak bete daitezen, nahiko azpiegitura garatua dugu EAEn.
Aipatzekoa da EAEko lurralde historiko bakoitzean Parke Teknologikoek aurreko
urteetan eduki duten eragin teknologiko eta ekonomikoa. EAEko Parke
Teknologikoen jabegoa erakunde publiko eta erdipublikoen eskuetan dago batez
ere (Jaurlaritza, Foru Aldundiak, hainbat udaletxe, Kutxa eta SPRI). Euskal mikro-
enpresa teknologiko dezente sortu dira parke horietan eta, etorkizunari begira,
bide beretik jarraituko dugula adierazten digute datuek. 2000. urtearen amaierako
datuen arabera, oinarri teknologikoko 185 enpresa zeuden hiru parkeetan, 7.700
langile inguru zituzten eta urte horretan guztira 1.200 miloi euroko salmentak egin
zituzten (Eusko Jaurlaritza, 2001).
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Parke Teknologiko bat zer den definitzeko, International Association of Science
Parks (IASP) erakundearen definizioari helduko diogu. Parkea teknologiko bat
espazio fisikoa eskaintzen duen proiektu bat da, unibertsitateekin, ikerketa-
-zentroekin eta goi-mailako bestelako hezkuntza-erakundeekin lankidetzako
harremanak dituena. Parkeak ingurune aproposa eskaintzen du oinarri teknologi-
koko enpresa berritzaileak sortu ahal izateko edo, aurretik sortuak badira, horien
jarduera jarraitu ahal izateko. Ingurune hori sortzeak jakintza eta teknologia heda-
tzea du helburu nagusitzat, baina baita parkean dauden enpresen balioa handitzea
ere. Bistakoa da enpresa teknologiko horiek eskualde baten berrikuntza- eta
lehiakortasun-maila garatu egiten dutela, eta, bide batez, eskualdearen aurrerape-
na sustatzeko ezinbesteko eragileak ditugula.

Parkeek hainbat zerbitzu eskaintzen diete enpresa teknologikoei. Batetik, oina-
rrizko zerbitzuak, eraikuntzarako lurzorua edota ekipatutako bulegoak, besteak
beste. Bestetik, laguntza teknikoan oinarritzen diren zerbitzuak, hala nola labora-
tegiak erabiltzeko aukera, prestakuntza-zentroak, prototipoak garatzeko zentroak,
etab. Azkenik, zerbitzu osagarriak: hitzaldi- eta bisita-aretoak, jatetxea eta antze-
koak. Ezinbestekoa da gaur egun parke horietan telekomunikazio-azpiegitura mal-
gua eta prezio erakargarrikoa edukitzea. Parke askok bideokonferentzietarako eki-
pamendua, ISDN, ATM eta bestelako telekomunikazio-zerbitzuak eskaintzen
dituzte. Parkeen beste abantailetako bat ere ez dugu ahantzi behar: networking
edo harremanak garatzeko leku egokia dira. Harreman horiek hainbat eragileren
artean gauza daitezke, bereziki hurrengo hauen artean: ikertzaileak, business
angels eta arrisku kapitaleko erakundeak, enpresaburuak, erakunde publikoak,
zentro teknologikoak eta unibertsitateak. 

Parke Teknologikoen fenomenoak 1990eko hamarkadan izan du EAEn bultzada
garrantzitsuena. Zamudioko parkea lehenago sortu bazen ere, bai Miñaoko bai
Miramongo parkeak hamarkada horretan sortutakoak dira. Espainian antzeko
fenomenoa epe berean gertatu zen. 1997. urterako Espainian hamaika parke ziren
abian, EAEko hirurak barne. Parkeen suspertze-fenomeno hori arrakastatsutzat jo
genezake. Sei urteko epean parkeetan jarduten zuten enpresen kopuruak
% 330eko igoera izan zuen. 1999. urtean Espainiako parkeetan zeuden 710
enpresetatik % 16 EAEkoak ziren. Batez beste, 27-30na langile zituzten enpresa
horiek. Lantegien bi herenak, bestalde, hogei langile baino gutxiagokoak ziren.
Enpresen herena Parke Teknologikoaren barruan jaiotakoa zen; parkeetako enpre-
sen bi heren, bestalde, tokikoak ziren, hau da, inguru geografiko bereko enpresa-
-sortzaileek sortu eta hazitakoak.
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Beraz, hainbat urrats egin dira 1990eko hamarkadan EAEko enpresen berrikun-
tzarako gaitasuna eta lehiakortasuna hobetzeko, zenbait gizarte eragileren (enpre-
sa, hezkuntza-sistema, Gobernua, zentro teknologikoak, finantza-erakundeak …)
parte-hartzearekin. Urrats horiek egitearekin batera hainbat egitasmo gauzatu eta
EAEko Parke Teknologikoak sortu dira (ikus 7.2. irudia). Datu horien guztien ara-
bera, badirudi Parke Teknologikoen eta horietako enpresen jardueren eragina
garrantzitsua dela EAEko ekonomiaren garapenerako. Ondorioz, interesgarria
litzateke enpresa horien ezaugarriak nolakoak diren jakitea. Erronka horri ekingo
diogu, hain zuzen, atal honetan, eta EAEko Parke Teknologikoetako enpresak
aztertuko ditugu.

Enpresa teknologikoekin zuzeneko harremana duten zenbait kontzeptu aurkez-
tuko dugu ondoren. Horretarako, ikertutako lanei buruzko literaturaz baliatuko
gara. ‘Ekonomia berria’ deritzon horretan murgildurik dabiltza gaur egun enpresa
teknologikoak. Paradigma berriak agertzen zaizkigu ‘ekonomia berri’ horretan eta
ezinbestekoa zaigu jakintza kudeatzearen eta baliabide ukiezinen garrantzia uler-
tzea. Enpresa teknologikoen baliabideen ehuneko nagusia baliabide ukiezinek
(Cañibano et al., 2000) osatzen dute, hain zuzen. Gaur egun, baliabide horiek
idiosinkratikoak izan ohi dira, alegia, enpresak berezkoak dituenak. Batzuen
ustez, baliabideen berezitasunak zerikusirik izan dezake enpresak etekinak lortze-
ko gaitasunarekin. Nolanahi ere, enpresa teknologikoak beren kabuz ezin dira
eginkizun guztietara iritsi. Horrenbestez, gero eta gehiago jotzen da elkarrekin
hitzarmenak egitera.

Atal honen helburua, jakintzaren eta teknologiaren kudeaketako literaturatik
hartutako kontzeptuen esanahia gure ingurunera ekartzea da. Horretarako, Parke
Teknologikoetan jarduten duten enpresak aztertu ditugu. Zamudio, Miramon eta
Miñaoko parkeetan dauden enpresak ditugu aztergai, hain zuzen. Bestalde, BEAZ,
CEIA eta BIC Berrilan berrikuntza-zentroetako hainbat enpresaren datuak eskura-
tu ditugu eta horiei buruz ere zertxobait arituko gara. Atala amaitzeko, eta EAEn
gaudenez, teknologian intentsiboak diren enpresa txiki eta ertainei buruzko haus-
narketa bat duzue azken zatian, betiere gure ikerketan aztertu ditugun enpresen
egoeratik abiatuta.

Literatura

‘Ekonomia berria’ izeneko fenomenoa askoren ahotan dabil XXI. mendearen atari
honetan. Zenbait adituk diote, ekonomia tradizionalaren edota neoklasikoaren
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hainbat paradigma bazterrera utzirik, ‘Ekonomia berria’ deritzon alorrera goazela.
Hala ere, egoera berri hori oraindik definitu gaberik dago eta galdera askok dihar-
dute erantzun zain. Jakintzaren aroan bizi garela maiz entzuten da hedabideetan.
Modu eraginkorrean kudeatu beharreko zerbait bilakatu da jakintza, bai enpresa-
ren barruan bai eskualdean ere. Hori dela eta, jakintza kudeatzeko ongi antolatu-
tako sistemak hainbat sektore ekonomiko eta eskualde geografikoren garapenean
zerikusia izan dezakeela uste da. Sistema horietako bat Parke Teknologikoetan
oinarritutako programa litzateke. Parke Teknologikoen helburuetako bat eragile
ekonomikoen arteko harremanak piztu eta sustatzea da. Horren bidez jakintza
zientifikoa garatzen da, jakintza teknologiara eramaten da eta teknologia hori
enpresa-munduak erabiltzen du.

Baliabide ukiezin nagusietakoa: jakintza

Metatu eta, aldi berean, transferitu egiten den input –edota output– ukiezina dugu
jakintza. Beraz, enpresaren ikuspuntutik –adibidez– oso ezaugarri bereziak dituen
baliabidea da. Ezaugarri berezi horiei esker, jakintzak enpresari abantailak eskain
liezazkioke. Jakintza da enpresa baten bereizgarri nagusia, beste enpresetatik des-
berdintzeko erabil dezakeena. Beraz, enpresa batek berezkoa duen baliabidetzat
har dezakegu, hau da, enpresen arteko heterogeneotasuna esplikatzeko balio
digun ezaugarria da. Askoren iritziz, etekin-iturria da jakintza. Beste era batera
esanda, zenbait ikerkuntza-alorretan, enpresek etekinetan duten heterogeneotasu-
na baliabideetan duten heterogeneotasunak azaltzen du. Hortaz, jakintza baliabi-
deen kudeaketaren eta enpresak lortutako etekinen arteko balizko lotura badela
esan liteke. Are gehiago: jakintza baliabide ukiezina izaki, lehiakideek halako
enpresa bat imitatu nahiko balute, haiei zailtasunak ipiniko lizkiekeen baliabide
bat ere bada. Baliabide ukiezina izanik, ikusterik ez dugun zera da. Are zailagoa
da baliabide hori zer eta nolakoa den ulertzea.

1990eko hamarkadaren bigarren zatitik hona burtsan kotizatzen duten enpresen
balioak begiratuta hauxe ondorioztatzen da: handitu egin dela burtsan merkatuak
enpresari ezarritako balioaren eta enpresaren kontabilitateko liburuetan agertzen
den balioaren arteko desberdintasuna. Batzuek fenomeno horri ‘finantza-burbuila’
esan izan diote eta herrialde aurreratu gehienetan gertatzen da. XXI. mendean
sartu garenetik, burbuila hustuz joan da –puztuegia zegoen, nonbait– eta bi balio
horien arteko aldea –merkatukoa eta kontabilitate-liburuetakoa– gutxituz joan da.
Alde hori, hainbat ikertzaileren iritziz, enpresaren baliabide ukiezinek eragiten
dute. Kontabilitateko liburuek, oraindik ere, ez dituzte enpresaren baliabide ukie-
zinak behar adina baloratzen, eta gaur egungo ‘ekonomia berrian’ etorkizunari
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begira hobekuntza eskatzen duen arazo garrantzitsu bihurtu da kontu hori
(Cañibano et al., 2000).

Ukiezinen balorazioari lotutako arazoari konponbide bat ematen saiatu dira
hainbat ikertzaile; besteak beste, Roos (1997), Sveiby (1997), Stewart (1997),
Edvinsson eta Malone (1997). Egile horietako bakoitzak ukiezinak sailkatzeko sis-
tema bat proposatu du. Berez, kapital intelektuala sailkatzen dute egileok. Hiru
sail bereizten dituzte haren barruan: giza kapitala, egiturazko kapitala eta harre-
manetako kapitala. Labur antzean adierazita, giza kapitala enpresa bateko giza
elementuen jakiteek, trebeziak eta gaitasunek osatuko lukete. Egiturazko kapitala
enpresa berari dagokio, alegia, enpresaren barruan gizakien eta gainerako ele-
mentuen harremanetatik lortuko litzatekeen enpresa beraren jakiteak, trebeziak
eta gaitasunak bilduko lituzke: enpresaren barruko errutinak, enpresa-kultura.
Langileak enpresatik joanda ere, enpresaren barruan oraindik ere ukiezin horiek
gelditu egingo lirateke. Harremanetako kapitala, azkenik, enpresaren eta enpresa-
tik kanpoko eragileen arteko harremanetatik sortuko litzateke. Beraz, kanpoko era-
gileekin batera aberasten den kapitala da; adibidez, bezeroekin batera garatzen
den jakintza, beste enpresa batzuekin lankidetzako hitzarmenen bidez jorratutako
gaitasun berriak, etab. Literaturan, beraz, ukiezinen sailkapenak aipatutako hiru
adarretan oinarritzen dira batik bat. Zailtasuna, ordea, ukiezinen neurketari dago-
kio. Ez dago zalantzarik: jakintzaren eta enpresaren bestelako ukiezinak neurtu eta
kontrolatzerik balego, ukiezinen aldagaiak kudeaketa-tresna garrantzitsu bihurtu-
ko lirateke. Alor horiei buruzko saiakera-lan gutxi dago oraindik, eta, tamalez,
asko dago oraindik egiteko. Mende honetako erronkarik nagusietako bat horixe
izango da, hain zuzen ere: enpresaren ukiezinak neurtzea. 

EAEko Parke Teknologikoei eta horietako ETEei buruzko atal honetan ukiezinen
neurketari ekiten ez badiogu ere, EAEko enpresen giza kapitala, egiturazko kapi-
tala eta harremanetako kapitala osatzen duten hainbat elementuren berri ematen
saiatuko gara, sortu eta aztertu dugun lagina abiapuntu harturik. Komenigarria iru-
ditu zaigu, bada, enpresa barrura begiratzea, batetik, eta enpresak beste enpresa
batzuekin dituen lankidetzako hitzarmenak aztertzea, bestetik.

Enpresa barrura begira

Era guztietako enpresak aurki ditzakegu merkatuan. Batzuk, arrakastatsuak eta urte
bukaeran sekulako etekinak lortzen dituztenak. Beste batzuk, berriz, ahal den
moduan irauteko gai direnak, eta, azkenik, merkatutik irtetear ditugunak, azkene-
an –ezinbestean– irteten diren arte. Enpresek etekinak lortzeko ahalmen ezberdi-
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na dutela adierazten digu erretratu horrek. Tamalez, inoiz izan den ekonomista
azkarrenak ere ez digu etekinak maximizatuko dizkigun formula bitxirik utzi.
Zergatik, ordea? Zer behar da arrakastatsua izateko? Ekonomistek diote batak bes-
tea imita dezakeen heinean, epe luzerako enpresa ororen etekina zero izango
litzatekeela eta horrek merkatuko orekari eutsi egingo liokeela (alegia, ekoizpen-
-maila bera eta enpresa-kopuru bera izango genukeela). Hala ere, gaur egungo
aldaketa etengabeekin, epe luzera pentsatzea zaila da: ez dago aldez aurretik ira-
gartzerik epe luze hori. Beraz, epe motzera enpresa batzuk etekinak edukitzeko
gai diren bezala, beste batzuek gaitasun hori ez dutela sinestearekin konformatu
beharko gara. Baina, galderak hor jarraitzen du. Zergatik batzuen arrakasta eta
beste batzuen porrota?

Ez dago galdera horri erantzun biribilik emango dion teoriarik. Izan ere, teoria
orokortzea badagoen zera da. Baina Resource Based View ikuspegia proposatu
duten ikertzaileak saiatu ziren galdera horri erantzuten 90eko hamarkadan.
Funtsean, ikuspegi horren aldekoek diote etekinetan enpresen artean azaltzen
diren desberdintasunak enpresek dituzten baliabide desberdinen ondorio direla.
Alegia, enpresa osatzen duten baliabideak aldatu egiten dira enpresa batetik bes-
tera. Beraz, enpresen arteko baliabideen desberdintasunak balio dezake etekine-
tan ikusten den desberdintasuna azaltzeko. Orduan, arrakastarantz bideratzen gai-
tuzten baliabide horiek zein edo zein eratakoak diren galdegin diezaiokegu gure
buruari.

Enpresen ikerketa dela eta, maiz adierazi izan da lehiakorra izateko enpresak
behar dituen baliabideek honako ezaugarriak izan behar dituztela, gutxienez:
enpresari balioa eransten diotenak, urriak, transferitu ezinezkoak eta imitatzeko
zailak direnak. Baliabide batek ez badio enpresari inongo baliorik sortzen, alferri-
kakoa da eta ez da enpresarentzat errentagarria izango. Beraz, baliabide batek
gutxienez bertan inbertitu dena berreskuratzen lagundu behar du. Gainera, balia-
bide horrek balio handia eransten badu, lehiakideengandik ahalik eta eperik luze-
enean bereizteko erabiliko da. Beraz, batetik, baliabide hori transferitu ezinezkoa
izatea komeni da, alegia, haren transakziorako merkaturik ez izatea, baliabidearen
esklusibitatea bermatzea, nolabait. Merkaturik balego, esklusibitatea apurtu egin-
go litzateke eta baliabide horrek beste lehiakide baten enpresan zentzu bera ez
edukitzea edo balio bera ez eskaintzea komeniko litzateke. Baliabidea lehiakide-
en eskuetara iritsiko balitz eta balioa erantsiko balu, hobe baliabidea urria izatea. 

Bestea imitatzeko aukera hortxe dago beti. Nahiz eta baliabideak transferitu ezi-
nezkoak izan, lehiakideek baliabidea imitatu egin dezakete. Are gehiago: hura
hobetzera ere irits daitezke. Beraz, ahal dela hobe da imitagarria ez den baliabi-
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dea edukitzea, ikusezina eta ukiezina, lehiakideei etekinekiko kausalitate anbiguo
bat eragiten diena. Jakintzak baldintza horiek guztiak betetzen ditu. 

Imitatzeko zaila den baliabidea denboraren poderioz hobetuz joan dena izan
daiteke, hau da, denboran zehar ibilbide zehatz bat egin duena, betiere lehiaki-
deek ibilbide hori egiteko aukerarik ez badute, noski. Enpresa teknologikoetan
sareak osatzeko gaitasuna, adibidez. Gaitasun hori garatuz doa denborak aurrera
egin ahala, ikusezina da, transferitu ezinezkoa, imitatzeko zaila eta enpresa bati
balio handia eskain diezaiokeena. Merck, Novartis, Microsoft, Xerox, Toyota...
enpresek, esaterako, merkatuan luzaroan iraun dute eta etengabe etekinak lortze-
ko gaitasuna azaldu dute. Horien arrakastaren arrazoietako bat sareak lortzeko tre-
betasuna izan da. Enpresa horietako bakoitza itunetan oinarritu da proiektuak
aurrera eramateko. Itunak kudeatzea ez da erraza, enpresa bakoitzak bere modu
eta estilo propioa baitu. Itunen kudeaketan datzan baliabide ikusezin horri esker,
enpresak itun-sarea garatzen du, gainerako lehiakideengandik bereiziko duen
sarea, hain zuzen.

Ezjakintasun handia pairatzen dute enpresek gaur egun, teknologiak, merkatua
eta gizartea gero eta azkarrago eta etenik gabe aldatzen ari baitira. Beraz, horren
maiz eta horren errotik gertatzen diren aldaketen aurrean, gero eta zailagoa egiten
zaie enpresa-sortzaileei eta zuzendariei etorkizuna aurrez ikustea. Enpresatik
kanpo gertatzen diren aldaketei aurre egiteko, komenigarria da malgutasuna gehi-
tzea eta arriskua gutxitzea. Bi baldintza horiek betetzeko –malgutasuna gehitzea
eta arriskua gutxitzea– era bat enpresen artean itun estrategikoak egitea da.

Beste enpresa batzuekiko lankidetza

Nahiz eta enpresa batek baliabide egokiak eduki, ez da gai izaten –normalean–
horrenbeste eta horrenbesteko berrikuntzari berak bakarrik aurre egiteko. Are
gehiago, berrikuntzak sortzeko, garatzeko eta ahalegin horietatik irteten diren pro-
duktuak merkatura helarazteko itunetara jo ohi da askotan. Enpresak ez daukana
eskain diezaiokeenarekin egin daitezke itunak. Hau da, baliabide osagarriak esku-
ratzeko zera litzateke ituna. Hortaz, gainerako enpresen jakiteetara hurbiltzeko
aukera zabaltzen du itunak. Enpresa teknologikoetan, adibidez, itunen batean
parte hartzen duten enpresak –jakintza elkarrekin sortzeaz gain– pixkanaka bata
bestearen jakiteez ere jabetzen dira. Bestetik, proiektu baten arriskua enpresa
bakar baten esku egon ordez, partaide guztien artean banatzen da itunari esker.
Jakina, proiektua arrakastatsua suertatuz gero, irabaziak ere elkarren artean bana-
tu beharko lirateke. Hala ere, berrikuntzarako itunetan –etorkizunean zer gerta
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daitekeen ez dakigunez– arriskua banatzen da itunkideen artean, nahiz eta gerora
irabaziak ere banatu. 

Itunek, arriskua gutxitzeaz gain, bestelako hainbat abantaila ere eskaintzen dute:
kostuak gutxitzea eta prozesuak azkartzea, esaterako. Kontu jakina da ekoizpena
gehitu ahala ekoizten den produktuaren unitateko kostua jaitsi egiten dela gehie-
netan. Eskala-ekonomien kontzeptuak, behintzat, hala dio. Bi enpresaren arteko
itunak ekoizpen handiagoa ekar dezake, bien ekoizpena batuz gero. Ondorioz,
kostuak gutxitu egiten dira. Bikoizketak ezabatuz ere gutxi daitezke kostuak, bat-
-egiteetan gertatzen den bezala. Hau da, bat-egiteen ondoren, zuzendari bakarra-
rekin nahikoa izango denez, sobera dagoen beste zuzendariaren kostuak (baita
bere gidari, idazkari eta abarren kostuak ere) desagertu egiten dira. Prozesuak
azkartzeko aukera ere ematen du itunak. Adibidez, enpresa teknologiko batek,
berrikuntza bat arrakastaz garatu badu –merkatuan dauden teknologiak baino
hobea, alegia–, etekinak lortzeko aukera ona du. Zenbaitetan, berrikuntza egin
duen enpresak ez du hura ekoizteko baliabiderik izaten, ezta merkaturatzekorik
ere. Horrelakoetan, ekoizpenerako eta merkaturatzeko baliabide horietan inberti-
tu ordez –denbora eta dirutza handia eskatzen du horrek– itunak sor ditzake. Hain
zuzen, itunei esker produktua azkarrago ekoitzi eta merkatura daiteke. Itunkideen
laguntzari esker, lehiakideak beste berrikuntzaren batekin baino lehenago irits dai-
teke enpresa bat merkatura. Bestela, merkatura berandu iritsiz gero, oso zaila iza-
ten da berrikuntzan inbertitutakoa etekinen bidez berreskuratzea. Beraz, itun tek-
nologikoak egitea mesedegarria izan daiteke jakintza eskuratzeko eta ustiatzeko
(Peña, 2002).

Zenbait ikertzailek (Deeds eta Hill, 1996) aztertu izan dute itunen eta berrikun-
tzaren arteko harremana. Emaitzek diote itunak berrikuntzarako mesedegarriak
direla, baina neurri jakin bateraino soilik. Enpresa teknologikoetan itun asko izan
ohi dira, nola formalak hala informalak. Guztiak kontuan hartuta, Deeds eta Hillek
honakoa ondorioztatu zuten: 25 itunetik gora berrikuntza kudeatzea konplexua
gertatzen da eta gutxitu egiten da produktu berrien sorrera (ikus 7.3. irudia).

Teknologia bat sortu edo garatzeko egiten diren itunetan portaera bitxia izan ohi
dute enpresek elkarrekin, Garud-ek (1994) dioenez. Hasieran, teknologia berri bat
aztertzen ari direnean, elkarrekin lankidetzan aritzen dira enpresa itunkideak,
proiektuak aurrera jarrai dezan. Une horretan, baliteke proiektu hori beste enpre-
sa edo itunen baten edota lehiakideen proiekturen baten aurka lehian aritzea, tek-
nologia hobea nork garatuko. Teknologia garatu denean, aztertze-fasetik ustiatze-
-fasera igarotzen dira, hau da, inbertitutakoa berreskuratzeko fasera. Ustiapen-fase
horretan, enpresen portaera aldatu egin ohi da sarritan. Lankidetzako harremane-
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tatik norgehiagokako harremanetara pasatzen dira itunkideak, etekinak banatzeko
arazoak agertuz gero, bereziki. Bestetik, lehiakideekin kidetasun moduko bat sortu
ohi da, erosleengandik ahalik eta marjina handienak eskuratzeko asmoz. Kontuan
izan teknologia garatzen egindako ahalegina merkatuko etekinekin saritu nahi iza-
ten dela, eta lehiakideekin sor daitezkeen prezio-borrokek ez dutela horretan bate-
re laguntzen.

Literaturak dioena laburbilduz, gaur egungo ekonomian jakintza enpresaren
baliabide garrantzitsua dela esan genezake. Komunikabideen garapenak informa-
zioa igortzea eta jasotzea erraztu egin badu ere, gero eta jarduera konplexuagoa
bihurtu da jakintzaren kudeaketa. Izan ere, enpresek –bakarka– ez dute nahiko
baliabide izaten jakintza garatu eta kudeatzeko. Aitzitik, gainerako eragileekin
dituzten harremanak derrigorrezkoak dira enpresak duen jakintza osoa aberaste-
ko. EAEn, 1980ko eta 1990eko hamarkadetan, ‘Jakintza-Teknologia-Enpresen
Aplikazioa’ prozesua abian jartzeko sarea –hainbat eragileren artekoa– bultzatu
nahi izan zuten erakunde publikoek. Horren adibide bat Parke Teknologikoena
dugu. Horietara jo zuten, hain zuzen ere, teknologian eta I+Gean intentsiboak
ziren hainbat enpresak. Enpresa horietatik gehienak txikiak eta ertainak ditugu eta
jarduera nagusia ikerketa zientifikoa dute, enpresek erabiltzeko moduko teknolo-
gia berriak garatzeko egiten dena.

Jakintza –eta ez jakintza zientifikoa soilik– baliabide garrantzitsua da enpresa
horietan. Baliabide ukiezina izanik, jakintza identifikatu, neurtu, kontrolatu eta
kudeatzea litzateke arazoa. Arestian aipatu bezala, literaturak baliabide horren
–jakintzaren– sailkapen bat eskaintzen du, kapital intelektualaren hiru elementu
bereiziz (giza kapitala, egiturazko kapitala eta harremanetako kapitala). Beraz,
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Iturria: Deeds eta Hill (1996)

7.3. irudia. Produktu berrien eta itun-kopuruen arteko harremana.

Produktu berrien
kopurua

25
Itun-kopurua



enpresaren bi alde nabarmen daitezke sailkapen horren arabera. Batetik, pentsa-
tzen duen (giza elementuak) eta pentsatzen ez duen (gainerako elementuak)
enpresaren bi zatiak. Bestetik, enpresaren barruko eta kanpoko zatiak (gainerako
enpresekiko lankidetza; bezero, hornitzaile eta erakunde publikoekiko harrema-
nak, etab) bereizten dituena. Literaturan aurkezten zaizkigun ikuspegi horietatik
abiatuz, jarraian EAEko Parke Teknologikoetako zenbait enpresari buruzko datuak
aztertuko ditugu.

Datuak

Atal honen hasieran aipatu dugu EAEko erakunde publikoek 2004. urterako pres-
tatu duten Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako egitasmoaren barruan Parke
Teknologikoek eta berrikuntzarako zentroek duten garrantzia. Inkesta bat prestatu
genuen bai Parke Teknologikoetan bai berrikuntzarako zentroetan dauden enpre-
sen portaera eta emaitzak zein diren jakiteko asmoz. Enpresen lagin pilotu batekin
egiaztatu genuen inkesta eta, ondoren, 2002. urteko udaberri aldera, buruz buru-
ko elkarrizketak egin genituen enpresa horietako zuzendariekin. 

Laurogei enpresak onartu zuten ikerketa lan honetan parte hartzea. Horietatik
batzuek ez zizkiguten eskatzen genizkien datu guztiak eskaini. Horregatik, hiruro-
geita sei enpresako lagina aztertu dugu azkenean: 7 Miramonen daude, 14
Miñaon, 38 Zamudion eta 7 Berrikuntza Zentroetan (CEIA, BEAZ eta BIC Berrilan).
Itunen gaia aztertzeko, enpresa bakoitzaren azken bost itunetako datuak jaso ditu-
gu. Enpresen emaitzei dagokienez, azken hiru urteetakoak izan ditugu aztergai.
Gure laginetik kanpo geratu diren enpresak –aztertu ez ditugunak, alegia–, ezau-
garri orokorrei dagokienez (jarduera, tamaina, jatorria, urteak), aztertu ditugunen
antzekoak direla esan genezake; beraz, gure lagina parkeetan eta Berrikuntza
Zentroetan dauden enpresen ordezkari adierazgarria izan daitekeela esango
genuke.

Emaitzak

Hiru Parke Teknologikoetan eta Berrikuntzarako Zentroetan galdekatutako enpre-
sen emaitzak azalduko ditugu jarraian. Atalez atal egin ditugun galderen laburpen
bat eskainiko dugu, lortu ditugun batezbestekoak adieraziz. Jorratutako atalak
honakoak dira: enpresa teknologikoen ezaugarri orokorrak, baliabideak, itunak,

144



berrikuntzako eta jakintzako sistemak eta, azkenik, hainbat emaitza ekonomiko
eta berrikuntzari loturikoak.

Esan dezadan, aldez aurretik, emaitza horiek kontuz interpretatu behar direla.
Izan ere, ez ditugu Parke eta Berrikuntzarako Zentroetako enpresa guztiak inkes-
tatu, batzuk baizik. Eta horien artean ere, hainbat enpresa –jatorri, tamaina eta
urteengatik– ez dira, gure iritziz, gehiengoaren adierazgarri. Jakin badakigu eskai-
ni dizkiguten datuek azaltzen ditugun zenbatekoetan desbideraketak eragiteko
arriskua badela. Nolanahi ere, inkestatu ditugun enpresa guztien datuak azaltzea
erabaki dugunez, horretan jardungo dugu jarraian.

Enpresa teknologikoen hainbat ezaugarri orokor

Enpresa teknologikoen urteei eta tamainari begiratuz gero, hainbat ezaugarri esan-
guratsu aurki ditzakegu (ikus 7.1. taula). Urteei dagokienez, enpresak –oro har–
gazteak dira, batez beste 10-11 urte dituztenak. Halere, desberdintasun nabariak
daude, adibidez, Miramongo eta Zamudioko enpresen artean. Miramonen, enpre-
sen ia hiru laurdenek dituzte 5 urte baino gutxiago; Zamudion, berriz, enpresen ia
laurdena bakarrik da 5 urtetik beherakoa. Bestalde, bai Miñaoko bai
Berrikuntzarako Zentroetako enpresa gehienak –ia guztiak ez esateagatik– hamar
urtetik beherakoak dira.

7.1. taula. Enpresa teknologikoen urteak eta tamaina.

Berrikuntzarako
Miramon Zamudio Miñao zentroak Guztira

Urteak
5 urte edo gutxiago % 71 % 24 % 43 % 57 % 36
6tik 10 urtera % 0 % 34 % 50 % 43 % 35
10 urte baino gehiago % 29 % 42 % 7 % 0 % 29

Batez besteko urteak 12,6 12,9 7,0 4,9 10,8

Tamaina
Batez besteko langile-kopurua 39 97 47 11 70

<= 10 langile % 29 % 21 % 21 % 57 % 26
11-100 langile % 57 % 53 % 71 % 43 % 56
101-250 langile % 14 % 8 % 7 % 0 % 8
> 250 langile % 0 % 18 % 0 % 0 % 11

Iturria: egileak jasotako datuak
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Tamainari dagokionez, enpresaren langile-kopurua neurritzat hartuz, bereziki
enpresa txiki eta ertainak ditugu. Alegia: 250 langiletik gora dituzten enpresak
% 11 lirateke eta mikroenpresak (10 langilekoak edo gutxiagokoak), ostera, % 26
inguru. Aipatzekoa da Zamudion tamaina handiko hainbat enpresa daudela, mul-
tinazionalak, langile asko dutenak. Ezohiko kasuak alde batera utzita, aztertutako
enpresa teknologikoak orokorrean tamaina txiki edo ertainekoak dira: % 80 ingu-
ru ez dira 100 langilera iristen.

Jakina da enpresa horien jarduera nagusia teknologikoa dela, baina bi adarretan
oinarritzen den bereizketa egin beharko genuke (ikus 7.2. taula). Manufakturan eta
zerbitzuetan oinarritzen diren jarduera teknologikoak bereiziz gero, honakoa esan
genezake: enpresen hiru laurdenak zerbitzuetako jarduera teknologikoetan aritzen
dira (ikerketa hutsa, aholkularitza, enpresentzako zerbitzuak, etab.). Miramongo
eta Zamudioko parkeetako enpresa gehienen forma juridikoa sozietate anonimoa
da. Aldiz, Miñaon eta Berrikuntzarako Zentroetan erantzukizun mugatuko sozie-
tateek arrakasta handiagoa dute. Enpresa horiek 13na bazkide dituzte batez beste;
burtsan kotizatzen duten enpresen proportzioa, berriz, % 6koa da.

Bestalde, enpresen ia erdiek egin izan dute inoiz esportazioren bat (ikus 7.3.
taula). Miramondik jaso ditugun erantzunen arabera, enpresen bi heren baino
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7.2. taula. Enpresa teknologikoen jarduera eta sozietate motak.

Berrikuntzarako
Miramon Zamudio Miñao zentroak Guztira

Jarduera Teknologikoa

Manufaktura (%) 14 26 7 43 23

Zerbitzuak (%) 86 74 93 57 77

Forma juridikoa

Erantzukizun mugatuko sozietatea (%) 0 18 29 43 21

Erantzukizun mugatuko sozietate 

laborala (%) 0 5 29 29 12

Sozietate anonimoa (%) 57 53 21 29 44

Sozietate kooperatiboa (%) 0 3 14 0 5

Besterik (%) 43 21 7 0 18

Burtsan

Bai (%) 14 8 0 0 6

Ez (%) 86 92 100 100 94

Batez bestezko bazkide-kopurua 27 9 22 2 13

Iturria: egileak jasotako datuak
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gehiago lebilzke esportazio-lanetan murgilduta. Aipagarria da, halaber,
Berrikuntzarako Zentroetan dauden enpresen esportatzeko joera. Esportazio-
-lanetan ari diren enpresek batez beste 6 urte dituzte. Zamudiokoek dute espe-
rientzia handiena –8 urte–, Miramongoek halako bi ia.

Enpresen salmenta guztietatik esportazioetara zenbat bideratzen den? Hainbat
erantzun izan zituen galdera horrek. Miramongo enpresetan, adibidez, salmenta
guztien % 16 esportazioak ziren. Zamudion, berriz, esportazioak salmenta guztien
% 5 ziren. Batez beste, enpresa teknologiko guztien salmenten ia % 8 atzerriko
merkatuetara joaten da. Nora esportatzen den? Batez beste, 9-10 herrialdetara
esportatzen dute enpresek. Zamudion, adibidez, batez besteko herrialde-kopurua
14 da; Berrikuntzarako Zentroetan, berriz, 1-2.

Atzerriko inbertsioei dagokienez, apalagoak dira datuak, espero bezala. Izan
ere, galdeketari erantzun diguten enpresen % 15ak inbertitu du atzerrian.
Zamudioko parkeak du, hain zuzen, atzerrian inbertitzen duten enpresen ehune-
ko handiena. Esan dezagun Berrikuntzarako Zentroetako enpresek ez dutela kan-

7.3. taula. Enpresa teknologikoen esportazioak eta atzerriko inbertsioak.

Berrikuntzarako
Miramon Zamudio Miñao zentroak Guztira

Esportatzen duten enpresak
Bai (%) 71 39 43 43 44
Ez (%) 29 61 57 57 56

Esportatzen ari diren enpresen batez 
besteko adina (urteak) 4,6 8,2 5,7 5,6 6,4
Esportazioen ehunekoa salmenta 
guztiekiko (%) 16,4 5 6,7 6,7 7,7
Batez beste zenbat herrialdetara 
esportatzen duten 6,4 14 4 1,7 9,3

Atzerrian inbertitzen duten enpresak
Bai (%) 14 21 7 0 15
Ez (%) 86 79 93 100 85

Inbertitzen ari diren enpresen batez 
besteko adina (urteak) 7 5,3 7 0 5,7
Batez beste, atzerrian zenbat lantegi 
dituzten 12 5,9 6 0 6,6
Batez beste, zenbat herrialdetan 
inbertitzen duten 12 6 6 0 6,7

Iturria: egileak jasotako datuak



poan inbertsiorik. Atzerrian inbertitzen duten enpresa horiek batez beste 6 urte
dituzte. Guztira 7 lantegi dituzte munduko beste horrenbeste herrialdetan.

Enpresa teknologikoen baliabideak

Enpresaren, eta, bereziki, enpresa teknologikoen baliabide garrantzitsuenetakoa
gizakia da. Komenigarria deritzogu, beraz, giza baliabide kualifikatuak eta
Ikerketa eta Garapeneko (I+G) sailean lanean ari den langile-kopurua neurtzeari,
enpresa teknologikoez ari garen honetan. Halaber, ezin dugu alde batera utzi
zuzendaritzaren esperientzia, enpresaren nondik norakoa erabaki dezakeen giza
baliabide garrantzitsua baita hori ere. Enpresa teknologikoetan doktore-titulua
duten langileen kopurua % 3koa da, batez beste; Miramonen, aldiz, hiru aldiz
handiagoa da, hau da, ia % 9koa (ikus 7.4. taula).

Enpresa horietako langileen ia herena ari da I+Geko jardueretan, Miramonen
izan ezik: hor ehunekoa % 40ra iristen da. I+Geko langileen laneko esperientzia-
ri gagozkiolarik, berriz, lauzpabost urte daramate –batez beste– I+Geko lanetan.
Beraz, karrera profesionalaren lehen urratsetan daudela esango genuke.
Berrikuntzarako Zentroetan dauden enpresetako datuak, ordea, apalagoak dira.
Doktoreen eta I+Geko langileen ehunekoak nabarmen txikiagoak izateaz gainera,
esperientzia gutxiagoko langileak dituzte. 

Zuzendaritzaren esperientzia –enpresa-kudeaketan izandako urte-kopurua ain-
tzat hartuz gero– I+Geko langileen laneko esperientziaren antzekoa da. Hots, 4-5
urteko esperientzia dute enpresen kudeaketan. Beraz, zuzendaritza-postuetan
berri samarrak dira. Zuzendaritza-postuetan esperientzia luzeena Miramongo
enpresaburuek dute, datu horien arabera. Lehendik kudeatutako enpresa-
-kopuruari begiratuz gero, ordea, bestelakoa diote datuek. Hau da, bai Zamudioko
bai Miñaoko enpresetako zuzendariak aldez aurretik lantegi gehiagotan ibilitako-
ak dira. Beraz, kudeaketa-lanetan epe laburragoan aritu izan badira ere, enpresaz
aldatzeko joera handiagoa dute, Miramongo zuzendarien aldean. Berrikuntzarako
Zentroetan dauden enpresa-zuzendariei dagokienez, I+Geko langileei buruz
genioen gauza bera diogu, hau da, enpresa horietako zuzendariek beste parketan
dauden enpresetakoek baino esperientzia gutxixeago dute. Giza baliabideen ezau-
garriei dagokienez, badago hainbat alde Parke Teknologikoetako eta
Berrikuntzarako Zentroetako enpresen artean.

Enpresa horien beste baliabide garrantzitsu bat baliabide teknologikoak dira,
hau da, enpresak dituen egitura teknologikoa eta garatutako formulak, patenteak,
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7.4. taula. Enpresa teknologikoen giza baliabideak.

Berrikuntzarako
Miramon Zamudio Miñao zentroak Guztira

% % % % %

Doktoreen ehunekoa enpresan 8,9 2,4 2,9 1,4 3,1
I+Geko langileen ehunekoa enpresan 39,6 28,7 34,9 12,9 29,6
I+Geko langileen laneko esperientzia 
(urteak) 3,6 4,4 5,9 1,3 4,3
Zuzendarien kudeaketa-esperientzia
Kudeaketa-lanetan emandako 
urte-kopurua 5,9 5 3,7 1,4 4,4
Zuzendarien kudeaketa-esperientzia
Kudeatutako enpresa-kopurua 0,6 0,8 0,9 0,3 0,8

Iturria: egileak jasotako datuak

7.5. taula. Enpresen baliabide teknologikoak.

Berrikuntzarako
Miramon Zamudio Miñao zentroak Guztira

% % % % %

Baliabide teknologikoak elementu 
bereizgarri bezala

Bai 100 63 93 43 71
Ez 0 37 7 57 29

Zenbat ikerketa-proiektu hasten dira 
urtean? 20 62 44 7 48
Zein ehuneko iristen da merkatura? 82,9 64,8 69,6 60,1 67,2

Berrikuntzak patenteen bidez 
babesten dira 

Enpresa bakoitzean babesten den 
batezbestekoa (%) 30 30,7 21,8 12,9 26,8

Zenbat produktu/zerbitzu eskaintzen 
ditu enpresak:

Bakarra 29 8 14 29 14
Bat baino gehiago 71 92 86 71 86

Elkarrekin lotura duten produktu 
eta zerbitzuak 60 77 50 80 70
Elkarrekin loturarik ez duten 
produktu eta zerbitzuak 40 23 50 20 30

Iturria: egileak jasotako datuak



etab. Are gehiago, batzuek baliabide teknologikook elementu bereizgarritzat hartu
ohi dituzte. Miramon eta Miñaoko enpresa gehienak, bereziki, iritzi horrekin bat
datoz. Berrikuntzarako Zentroetan bestelakoa litzateke egoera (ikus 7.5. taula).

Berrikuntzarako edo produktu berriak sortzeko 7 eta 60 proiektu bitarte hasten
dituzte enpresek urtean. Halere, proiektu horien emaitzak ez dira kasu guztietan
merkatura iristen. Parkeak elkarrekin alderatuz gero, Miramongo enpresek eginda-
ko proiektuen % 83 (batez beste) iristen da merkatura; Miñaon % 70ekoa da pro-
portzioa; Zamudion % 65ekoa eta Berrikuntzarako Zentroetan % 60koa.

Proiektuen lorpenak babesteko eratako bat patente bidez erregistratzea da.
Enpresen lorpenetatik patenteen bidez babesten dena zenbatekoa den gure inkes-
tako galderak honako erantzunak jaso zituen: % 30 Miramonen eta Zamudion,
% 22 Miñaon eta % 13 Berrikuntzarako Zentroetan.
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7.6. taula. Enpresa teknologikoen baliabide ukiezinak.

Berrikuntzarako
Miramon Zamudio Miñao zentroak Guztira

Baliabide ukiezin hauek enpresari 
balioa eransten diote: 
(1= batere ez, …, 5=asko)

Langileen jakiteek 4,1 4,5 4,4 4 4,4
Zuzendarien jakiteek 4,6 4,4 4,4 4,3 4,4
Enpresaren izenak 4,1 4,5 3,9 3,6 4,2
Produktu/zerbitzuaren izenak 4 4,2 3,8 3,6 4
Enpresa-kulturak 4,4 4,2 3,8 3,4 4
Berrikuntzarako gaitasunak 4,1 4,2 4,2 4 4,2
Ingurunera egokitzeko gaitasunak 4,4 4,1 4,5 4,4 4,3
Jakintzaren barne-kudeaketak 3,7 3,9 3,9 3,7 3,9
Kalitatearen kanpo-irudiak 4,3 4,3 4 3,9 4,2

Baliabide ukiezin hauek imitatzen 
zailak dira eta balioa iraunkorki 
eransten dute: 
(1= batere ez, …, 5=asko) 

Langileen jakiteek 3,6 4,2 4,2 3,7 4,1
Zuzendarien jakiteek 4,1 4,6 4,5 3,9 4,4
Enpresaren izenak 4 4,3 4,1 3,6 4,2
Produktu/zerbitzuaren izenak 3,9 4,3 3,8 4 4,1
Enpresa-kulturak 4 4,2 4,1 3,9 4,1
Berrikuntzarako gaitasunak 4,1 4,2 4,4 3,4 4,2
Ingurunera egokitzeko gaitasunak 4,4 4,1 4,6 4 4,2
Jakintzaren barne-kudeaketak 3,9 3,9 4 3,3 3,9
Kalitatearen kanpo-irudiak 3,9 4,1 4,1 3,4 4

Iturria: egileak jasotako datuak



Arriskua gutxitzeko enpresek erabiltzen duten estrategia arruntenetako bat diber-
tsifikazioarena da. Oro har, enpresa gutxik ekoizten du produktu bakarra. Enpresa
gehienek, % 86k, produktu bat baino gehiago dute merkatuan. Produktu horiek,
ezberdinak badira ere, ez dira guztiz ezberdinak, edota, neurri handi batean, elka-
rrekin nolabaiteko lotura duten produktuak dira (esaterako, merkatu berean saltzen
direnak edota jarduera ekonomiko oso antzekoaren barruan sailkatzeko modukoak).

Baliabide ukiezinak, ikusezinak eta neurtzeko zailak badira ere, garrantzitsutzat
jotzen dira enpresaren lehiakortasunerako. Hainbat ikertzaileren ustez, baliabide
ukiezinek enpresari balioa eransten diote eta, horretaz gainera, denboran iraun
dezakete, lehiakideek imitatzeko oso zailak baitira. Baliabide ukiezin horiei
buruzko hainbat iritzi ere jaso dugu (ikus 7.6. taula). 

Batetik, balioa eransten duten baliabideei dagokienez, langileen jakiteak, zuzen-
daritzaren jakiteak eta ingurunera egokitzeko gaitasuna aukeratu dituzte enpresa-
buruek baliabide baliagarrien gisara. Jarraian, enpresaren izena, kalitatearen irudia
eta berrikuntzarako gaitasuna aipatu izan dituzte. Egia esan, zerrendako baliabide
ukiezinen artean ez dugu alde nabaririk aurkitu balorazioak elkarrekin konparatu-
ta. Batetik bosterako eskalan, balorazio txikiena (jakintzaren barne-kudeaketa) 3,9
izan zen; handiena (langileen eta zuzendaritzaren jakiteak) 4,4.

Bestalde, imitatzeko zailenak diren baliabide ukiezinen balorazioaren emaitzak,
gehienetik gutxienerako hurrenkeran, hauek izan dira: zuzendaritzaren jakiteak,
enpresaren izena, berrikuntzarako gaitasuna eta inguruneari egokitzeko gaitasuna.
Hemen ere alde txikia (3,9-4,4 bitartekoa) aurkitu dugu gutxien eta gehien balora-
tutako baliabideen artean. 

7.7. taula. Enpresa teknologikoen lehiakortasun-faktoreak.

Berrikuntzarako
Miramon Zamudio Miñao zentroak Guztira

Honako lehiakortasun faktore hauek 
imitatzeko lehiakideek duten 
erraztasuna: (1= asko, 2 = zerbait, 
3 = batere ez)

Prezioa 1,6 1,6 1,8 1,9 1,7
Bezeroenganako arreta 2,1 2,4 2,4 2 2,4
Produktu/zerbitzuaren kalitatea 2,7 2,6 2,4 1,9 2,5
Izena 2,7 2,6 2,6 1,7 2,5
Salmenta ondorengo zerbitzua 2,4 2,3 2,1 1,9 2,2
Giza kapitalaren gaitasuna 2,6 2,8 2,5 2 2,7

Iturria: egileak jasotako datuak 
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Azkenik, enpresak hainbat faktoretan lehiatzen direla jakinik (prezioa, kalitatea,
izena, bezeroenganako arreta, etab.), faktore horietako bakoitzean lehiakideen-
gandik zenbat aldentzen edo haiengana zenbat hurreratzen diren galdetu diegu
enpresaburuei (ikus 7.7. taula). Emaitzen arabera, giza kapitalaren gaitasunean,
eskaintzen duten produktu/zerbitzuaren kalitatean eta lortu duten izen onean
bereizten dira gehienbat enpresak. Ia guztien ustez, prezioa imitatzea erraza da. 

Gainerako enpresekin dituzten harremanak edota itunak

Enpresen berezko baliabideak oso garrantzitsuak izanik ere –lehentxeago ikusi
dugunez–, horrek ez du esan nahi gaur egun enpresek beren buruarekin nahikoa
dutenik. Beraz, beste enpresa batzuekin lankidetzan aritzen dira enpresak, gero
eta gehiago gainera. Enpresen arteko lankidetza eta elkarlana era askotara gauza
daiteke. Jarraian, gure lagineko enpresek zein motatako itunak eta lankidetza-
-hitzarmenak sinatzen dituzten aztertuko dugu.

Itunak egiteko arrazoietatik bi hobesten dituzte enpresek (ikus 7.8. taula).
Batetik, enpresak, falta dituzten baliabideak edota ahalmenak eskuratu nahian,
beste enpresa batzuekin lankidetzan hasten dira. Alegia, lankidetzako harreman
horien bidez baliabidez hornitu nahi izaten dute enpresek. Bestetik, sinergien
aukera dago. Gauza jakina da itunei esker kostuak murriztu egin daitezkeela.
Sinergiak, eraginkortasuna edo kostuak gutxitzea da, beraz, itunak egiteko gehien
aipatzen den bigarren arrazoia. Azkenik, itunen bitartez azkartasuna handitzea
(berrikuntzarako proiektuetan, logistikako erabakietan…) eta arriskua gutxitzea ere
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7.8. taula. Itunak egiteko arrazoiak.

Berrikuntzarako
Miramon Zamudio Miñao zentroak Guztira

% % % % %

IItunak egiteko arrazoiak:
Baliabideak osatzea 4,7 4,4 4,3 3,8 4,4
Sinergien aukera 3,8 4 3,9 3,6 3,9
Arriskua gutxitzea 3 2,7 1,8 3 2,6
Azkartasuna areagotzea 2,3 3,6 2,8 2,8 3,2

I+Gean sakontzeko itunak ditu 
enpresak:

Bai 83 55 64 40 58
Ez 17 45 36 60 42

Iturria: egileak landua



lor daiteke (elkarrekin egindako inbertsioetan, teknologia berrien garapenean …)
itunen bidez.

Itunkideak nor eta nolakoak diren jakiteari ere interesgarria deritzogu.
Parkeetako enpresek ikerketa eta garapenean (I+G) sakontzeko egiten dituzte
–batik bat– itunak. Hau da, itun gehienen helburua ez da ekoizpena edo merka-
tua, produktu eta teknologia berriak sortzea eta bideratzea baizik. Hona hemen
adibide bat: Miramongo enpresen % 83k (gutxienez) itunen bat du I+Gean sakon-
tzeko asmoak bultzatuta. Miñaon % 64koa da proportzioa; Zamudion, berriz,
% 55ekoa. Berrikuntzarako Zentroetan berriz, txikiagoa da, % 40koa. 

I+Geko hitzarmenetan interesik agertu duten enpresen itun gehienak alor horre-
takoak (I+Gekoak, alegia) izaten dira soilik (ikus 7.9. taula). Miñaoko enpresetan,
adibidez, enpresen itun guztietatik % 87 dira I+Garen alorrekoak. Miramonen,
% 81ekoa da proportzioa; Zamudion, % 65ekoa; Berrikuntzarako Zentroetan,
% 58koa. Batez besteko proportzioa % 72koa da.

Itunen funtsezko zergatia zein den ikusirik, enpresa horien gainerako itunkide
nagusiak unibertsitateak eta zentro teknologikoak dira. Enpresen % 62k dauka itu-
nen bat unibertsitate edo zentro teknologikoren batekin. Bereziki handiak dira por-
tzentajeak Miramongo eta Miñaoko enpresetan: % 83koa eta % 82koa, hurrenez
hurren.

Enpresa batek dituen itun guztietatik zenbat dauzkan unibertsitatearekin eta zen-
tro teknologikoekin? Bai Miramongo bai Miñaoko enpresetan % 50etik gorakoa da
portzentajea. Beraz, parke horietako enpresek oso kide espezializatuengana jo ohi
dute beren I+Geko proiektuak aurrera ateratzeko.

Gaur egungo globalizazio-prozesuari eta aurrerapen teknologikoei esker
(komunikazioen abantailen eraginez, besteak beste), enpresen arteko harremanak
askoz ere errazagoak eta eraginkorragoak dira orain dela hamar urte baino.
Bilakaera horren ondorioz, gero eta nazioarteko itun gehiago sinatzen dira gaur
egun, hots, handitzen ari da herrialde batzuetako eta besteetako enpresen artean
izenpetzen diren itunen kopurua. Fenomeno hori ere inkestaren bidez neurtu
nahi izan dugu. Enpresen ia erdiek egin izan dute inoiz itunen bat atzerriko
enpresa nahiz erakunderen batekin. Miramonen, enpresen bi herenek (gutxienez)
izan dute lankidetza-hitzarmenen bat atzerriko enpresa edo erakunderen batekin.
Guztizko itun-kopuru horretan atzerriko itunkideak zenbat diren ere galdegin
dugu. Zamudioko enpresei dagokienez, enpresen itunkide guztietatik % 70 atze-
rritarrak dira. Gainerako parkeetan dezente txikiagoak dira proportzioak:
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Miramonen, % 41ekoa; Miñaon, ia % 40koa, eta Berrikuntzarako Zentroetan,
% 35ekoa.

Itunetan 2-3 kidek hartzen dute parte eta epe luzerako akordioak izaten dira.
Parkeetako enpresetan aldez aurretik zenbatesten da itunen iraupena (6 eta 9 urte
bitartekoa). Alegia, hasieratik dago akordioari epe luzean eusteko borondatea.
Akordio horiek, teknologia edo produktuak garatzeaz gainera, haiek merkatura-
tzea eta inbertitutakoari etekina ateratzea dute helburu, beharbada, ziklo horren
prozesu osoa itxiz. Berrikuntzarako Zentroetan, ordea, iraupen motzagoko akor-
dioak aurreikusten dira, 2-3 urte bitartekoak. Zentro horietako enpresek, itunak
egiteko joera txikiagoa edukitzeaz gainera, itun sinpleagoak egiten dituzte.

Itunen herena akordio informaltzat har daitezke. Beste bi herenak kontratu for-
malen bidez gauzatzen dira (ikus 7.10. taula). Berrikuntzarako Zentroetako enpre-
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7.9. taula. Itunkideen ezaugarri orokorrak.

Berrikuntzarako
Miramon Zamudio Miñao zentroak Guztira

% % % % %

Egindako itun guztietatik I+Geko 
alorrekoen ehunekoa 81 65 87 58 72

Enpresak unibertsitate eta zentro 
teknologikoekin
egin dituen itunak:

Bai 83 58 82 20 62
Ez 17 42 18 80 38

Egindako itun guztietatik, unibertsitate 
eta zentro teknologikoekin egindakoen 
ehunekoa 53 45,4 57,3 20 49

Itunkideren bat atzerritarra da
Bai 67 52 36 40 49
Ez 33 48 64 60 51

Egindako itun guztietatik, nazioarteko 
bazkideekin egindakoen ehunekoa 41,3 70,1 39,5 35 58,7

Itunetan parte hartzen duten 
bazkideen kopurua (batez beste) 2 2,6 2,2 2,3 2,5

Itunak irautea espero duena (urteak) 9,2 6,7 7,8 2,5 6,9

Iturria: egileak jasotako datuak



sek kontratu formaletarako duten lehentasuna dela-eta, bitxia da Miramongo
enpresek ageri duten bestelako portaera. Hots, Berrikuntzarako Zentroetako enpre-
sen % 80k kontratu formalen bat sinatu du; Miramongo enpresetatik, berriz, % 67
kontratu formalik gabe ari da enpresen arteko lankidetza bultzatzen.

Enpresen itun guztietatik kontratu formalen bidez egindakoak aztertuz gero,
antzeko zerbait gertatzen dela ikusten da. Hau da, Berrikuntzarako Zentroren
batean dagoen enpresak dituen itun guztietatik % 88 (batez beste) formalak dira.
Ehuneko txikiena Miramongo enpresek daukate –% 75–. Aldeak baldin badaude
ere, ehuneko horiek handitzat har ditzakegu oro har. Ez gintuzke gehiegi harritu
behar datu horrek, jakinik I+Geko akordioak konplexuak, teknikotasunez beteak
eta arrisku handikoak direla. Beraz, normala da zenbait kasutan akordioek babes
juridikoaren beharra edukitzea, betebehar eta eskubide guztiak hasieratik garbi
gera daitezen.

Itunak dituzten enpresen artean erabakiak hartzea ez da batzuetan erraza suer-
tatzen. Enpresa batek kontrola izanez gero, hau da, enpresa itunkideen jabegoa-
ren % 50etik gora, erabakiak hartzeko gaitasuna handiagoa izaten da. Zer esanik
ez ituneko beste kidea ‘xurgatzen’ bada, alegia, % 100eko jabegoa lortzen bada.
Inkestaren emaitzek erakusten digute hainbat enpresak kontrolpeko itunen bat
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7.10. taula. Itunen forma eta kontrola.

Berrikuntzarako
Miramon Zamudio Miñao zentroak Guztira

% % % % %

Itun formala edo kontratu bidez 
sinatutakoa da

Bai 33 70 82 80 69
Ez 67 30 18 20 31

Egindako itun guztietatik, formalak 
direnen
ehunekoa 75 80,8 83,3 87,5 81,8

Gehiengoaren kontrola du itunetan 
(jabegoaren % 50etik gorakoa)

Bai 17 33 55 40 36
Ez 83 67 45 60 64

Egindako itun guztietatik, 
gehiengoaren kontrola
zenbatetan duen (ehunekoa) 100 75,3 63,8 22,5 67,8

Iturria: egileak jasotako datuak



(gutxienik) izan dutela. Miñaon, adibidez, enpresen % 55ek egin du kontrolpeko
itunen bat (gutxienik); Berrikuntzarako Zentroetan, % 40k; Zamudion, % 33k eta
Miramonen % 17k. Aipatzekoa da Miramonen kontrolpeko itunik izan duteneta-
tik guztiak izan direla horrelakoak, alegia, % 100eko jabegokoak. Zamudion, mul-
tzo horretako itunen hiru laurdenak izan dira kontrolpekoak; Miñaon, ia bi here-
nak (% 64), eta Berrikuntzarako Zentroetan ia laurden bat (% 23). 

Enpresa teknologikoen jakintza- eta berrikuntza-sistema

Orain arte enpresa teknologikoen ezaugarriak, berezko baliabideak eta itunak
aztertu ditugu. Enpresa teknologikoen beste atal nagusi bat jakintzaren eta berri-
kuntzaren kudeaketa da. Gai honi dagokionez, teknologian intentsiboak diren
enpresetan jakintza eta berrikuntza nola kudeatzen diren jakin nahi izan dugu.
Enpresa gehienek diote ez dutela berrikuntza eta jakintza kudeatzeko sistema
berezirik, edo, ez dela ekimen planifikatua. Hau da, gerta liteke kudeaketarik ego-
tea, baina ez era antolatu eta egituratuan.

Bildu ditugun datuen arabera, enpresa gutxik dute berrikuntza sustatzeko
pizgarri-sistemaren bat, % 39k guztira. Miñaon, ordea, % 50ek du halako siste-
maren bat (ikus 7.11. taula). Jakintzaren kudeaketari dagokionez, zifrak apalagoak
dira, hau da, enpresen laurdenak (% 24k) kudeatzen du jakintza era planifikatu eta
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7.11. taula. Berrikuntzaren eta jakintzaren kudeaketa.

Berrikuntzarako
Miramon Zamudio Miñao zentroak Guztira

% % % % %

Enpresak badu berrikuntza sustatzeko 
pizgarri-sistemaren bat

Bai 29 39 50 29 39
Ez 71 61 50 71 61

Enpresak badu jakintza kudeatzeko 
sistemaren bat

Bai 0 24 29 43 24
Ez 100 76 71 57 76

Noiztik du enpresak jakintza 
kudeatzeko sistema? 
(Urteak, batez beste) 0 3,3 5,7 2,3 3,7

Iturria: egileak jasotako datuak



antolatu bati jarraituz. Azpimarratzekoa da Miramonen (adibidez) ez dagoela
halako sistemarik duen enpresarik. Berrikuntzarako Zentroetan, ordea, enpresen ia
erdiak (% 43k) kudeatzen du jakintza sistematikoki. Gainera, badirudi azken
horiek berrikuntzari baino arreta gehiago eskaintzen diotela jakintzaren kudeake-
tari. Halere, Miñaoko enpresek daramate denbora gehien jakintza kudeatzeko lan
horietan, batez beste 6 urteko esperientziarekin. 

Adituen ustez, jakintza eta horren kudeaketa egokia lehiakortasun-faktore
garrantzitsu bilakatu dira gaur egungo enpresetan. Horregatik, interesgarria izan
daiteke jakintza non eta nola sortu, gorde eta erabiltzen den aztertzea. Hori argi-
tzeko bidean, enpresa teknologikoek garrantzitsuentzat jotzen dituzten jakiteei
zein tratamendu ematen dieten aztertu nahi izan dugu.

Enpresako gizon-emakumeek jakintza nola sortu eta garatzen duten? Erantzunek
diote, gehienetan, jakintza bakarka baino gehiago taldean sortu eta garatzen dela
(ikus 7.12. taula). Are gehiago, talde horiek homogeneoak dira, hots, jakintza-alor
berberetan lanean diharduten gizabanakoek osatutakoak. Batez besteko datuei
begiratuz gero, ez legoke ezberdintasun handirik –antza– taldeak bilera formal
edo informaletan elkartzen diren aukeren artean. Parketik parkera, ordea, ezber-
dinak dira emaitzak. Esaterako, Miramongo eta Miñaoko enpresetan, jakite garran-
tzitsuenak bat-bateko bilera informaletan sortzen direla uste dute; Zamudioko eta
Berrikuntzarako Zentroetako enpresetan, aldiz, aurretik antolatutako bilera forma-
letan.

Gehienen iritziz, jakite nagusiak enpresako zuzendaritzan baino gehiago langile-
engan daude. Emaitza interesgarri horrek berretsi egiten digu enpresako giza balia-
bide ukiezinen garrantzia. Emaitzak adierazten digu langileen jakiteek, esperien-
tziek, lan egiteko erak, ekarpen berriek eta abarrek enpresari balioa eransten diote-
la. Enpresa bat besteetatik bereiz dezakeen baliabide bati buruz ari gara, erraz imi-
tatu eta eskuratu ezin daitekeena. Beste era batera esanda, enpresaren etekin posi-
tiboen iraunkortasuna eragin dezaken baliabidea eskaintzen digute giza baliabide-
ek. Enpresa baten jakite nagusiak, antza denez, euskarri ukiezinetan gordetzen dira,
hau da, gizabanakoen (zuzendaritza eta langileak) buruetan eta errutinazko jokabi-
deetan. Badirudi ikusten ez ditugun euskarri horiek bestelako euskarri fisikoak
(ordenagailuak, datu baseak, testuak …) baino garrantzitsuagoak direla. 

Jakintza enpresa barrutik kanpora (hedapena) edota kanpotik barrura (xurgatzea)
zabal daiteke. Bide horiek, nolabait, enpresaz kanpokoak dira. Noski, jakintza
enpresaren barruan ere mugitzen da, gizabanakotik gizabanakora, taldetik taldera,
sailetik sailera, goitik behera eta alde batetik bestera. Bide horiek enpresaren
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barrukoak dira. Lagineko enpresen arabera, ezagutza transferitzeko biderik balo-
ratuena enpresa barrukoa da. Enpresaren barruko sailak aztertuz gero (adibidez,
I+G, Ekoizpena, Merkaturatzea...), jakintza gehiena I+G, Ekoizpen eta
Merkaturatze sailetan –hurrenkera horretan– sortu eta garatzen da, enpresen ustez,
emaitzen arteko aldea handiegia ez bada ere.

7.12. taula. Jakintzaren jatorria, hedapena eta metaketa.

Berrikuntzarako
Miramon Zamudio Miñao zentroak Guztira

% % % % %

Jakintza honako iturrietatik sortzen 
da: (1=batere ez, … 5 = erruz)

Bakarka 3,7 4,1 3,7 3,6 3,9
Talde homogeneoetan 4,4 4 4,2 4,3 4,1
Talde heteregeneoetan 3,6 3,5 3,4 2 3,3

Jakintza garrantzitsuena nola sortzen 
da? (1=batere ez, … 5 = erruz)

Bilera formal eta antolatuetan 4 3,9 3,5 3,9 3,8
Bilera informal eta bat-batekoetan 4,3 3,5 4 3 3,7

Funtsezko jakintza non aurki daiteke:
(1=batere ez, … 5 = erruz)

Langileengan 4,6 4,4 4,3 3,9 4,3
Zuzendaritzarengan 4,4 4,1 4,3 3,6 4,1

Funtsezko jakintza non gordetzen da:
(1=batere ez, … 5 = erruz)

Euskarri fisikoan (liburuak, 
ordenagailuak, …) 4 4,1 3,9 3,4 4
Euskarri ukiezinetan (langile eta 
zuzendarien buruan…) 4,6 4,3 4,1 3,9 4,2

Jakintza transferitzeko bideen 
garrantzia:
(1=batere ez, … 5 = erruz)

Enpresa barrukoa 3,7 3,9 3,8 3,4 3,8
Enpresaz kanpokoa 3,4 3,4 2,9 3,3 3,3

Zenbateko jakintza sortzen da 
enpresako sail hauetan:
(1=batere ez, … 5 = erruz)

I+G saila 3,9 4,1 4,5 3,3 4,1
Ekoizpen-saila 4,4 3,8 3,4 4,1 3,8
Merkaturatze-saila 3,6 3,9 3,5 3,4 3,7

Iturria: egileak jasotako datuak
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Enpresek lortzen duten lehiakortasun-maila azaldu ahal izateko, jakintza nola
transferitzen den jakitea garrantzitsua dela diote inkestatuek. Izan ere, jakintza
transferitzearen eragina handi samarra da hurrengo lehiakortasun-faktore hauetan:
kalitatea hobetzea, azkartasuna areagotzea, berrikuntza sustatzea eta ingurunera
egokitzeko malgutasuna handitzea (ikus 7.13. taula).

Hala ere, ez dezagun ahantzi gutxi direla jakintzaren kudeaketa sistematikoki
ezarrita duten enpresak. Enpresa gehienek eragozpen edota oztopo batzuei aurre
egin behar izaten diete jakintza kudeatzeko sistema bat ezarri ahal izateko. Oztopo
horietako batzuk hauek dira: sistema nola ezarri ez jakitea, gehiegizko informazio-
ari aurre egiteko ezintasuna edo giza baliabide baliagarriak behar izatea.

7.13. taula. Jakintza, lehiakortasuna eta oztopoak.

Berrikuntzarako
Miramon Zamudio Miñao zentroak Guztira

% % % % %

Jakintza transferitzearen eragina 
enpresaren lehiakortasunean:
(1=batere ez, … 5 = erruz)

Kalitatearen hobekuntza 4,4 4,3 4,2 4 4,3
Kostuen murrizpena 3,9 3,8 3,8 4,1 3,8
Azkartasunaren areagotzea 4 4,2 4,1 3,7 4,1
Berrikuntzaren sustapena 4,4 4,1 4,1 3,9 4,1
Ingurunera egokitzeko malgutasun 
handiagoa 4,6 3,9 4,3 4,1 4,1
Ziurtasun-eza gutxitzea 3,3 3,5 3,4 3,3 3,4

Jakintza kudeatzeko eragozpenak:
(1=batere ez, … 5 = erruz)

Jakintza kudeatzeko sistema nola 
ezarri ez jakitea 3,7 3,3 3,7 3,6 3,4
Baliabide teknologiko gehiagoren 
beharra 2,7 2,5 2,6 3,1 2,7
Giza baliabide baliagarrien beharra 3,1 3 3,1 4 3,2
Finantza-baliabide gehiagoren 
beharra 2,9 2,8 3,1 3,4 2,9
Gehiegizko informazioari ezin aurre 
egitea 3,4 3,3 3,1 3,7 3,3
Langileen desmotibazioa 
jakintza-sistema ezartzeko 3,9 2,4 2,7 3,3 2,7
Zuzendaritzaren desmotibazioa 
jakintza-sistema ezartzeko 3,3 2,3 2,7 3,1 2,6

Iturria: egileak jasotako datuak
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Enpresa teknologikoen jardueren hainbat emaitza

Galdekatutako enpresa teknologikoen azken hiru urteetako jardueren emaitzak
jaso ditugu. Datuon arabera, emaitzak onak direla esango genuke. Orokorrean,
aztertu dugun aldagai bakoitzean urtetik urtera hazkundea nabarmentzen da.
Azken hiru urteak kontuan hartuz gero, adibidez, aipatzekoa da enpresek izan
duten tamaina-hazkundea. Enpleguari dagokionez, % 51 hazi dira; salmentei
begiratuz gero, % 83. Miramonen, beste parkeetan ez bezala, enpleguaren haz-
kundea salmenten hazkundea baino dezente handiagoa izan da (ikus 7.14. eta
7.15. taulak). 

Produktuen berrikuntza enpresa teknologikoen lehiakortasunerako ezinbesteko
faktore da. Horregatik, enpresek diru-kopuru handiak inbertitu ohi dituzte urtero
I+Geko proiektuetan. Inbertsio horien emaitzak patentatu egiten dira askotan, pro-
duktua merkatura iritsi aurretik betiere. Azken urteotan, I+Geko inbertsioei eta
patenteei buruzko emaitzen hazkundea nabarmena izan da inkestatu ditugun
enpresetan. I+Geko hazkundea ia % 14koa izan da; patenteena, berriz, % 57koa. 

Beste emaitza interesgarri bat errentagarritasunarena da. Aldagai horren haz-
kundea handia izan da, Miramongo enpresetan izan ezik. Azken horietan haz-
kundea negatiboa izan da. Baliteke produktuak oraindik merkaturatu gabe egotea
eta, horren ondorioz, diru-sarrerarik ezean, etekinak negatiboak izatea. Adibidez,
teknologian intentsiboak diren enpresa gazteetan (telekomunikazioa, bioteknolo-
gia eta antzeko jardueretan ari direnetan) fenomeno hori nahiko arrunta da.
Miramonen inkestatu diren enpresen profila zein den jakinik, ez litzateke harri-
tzekoa halako emaitzarekin topo egitea.

7.14. taula. Enpresa teknologikoen emaitzen hazkundea.

Berrikuntzarako
Miramon Zamudio Miñao zentroak Guztira

% % % % %

1998-2001:
Enpleguaren hazkundea 94,9 33,7 70,2 62,6 51,0
Salmenten hazkundea 30,6 74,7 106,7 128,9 82,6
I+Geko gastuen hazkundea 24,6 16,4 7,1 1,9 13,8
Patenteen hazkundea 60,0 60,6 30,0 100,0 57,0
Errentagarritasunaren hazkundea -39,2 126,9 79,3 95,8 83,6

turria: egileak jasotako datuak
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Enpresa teknologikoen batez besteko bilakaerari dagokionez, batez bestezko
salmentak 45 miloi eurotik ia 63 miloi eurora pasatu dira –guztira– hiru urteko
epean. Datu horiek handi samartzat jo behar dira, inkestatu ditugun hainbat enpre-
sa berez handiak direlako (Airtel, Ibermática, ITP, Ormazabal, Euskaltel...) eta
horiek eskainitako datuek batezbestekoetan desbideraketak eragin ditzaketelako.
Zamudioko parkeko enpresak direnez, horko datuak –bereziki salmentari eta
enpleguari dagozkienak– puztuta egon daitezkeen susmoa dugu. Miramongo eta
Miñanoko enpresa teknologikoek urtean 2-3na miloi euro inguruko fakturazioa
dute batez beste; enpleguari dagokionez, 30 eta 45 langile bitarte ditu bakoitzak.
Berrikuntzarako Zentroetako enpresen zifrak zerbait txikiagoak dira. Urteko batez
besteko fakturazioa miloi bat euroren inguruan dabil. Tamainari dagokionez, (10
langile bitartekoak) mikroenpresen alorrekotzat jo daitezke.

7.15. taula. Enpresa teknologikoen azken hiru urteetako emaitzak.

Berrikuntzarako
Miramon Zamudio Miñao zentroak Guztira

Batez besteko Salmentakt, (€) 2.621.838 73.891.323 2.533.240 847.696 44.572.256
Batez besteko Salmentakt+1 (€) 3.128.969 96.062.275 2.874.884 759.252 56.862.144
Batez besteko Salmentakt+2 (€) 2.850.919 107.933.679 3.751.675 1.149.402 62.977.934

Batez besteko Enpleguat 30 198 32 8 128
Batez besteko Enpleguat+1 38 223 41 10 142
Batez besteko Enpleguat+2 37 243 46 11 155

Batez besteko Patenteakt 2 1 1 0 1
Batez besteko Patenteakt+1 3 1 2 0 1
Batez besteko Patenteakt+2 4 1 3 0 2

Batez besteko 
Errentagarritasunat (%) 5,9 8,7 9,1 9,4 8,5
Batez besteko 
Errentagarritasunat+1 (%) 11,1 11,5 12,4 13,9 11,9
Batez besteko 
Errentagarritasunat+2 (%) 9,2 10,4 14,7 25,9 13,0

Batez besteko 
(I+G Gastuak/Salmentak)t 33,6 11,6 14,6 3,3 13,9
Batez besteko 
( I+G Gastuak/Salmentak)t+1 42,0 17,5 15,9 3,8 18,1
Batez besteko 
(I+G Gastuak/Salmenak)t+2 76,7 17,5 19,9 4,5 23,4

Iturria: egileak jasotako datuak
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Patenteen kopurua, berriz, 1-2 bitartekoa da enpresa bakoitzeko. Miramongo eta
Miñaoko enpresak zertxobait aurretik dabiltza alor horretan. Berrikuntzarako
Zentroetako enpresetan, berriz, aipatzekoa da ez dagoela patenterik. Enpresen
I+Geko inbertsioak, berriz, salmenten % 14-24 bitartean dabiltza. Zenbateko
horiek handitxoak dirudite lehen begiratu batean, baina ezin ahantzi –batetik–
ikerkuntza dela enpresa horien jarduera nagusia kasu gehienetan (inbertsio eta
gastu gehienak horretara bideratzen dituzte), eta, bestetik, inkestatutako enpresek
–neurri handi batean txikiak eta gazteak– oraindik ere fakturazio handirik ez dute-
la lortu (bereziki fase esperimentalean oraindik merkaturatu gabeko produktuak
dituzten enpresek).

Azkenik, enpresen batez besteko errentagarritasuna % 8-13 bitartekoa da, aditu
askok esperoko luketenaren tankerakoa, agian. Batez bestezko emaitza guztiok
orokorrean azterturik eta azken hiru urteetako bilakaeraren nondik norakoa ikusi-
rik, bada motiborik baikorra izateko hiru Parke Teknologikoetako eta
Berrikuntzarako Zentroetako enpresen ibilbidea ikusita. Nahiz eta aldagai makro-
ekonomikoek epe berean ekonomiaren hazkundea moteldu egin dela agertu,
aztertu ditugun enpresa teknologikoen emaitzek bestelako joera azaldu digute.

Laburpena

XXI. mendearen atarian EAEn teknologiaren garapena sustatzeko eratu eta ezarri
den politiketako bat Parke Teknologikoena dugu. EAEko Parkeek zientzian eta tek-
nologian oinarritutako jarduera nagusitzat ikerketa eta berrikuntza dituzten enpre-
sak erakarri dituzte. Enpresa horiek tokiko merkatuan eta merkatu globalean lehia-
korrak izateko gaitasuna dutela erakutsi digute.

Enpresa ertain eta gazteak ditugu Parkeotan. Batez beste 10-12 urteko enpresak
dira, lehenbiziko 5 urte kritikoak gainditu dituztenak eta merkatura egokitzeko gai
izan direnak, oraingoz behintzat. Langile-kopuruari dagokionez, 70 ditu –batez
beste– enpresa bakoitzak, malgutasunerako erraztasun nahikoa eskaintzen duen
tamaina. Enpresen erdiek sozietate anonimoaren forma juridikoa dute; bestalde,
% 6k burtsan kotizatzen du. Globalizazioaren eraginez-edo, enpresen erdiek
esportatu egiten dute, asko ez bada ere (salmenten % 5-10) eta lagineko enpresen
% 15ak atzerrian lantegi berriak irekitzen inbertitu du. 

Teknologian eta jakintzan intentsiboak ditugun enpreson baliabide garrantzi-
tsuenetako bat giza kapitala dugu. Enpresa horietako langileetatik % 3 doktore-

162



-tituludunak dira, eta % 30 I+Geko jardueretan ari direnak. Inkestatuek diote lan-
gileen jakintza zuzendariena bezain garrantzitsua edota garrantzitsuagoa dela,
funtsezko jakiteak haiek (langileek, alegia) baitituzte. Haien iritziz, prezioaren edo
kalitatearen aurretik horixe litzateke, hain zuzen ere, merkatuko lehiakideek imi-
tatzeko faktorerik zailena: giza kapitalaren gaitasuna. Jakintza-talde homogeneoe-
tan lan egin ohi dute normalean enpresa hauek, eta euskarri ukiezinetan garatu eta
gordetzen da jakintza enpresa barruan, bereziki I+G saileko giza kapitalean. 

Berrikuntza-proiektuen laurdena patentez babesten da, eta berrikuntza proiektu
teknologiko guztien bi herenek merkatura iristea lortzen dute. Enpresek, oro har,
produktu bat baino gehiago eskaintzen dute. Are gehiago, produktu-aukera,
gehienetan, elkarri lotutako produktuek osatzen dute. Ez dago, beraz, dibertsifika-
zio handirik.

Parkeetako enpresek, beste edonongoek bezala, behar adina ahalmen propiorik
ez dute eta, horregatik, beste enpresa eta erakunde batzuekin lankidetza-
-hitzarmenak sinatzen dituzte. Normalean, osagarritasun-premiak bultzatzen ditu
itunak izenpetzera, alegia, enpresa batek ez duena besteak duenarekin osatu eta
aberasteak. Enpresa guztietatik bi herenek dituzte I+Gean sakontzeko akordioak.
Batez beste, enpresa batek dituen lau itunetik hiruk I+Gean hobetzea dute helbu-
ru. Hitzarmenen erdietan unibertsitatea edota teknologia-zentroren bat da itunki-
dea. Era berean, itun guztietatik erdietan –gutxienez– atzerriko bazkideren bat
dago. Akordioak sor dezakeen ez-jakintasuna, konplexutasuna edota arriskua kon-
tuan izanik, itun gehienak akordio formaletan (legezko balioa duen dokumenturen
bat daramaten hitzarmenak) gauzatzen dira. Batzuetan lortzen da itunkidearen
parte-hartzea, baina normalean parte-hartze hori ez da bazkidearen kapitalaren
gehiengora iristen. Beste hitz batzuekin esanda, partaidetzak minoritarioak izan
ohi dira. 

Parkeetako enpresa gehienek ez dute jakintza kudeatzeko plangintza sistemati-
korik. Are gehiago, gehienek aitortzen dute jakintzaren kudeaketa nola aplikatu ez
dakitela eta gehiegizko informazioa oztopoa dela enpresa barruan halako sistema
bat ezartzeko. Hala ere, jakintzaren kudeaketak kalitatearen hobekuntzan eragina
edukiko lukeela uste dute inkestatuek.

Enpresen emaitzei dagokienez, 1998-2001 arteko hazkunderik handiena erren-
tagarritasunean eta salmentetan nabari da. Horien ondoren, patenteen eta enple-
guaren hazkundeak ditugu, eta, azkenik, I+Geko gastuei loturikoa. Aldi horretan
merkatu globaletan gertatu den gainbehera ikusirik, positibotzat jo behar dira
Parkeetako enpresen emaitzak. 
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Azterketa xume horretatik honakoa ondoriozta daiteke: enpresaren giza kapita-
la, nazioartekotzea, itunak egiteko estrategiak eta I+Geko proiektuetan merkatu-
-arrakasta lortzeko gaitasuna lehiakortasunerako faktore garrantzitsuak dira. Hain
zuzen ere, bide horretatik apustu egin duten enpresek lortu dituzte emaitza one-
nak. Aipagarria da Parkeetako kudeatzaileek enpresak bide horretatik abia daite-
zen izan duten eragina. Baliabide ukiezinen –jakintza, besteak beste– neurketan
eta kudeaketan oraindik ere asko dago hobetzeko, batez ere jakintzan eta tekno-
logian intentsiboak diren enpresotan. 
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Amaiera

“Jendea aspertzeko sekretua den-dena kontatzean datza”, Voltaire. 

Sarrera

XXI. mendearen atarian fenomeno erreala dugu EAEn enpresa-sorrera garbia.
Merkatuen dinamikotasuna areagotzen duen prozesua izan dugu 1990-2000ko
hamarkadan, hau da, urte horietan sortutako enpresen kopurua itxi direnena baino
handiagoa izan da. EAEko ekonomiaren enpresen demografian oinarritzen den
azterketa nondik nora egin dugun laburtuko dugu liburuaren azken atal honetan.
Hortaz, enpresen sorrera eta iraunkortasuna izango ditugu aztergai, batetik; beste-
tik, fenomeno horiek helburu izan dituzten zenbait politikaren hainbat emaitza
azalduko ditugu. Amaiera gisara, hausnarketa batzuek emango diote amaiera libu-
ruari. 

EAEko enpresa-egitura

Liburu honen lehen eta bigarren zatian azaldu dugunez, sobera jakina da enpresa
txiki eta ertainak (ETEak) direla herrialde askotako ekonomiaren zutabe nagusia.
Edozein ekonomiatako enpresa-kopurua begiratuz gero, ETEak % 95etik gora dira
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kasu gehienetan. ETEek gizartean duten garrantzia, beraz, ukaezina da, bai lan-
postuak sortzeko, bai merkatuko lehia suspertzeko, bai eraginkortasuna hobetze-
ko bai berrikuntza bultzatzeko... Ekarpen positibo horien guztien aurrean, enpre-
sa berrien ixte-tasa handiaren arazoa dugu. Enpresak erraz eta edonon sortzen dira
gaur egun, baina itxi ere halaxe egiten dira asko, enpresa sortu eta denbora
gutxira.

Gure herriaren zati handi batean, Euskal Autonomia Erkidegoa osatzen duten
hiru lurralde historikoetan hain zuzen, urtean 18.000-20.000 enpresa sortu izan
dira –batez beste– XX. mendearen azken hamarkadan. Eremu geografiko eta aldi
horretan urtetik urtera batez beste 150.000-170.000 enpresa inguru izan ditu.
Urtero itxi diren enpresen kopurua, berriz, 16.000–18.000 bitartekoa izan da.
Beraz, sortu diren enpresak itxi direnak baino gehiago izan dira, oro har, eta horrek
enpresen sorrera garbia eragin du gure ekonomian. Enpresa berrion iraunkortasu-
na, ordea, kezkagarritzat jo behar dugu. Enpresen % 62k bost urte baino lehen utzi
behar izan dute bertan behera beren jarduera. Ezbairik gabe, enpresa berrien ixte-
-tasa handia da hemen. EAEko enpresen sorrerak, amaierak eta iraunkortasunak
gure merkatuen demografia aztertzera bultzatu gaitu. Azterketaren emaitza liburu
honen aurreneko atalak izan dira.

Ez dezagun ahantzi, bestetik, ETEak berrikuntza eta garapenaren oinarri sendoa
direla EAEko ekonomian. EAEren garapen teknologikoa –azken hamarkada hone-
tan bereziki– ETEek bultzatu izan dute. EAEko Teknologia Sarea osatzen duten
enpresak ikusi besterik ez dago. Ondorioz, gaur egongo merkatu-arazoei eta etor-
kizuneko erronka berriei aurre egiteko gure ekonomiaren elementu garrantzitsuak
ditugu ETEak.

Egoera horren aurrean, ETEen alde positibo eta negatiboez jabeturik, hainbat
erakunde publikok ETEei laguntzeko egitasmoak diseinatu dituzte 1990-2000ko
hamarkadan. Liburu honetan bi politika aztertu ditugu. Batetik, Garapen
Agentzietatik bultzatutako eta enpresa berrien inkubazio-zentroetan oinarritutako
politika izan dugu aztergai. Inkubazio-zentroetan sortzen diren enpresen portaera
eta ezaugarriak ikertu ditugu. Bestetik, Parke Teknologikoetako eta
Berrikuntzarako Zentroetako zenbait enpresaren azterketa egin dugu. Politika
horiek enpresen sorreran eta iraunkortasunean eragina eduki dezakete, eta, neurri
zabalagoan, baita merkatuen demografian ere. Hortaz, politika horien eragina
enpresen emaitzetan zer-nolakoa izan den aztertzea izan du xede, besteak beste,
liburu honek.
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Enpresen iraunkortasunaren eta hazkundearen eragileak 

Zerk eragiten du enpresa baten iraunkortasuna eta hazkundea? Behin baino gehia-
gotan entzun izan dugun galdera da hori. Erantzun zientifikoren bat eman nahi
diogunok ez dugu oraindik formula magikorik lortu, eta, ziurrenik, guztion gustu-
rako formularik aurkitzea ezinezkoa da. Ahal izan den neurrian, literatura zientifi-
koan ageri diren enpresen iraunkortasunaren eta hazkundearen hainbat eragile
identifikatu eta sailkatu ditugu liburu honetan. Azken bi hamarkadotan dezente
aztertu da gai hori, eta, nire iritziz, ekonomiaren alorrean argitaratu diren ekarpen
nagusien bilduma antolatu eta eskaini dugu.

Literaturaren antolaketa egiteko bi eragile mota berezi ditugu liburu honen lehen
zatiko bigarren eta hirugarren ataletan: enpresa berriaren barne- eta kanpo-
-eragileak. Barne-eragileen multzoan, enpresa-sortzailearen ezaugarriak eta sortu
duen enpresa berriaren ezaugarriak bereizi beharko genituzke. Kanpo-eragileen
multzoan, berriz, merkatuaren, kokapen geografikoaren, ziklo makroekonomiko-
en edota politika publikoen eraginak eduki beharko genituzke kontuan, enpresa-
ren kontrolpetik at geratzen diren eragileak baitira. 

Barne-eragileen artean, enpresa-sortzailea dugu protagonista nagusia, hori baita
enpresa bat sortzeko ideia hezurmamitzen duena. Ez hori bakarrik; sortu duen
enpresa horren iraunkortasuna berma dezakeena ere bera da, neurri handi batean.
Zenbat eta produktiboagoa izan enpresa-sortzailearen giza kapitala, orduan eta
iraunkortasun handiagoa lor dezake enpresak, diote ekonomia-zientzian aditu
direnek. Horrenbestez, eta ideia horrekin bat eginik, giza kapitala aberasten duten
arrazoiak identifikatzeari ekin diogu. Arrazoi horien artean, funtsezkoak lirateke
enpresa-sortzailearen heziketa, esperientzia eta motibazio-maila. Enpresa berria-
ren arrakasta-mailan ez luke eragin bera izango –gainerako eragileak konstantetzat
hartuta– enpresa-sortzaileak heziketa-maila handia, enpresa sortzen eta kudeatzen
esperientzia zabala eta enpresa-proiektuarekin aurrera egiteko motibazio handia
edukitzeak edo ez edukitzeak. Beraz, enpresa-sortzailea nolakoa dugun, enpresa
berriak lor dezakeen arrakasta-maila ere halakoa izan daiteke. 

Beste barne-eragile garrantzitsu bat enpresaren beraren ezaugarriena dugu.
Enpresa baten hasierako inbertsioa handia bada, adibidez, horrek luzaroago irau-
ten lagun diezaioke, diru-iturriak agortzen diren arte, behintzat. Aztertutako lite-
raturaren arabera, enpresa-sortzaile baten ordez sozietate bat badugu, iraunkorta-
sun luzeagoa lortzeko aukera izango genuke, bazkide bakoitzak diruz ez ezik giza
kapitalez ere aberasten baitu enpresa berria. Beraz, enpresa berriaren nortasun
juridikoak ere baluke zerikusirik kasu horretan. Enpresaren tamainak eta adinak
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enpresaren iraunkortasunean eta hazkundean duten eragina maiz aztertu den
arren, literaturan emaitza edo harreman sendorik ez dugu aurkitu. Enpresaren
beste ezaugarri interesgarri bat hauxe da: inguruko egoerari eta merkatuko lehiari
egokitzeko gaitasuna. 

Izan ere, enpresa berriek ezagutu egin behar dute lehiatzen diren eremua, baita
horren arauetara egokitu ere. Aztertze- eta esperimentazio-prozesu bat eskatzen
du horrek. Estrategiak aldatzeko ahalmena behar da, “saiatu eta huts egin” edo
“ekinez ikasi” sekuentzia iteratiboan pixkanakako hobekuntzari esker merkatura
egokitzea lortzeko. Hots, enpresa-proiektua ideia izatetik errealitate izatera pasa-
tzen denean, enpresak merkatuko baldintzak ulertu, onartu eta gainditu egin behar
ditu, bizirik iraun eta hazi ahal izateko. Enpresa berriaren aztertze- eta
esperimentazio-fasea arrakastaz gainditzea ezinbestekoa da enpresaren etorkizu-
na erabakitzeko. Kontuan izan enpresa gehienak gazte direla (3-5 urterekin) ixten
direla.

Barne-eragileez gain kanpo-eragileak ere baditugula aipatu dugu lehenago.
Enpresa batzuk une egokian sortuak dira, egoera ekonomikoa lagun zuten unean.
Badirudi, bestalde, kokapenak ere behin baino gehiagotan izan duela zerikusirik
enpresaren arrakastan. Enpresa berria leku egokian sortu izanak arrakasta ekarri
izan dio zenbaiti. Kokapen egokiari dagozkion aglomerazio-ekonomiak eta beste-
lako kanpo-eragin positiboak erabakigarriak izan daitezke enpresaren ibilbidera-
ko, aditu askoren iritziz. Enpresa berria noiz eta non sortzen den, beraz, garran-
tzitsua izan daiteke. Beste kanpo-faktore azpimarragarri bat erakunde publikoeta-
tik diseinatzen eta gauzatzen den politika-sorta dugu. Enpresen sorrera eta iraun-
kortasuna areagotzeko politikak lagungarriak izan daitezke, ematen diren lagun-
tzak ondo kudeatu eta erabiltzen badira. 

Orain arte, behintzat, laguntza publiko gehienak enpresa berrien sorrera susta-
tze aldera bideratu izan dira. Enpresa berrien sorrerarena baino arazo larriagoa da
–nire iritziz– iraunkortasunarena, baina ez dute erakunde publiko guztiek ardura
beraz aztertu eta bideratu. EAEko enpresa berriak zerbaitetan hobetzerik badago
horretantxe da, hain justu: ixte-tasa gutxitzen. EAEko ekonomiak enpresen sorrera
garbi positiboak edukitzeko gai dela azaldu du; baina, oraindik ere, enpresa
berrien ixte-tasa handia ageri du. Egun, nire ustez, enpresa berrien iraunkortasuna
hobetu beharra dago. Konponbide zaileko arazoa da, dudarik gabe, baina garran-
tzitsua oso. 

Enpresetako baliabide ukiezinek badute zerikusia zailtasun horrekin. Enpresa
berrien elementu ukiezinak (esperientzia, jakintza, esperimentazioa, malgutasuna,
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enpresa-kultura, etab.) neurtzen zailak dira, eta, ondorioz, baita kudeatzen ere.
Baliabide ukiezinei buruzko informazioa eskuratzea zaila da; horregatik, eraba-
kiak hartzea ere bai. Ez dezagun pentsa, haatik, garrantzizkoenak ez direnik balia-
bide horiek (Peña, 2002). Izan ere, gaur egungo merkatuko lehia, neurri handian,
honetan datza: ikusezinak, ulertezinak eta imitaezinak diren enpresen berezko
baliabide ukiezinak (idiosinkratikoak) ustiatzean. Iraun eta hazi ahal izateko,
enpresa berrien erronka nagusia da merkatuan lehiatzeko aukera ematen dioten
baliabide horiek eraiki eta sendotzea. 

EAEko ETEen erretratua

Liburuaren bigarren zatian, laugarren eta bosgarren ataletan alegia, EAEko enpre-
sa txiki eta ertainek joan den mendeko azken hamarkadan izan zuten bilakaeraren
erretratua aurkezten saiatu gara. Daturik esanguratsuena hauxe litzateke: gure
enpresen ia % 100 ETEtzat har genitzake, hau da, 250 langiletik beherakoak dira.
Ez da koiuntura-kontu hutsa, egiturazko fenomenoa baizik, eta ez gintuzke harri-
tu behar luzaroan horrela irauteak.

Enpresa batzuk beste batzuk baino errazago ixten edo desagertzen dira.
Mikroenpresak (10 langile baino gutxiagokoak) dira gehien joan den mendeko
azken hamarkadan gehien sortu direnak. Izan ere, sortu ahal izateko oztopo
gutxien duen enpresa mota da mikroenpresa. Ez da harritzekoa, beraz, gehien itxi
diren enpresak ere mikroenpresak izatea. Hortaz, korrelazio positiboa aurkitu
dugu mikroenpresen sorreraren eta itxieren artean. Hori dela-eta, mikroenpresak
erraz sortzen eta erraz desagertzen direla esango genuke. Nolanahi ere, EAEko
datuen arabera, sortu den mikroenpresen kopurua itxi den mikroenpresen kopurua
baino handiagoa izan da; ondorioz, sorrera garbi positiboa izan dugu. Gure
ekonomia-sistemari dinamismoa ematen dioten enpresa-ezaugarrietako bat tamai-
na, hots, mikroenpresa izatea. 

Beste ezaugarri nabarmen bat enpresen jarduera ekonomikoa dugu.
Zerbitzuetako sektorean aritzen diren enpresak dira dinamikoenak. Gehiago
sakonduz, enpresen sorrera- eta ixte-tasa handienak dituzten sektoreak –sorrera
garbien tasarik handiena, bereziki– enpresentzako zerbitzuak eta garraio- eta
komunikazio-sektoreak ditugu. Horiekin batera, eraikuntza-sektorea ere nahiko
dinamikoa da, baina neurri apalagoan. Hauek ditugu, bada, berrikuntzaren arloan
aurrera gehien egin duten sektoreak. Esan dezagun, halaber, enpresa teknologiko-
ak (ELGEren irizpideari jarraituz teknologikotzat hartzen direnak, alegia) direla
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dinamikoenak. Beraz, etorkizunari begira, batez ere berrikuntzan apustua egiten
ari diren zerbitzuetako enpresa txikiak ditugu EAEko merkatu edota sektore eko-
nomikoen suspertzaile nagusiak. 

Enpresa txiki eta berritzaileek arrisku handia hartzen dute beren gain. Horrek
oztopoa besterik ez dakar. Oztopoak izaten dituzte finantzaketa baldintza onetan
lortzeko –lortzen badute, jakina–, zenbait erabaki estrategiko gauzatzeko,
lankidetza-akordioak egiteko, etab. Ondorioz, datuek diote enpresa dinamikoenek
sozietate bihurtzeko joera dutela, erantzukizun mugatukoa, normalean. Alor horre-
tan ez dugu alde handirik ikusi herrialde batzuetatik besteetara. Zerbait aipatzeko-
tan, Gipuzkoa dela lurralderik dinamikoena esan beharko genuke, hau da, enpresa
gehien sortzen eta ixten dituena eta, ondorioz, sorrera-tasa garbi handiena duena.. 

Enpresen sorrera eta merkatuen dinamikotasuna alde batera utzita, iraunkorta-
suna ere izan dugu aztergai. Geroskik (1995) dioenez, enpresa sortzea baino zai-
lagoa da enpresari luzaro iraunaraztea. Iraunkortasun-maila handiena ageri duten
enpresak tamaina handikoak, tokiko korporazioak eta kooperatibak ditugu, mer-
katuko ziklo egonkorretan jardun ohi direnak guztiak ere. Arrisku handirik gabe-
koak lirateke aipatu inguruak (tamainaren, lankidetzaren eta egonkortasunaren
babesa dutenak), iraunkortasuna areagotzen lagun dezaketenak. Arangurenen
lanak (1999), adibidez, gehiago sakontzen du tamaina handiagoko EAEko manu-
fakturako enpresen kasua. 

I+Gean eta berrikuntza-jardueretan aritzen diren enpresen bi ezaugarri nagusi
honakook dira: manufaktura-sektorean jardutea eta tamainaz txikiak edo ertainak
izatea. Tamaina handitu ahala, aukera handiagoa izaten dute enpresek I+Gean
inbertitzeko. Manufaktura-sektoreetan, enpresek I+G ekimenetara jo ohi berrikun-
tzak gauzatu ahal izateko. Tamaina handiko enpresek, bestalde, joera handiagoa
dute beste enpresa batzuekin lankidetza-hitzarmenak sinatzeko. Enpresa txikiek
bereziki hurbileko merkatura jotzen dute; enpresa ertain eta handiek, aldiz, mer-
katu nazional eta nazioartekoetara jo ohi dute batik bat. Hala ere, ezin da ukatu
EAEko zientzia- eta teknologia-sisteman enpresa txiki eta ertainek duten protago-
nismo nabarmena.

Enpresen iraunkortasuna eta berrikuntza areagotzeko politikak

EAEko enpresen eta merkatuen azterketa demografikoak dioskunez, dinamismoa
eragiten duten enpresak txikiak eta berritzaileak dira. Iraunkortasun laburraren
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arazoa ere aipatu dugu. Fenomeno horien ildotik abiatuz, liburuaren hirugarren
eta azken zati honetan bi politika aztertu dira. Seigarren atalean, enpresen sorrera
eta iraunkortasuna areagotzea helburu duen inkubazio-zentroen politikak eskual-
de jakin batean zein eragin izan duen aztertu dugu. Zazpigarren atalean, berriz,
enpresen berrikuntza-gaitasuna areagotzea helburu duen parke teknologikoen
politika izan dugu aztergai.

Seigarren atalean, enpresa inkubatuen eta ez-inkubatuen artean egin dugun
alderaketaren ondorioz, zenbait desberdintasun nabarmendu dira bi enpresa-
-multzo horien artean. Gogora dezagun lehen hiru urteetan ari diren bi enpresa
mota aztertu ditugula: batetik, inkubazio-zentroren batean sortutakoak; bestetik,
kokapen geografiko berean baina inkubazio-zentrotik kanpora sortutakoak.
Aztertutako inkubazio-zentroek Garapen Agentzien ardurapean lan egiten dute;
aldi berean, Garapen Agentziak hainbat udalen eta Foru Aldundien esanetara
ditugu. Aztertu dugun politika Gipuzkoako Foru Aldundiaren ‘Enpresaberri’ egi-
tasmoaren barruan dago. 

Ondoriorik nagusia hauxe da: enpresa-sortzaileen eta sortzen dituzten enpresen
ezaugarriak desberdinak dira bi alorretan. Inkubazio-zentroan jardun duten
enpresa-sortzaileak, oro har, emakumezko gazteak ditugu. Enpresa kudeatzeko
heziketa hobearen beharra ageri dute gehienek. Enpresak inkubadoretik kanpo
sortu dituztenak, berriz, oso motibatuak daude, kasu askotan aurreko lana utzi bai-
tute enpresa berria sortzeko. Bestalde, aurreko esperientziaz baliatzen dira enpre-
sa berria sortzeko eta beste taldekoak baino dirutza handiagoa inbertitzen dute
bere proiektua gauzatzen. Enpresa inkubatuak sinpleagoak dira nortasun juridiko-
ari dagokionez, gehienetan enpresa autonomoak izaten baitira. Inkubatuek
negozio-planari arreta berezia eskaintzen diote; bestalde, prezioak oinarritu dituen
lehiak ez du du –antza– horrenbeste garrantzirik horientzat. Ez-inkubatuen artean,
berriz, erantzukizun mugatuko jabetza da forma juridikorik normalena.
Kudeaketa-planean oinarrituz baino gehiago intuizioz hartzen dituzte erabakiak;
halaber, era askotako estrategiak probatzeko joera handiagoa dute. Enpresa ez-
-inkubatuek inkubatuek baino emaitza ekonomiko hobeak izan dituzte, azterketak
dioskunez. 

Inkubazio-zentroetan oinarritzen den politika 1990eko hamarkadaren bigarren
zatian sartu zen indarrean, eta, enpresak sortzeari dagokionez, onuragarritzat jo
daiteke. Kontuan izan 1993-1995 epean sortu zirenak baino enpresa gehiago itxi
zirela, baina 1995-1999 aldian enpresen sorrera-tasa garbi positiboak eduki ditu-
gula, lehen atalean azaldu dugunez. Beraz, enpresak sortu egin dira inkubazio-
-zentroetan eta, gainera, hainbat gizarte sektoreri –ez aberatsenei, preseski– bere
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proiektuak aurrera atera ahal izateko aukera eskaini izan die. Alde batetik, langa-
beziari aurre egiteko tresna izan dira; bestetik, oztopoak edonon aurkitzen dituz-
ten enpresa-sortzaileei bidea errazteko urrats interesgarria. 

Enpresen sorrerak baino gehiago kezkatzen gaitu, ordea, horien iraunkortasu-
nak, maiz adierazi dugunez. Alegia, enpresa asko sortu eta handik urte gutxira
desagertzen direla. Inkubazio-zentroek ba ote arazo horri aurre egiteko konponbi-
derik? Egia da enpresek, inkubatzen ari diren bitartean, bizirik dirautela. Baina
inkubazio-epea amaitzen denean, zer dator? Galdera horri erantzuteko beste iker-
keta bat egin beharko genuke. Etorkizunari begira, inkubazio-zentroen zeregin
nagusiak hauek lirateke: laguntzea enpresa berriak lehiakorrak izan daitezen tre-
batzen, kanpoko merkatuetara irteten, teknologia berrien erabilera ikasten...
Eginkizun horiek betetzeko, bi premia nagusi dituzte enpresa-sortzaileek: kapitala
eta denbora, biak ere enpresari irauten eta hazten lagun diezaioketenak. Hutsune
horiek betetzen laguntzea litzateke inkubazio-zentroen zeregin nagusietakoa.

Zazpigarren atalean, berriz, Navarrok (1992) I+G jarduerak eta Eusko
Jaurlaritzako politika teknologikoak aztertzean irekitako bideari jarraitu diogu,
baina, oraingoan, Parke Teknologikoetan eta Berrikuntzarako Zentroetan dauden
enpresen portaera ikertuz. Jakina da Parke Teknologikoek oinarritzat ikerketa- eta
berrikuntza-jarduerak dituzten enpresak erakartzen dituztela. Teknologian inten-
tsiboak diren sektoreetan enpresa asko sortu da azken urteotan, etorkizunean haz-
teko itxaropenarekin guztiak ere. Horien emaitzek diote, ordea, gorabehera han-
diak izan dituztela. Jakintzarik ezak eragindako hegazkortasuna enpresa txikietan
zein handietan gertatu da mundu osoan. 

Erabakiak hartzekorakoan ez-jakintasuna eta arriskua gutxitzeko era bat Parke
Teknologikoren batean jardutea izan daiteke, agian. Teknologia-enpresen –alda-
korrak, normalean– elkargune izateak, bata bestearen ondoan egoteak, informa-
zioa eta jakintza transmititzen lagundu egin dezake, betiere ezjakintasun eta arris-
ku hori murrizteko helburuarekin. 

Ikerketak azaldu digunez, EAEko Parkeetako enpresak koiuntura zailetan ere
hazteko gai dira. Malgutasuna da enpresa horien ezaugarri nagusietako bat.
Enpresa txiki edo ertainak izan arren, handiekin lehiatzeko gai dira. Beste bazkide
batzuekin osatzen dituzten itunen bitartez egiten diote aurre tamainaren desaban-
tailari. Izan ere, elkarren osagarri izateko asmoz (berrikuntzaren emaitzen pro-
duktuak ekoiztea, merkaturatzea, teknologia berriak ikertzea, etab.) jo ohi dute
elkarrengana itunkideek. Aipatzekoa da I+G helburu duten lankidetza-itunen uga-
ritasuna, eta, bereziki, unibertsitatearekin eta hainbat teknologia-zentrorekin egi-
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ten diren hitzarmenen kopurua. Sektore teknologikoetan gertatu ohi den modura,
lankidetza-akordioak bazkidearen kapital minoritarioa erosiz egiten dira maiz,
arrisku gehiegi jasan gabe, baina kontrol apur bat edukiz (Peña, 2002) 

Enpresa teknologiko horien malgutasunaz gain, nazioartekotzea da beste
bereizgarrietako bat. Horren zaharrak ez diren enpresak izanik –batez beste hamar
bat urte–, aztertu ditugun enpresen erdiek atzerriko merkatuetara jo izan dute
beren produktuak merkaturatzera eta, hainbat kasutan, inbertsioak egitera. Enpresa
horien hazkundea, beraz, ez da tokikoa soilik, nazioartekoa baizik. Etorkizunean
ere bide beretik jarraituko dute, seguru aski. Bestalde, enpresen arteko lankidetza-
-itunetan gero eta nabarmenagoa da atzerriko itunkideen parte-hartzea azken
urteotan.

Enpresa teknologikoen malgutasunaren eta nazioartekotzearen batera, beste
ezaugarri bat ere aipatu beharrean gara: horien giza baliabideak. Lehiakortasun-
-faktore garrantzitsuenetako bat giza kapitala dute, izan ere, enpresok. Bakoitzak
bere lan-taldea du, beste enpresetakoak ez bezalakoa. Ikertu ditugun enpresa tek-
nologikoek giza baliabide oso kualifikatuak dituzte; heren batek, gainera, I+Geko
ekimenetan jardun ohi du. Gizon-emakume horiek garatzen duten jakintza
enpresako zuzendariena bezain garrantzitsua da, eta ez da euskarri ukigarrietan
(dokumentu, testu, datu-base, …) gordetzen, norberaren buru eta jardunbideetan
baizik. Hori dela-eta, giza kapitala da merkatuko lehiakideek imitatzeko elemen-
turik zailena. Horra, bada, enpresa teknologikoen giza baliabideen garrantziaren
zergatia, askoren iritziz enpresaren core competence edo funtsezko baliabidea
baita (Wernerfelt, 1984; Hamel eta Prahalad, 1990). Eragin positiboa dute, zalan-
tzarik gabe, ezaugarri berezi horiek –giza baliabideek– enpresen hazkundean,
enpresen arteko lankidetza-itunekin batera betiere. (Blanco, Navarro eta Peña,
2002).

Maiz entzun ohi da Parke Teknologikoek ere –inkubazio-zentroek bezala– era-
gin ekonomiko positiboak sortzen dituztela, enpresa eta lanpostu berriak sortzeko
gai direlako, baita berrikuntzarako pizgarri ere. EAEko Teknologia Sareak emaitza
onak utzi dizkigu. Enpresen berrikuntza-ahaleginak neurtzen dituzten aldagaiek
diotenez, EAEko enpresen jarduera EBkoaren batezbestekoaren gertu dabil;
Espainiako enpresen aldean, berriz, emaitza hobeak ageri ditu. EAEko Parkeetan
dauden enpresa lehiakorrak bide zuzenetik dabiltza, beraz, baina hainbat urrats
eman beharra daukate oraindik ere bakoitza bere esparruan lider izateko. Parke
Teknologikoen zeregin nagusia –kokaleku dotorea eskaintzez gainera– hauxe litza-
teke: bultzada bat ematea enpresei bide horretan irits daitezen.
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Azken hausnarketa

Liburu honen helburuetako bat –XXI. mendearen atarian EAEko enpresen demo-
grafia nolakoa den ikertzeaz gainera– hauxe dugu: enpresa-sortzaileei, zenbait
erakunde publikotako arduradunei eta ikertzaileei hainbat burutapen, iritzi eta
gomendio helaraztea. Enpresa berrien sorreraz eta iraunkortasunaz mintzatu
gara liburuan; halaber, EAEko ETEen zifrak aztertu ditugu eta alor horretan gure
erakunde publikoek abian jarri dituzten zenbait politikaren emaitzak azaldu
ditugu. 

Enpresa-sortzaileek liburu honetatik jaso dezaketen mezurik garbiena hauxe
litzateke: enpresa sortzea baino zailagoa da hari iraunaraztea. Ez da samurra gure
egoera. Enpresen ia bi heren jaio eta bost urtera desagertzen da. Enpresa-
-sortzailearen giza kapitalaz gain (heziketa, esperientzia, motibazioa...), funtsez-
koa da enpresaren lehenbiziko urteetan merkatuan esperimentatzea eta hari ego-
kitzea. Estrategia-saiakera berrietatik beti dago zer ikasirik. Gure inguruko
inkubazio-zentroek aukera polita eskaintzen dute enpresa-sortzaileen gaitasuna
eta enpresa berrien aurrera egiteko ahalmena zenbatekoa den ikusteko. 

Teknologia-sektoreetan ari diren enpresaburuek badakite dagoeneko bertako
merkatutik at atera behar dugula produktuak saltzera eta erostera, jakintza gara-
tzera eta beste enpresa batzuekin lankidetza-akordioak egitera. Zaila da enpresek
bide hori bakarka egitea, elkarrekiko mendekotasun gero eta handiagoa duen
ingurunean ari baikara. Are gehiago: elkarrekiko mendekotasun hori ia mugaga-
bea da, globalizazioak urrutien dauden elementuak gerturatu egiten baitizkigu,
komunikazio- eta garraio-teknologien garapenari esker. Beraz, teknologiaren mer-
katuetan lehiatzeko gutxieneko baldintza hauxe da: elkarrekiko mendekotasuna-
ren eta globaltasunaren garrantzia kontuan izatea. Bereziki azpimarratzekoa da
egunetik egunera enpresen baliabide ukiezinek duten garrantzia, baita ukiezinak
ondo kudeatu ahal izateko oraindik egin beharreko hobekuntzena ere.

EAEko erakunde publikoek abian jarri dituzten bi egitasmo aztertu ditugu libu-
ruan, enpresen iraunkortasunarekin eta berrikuntza-gaitasunarekin harremana
dutenak biak ere: enpresen inkubazio-zentroetan eta Parke Teknologikoetan oina-
rritutako egitasmoak, hain zuzen. Emaitza onak ageri dituzte egitasmook. Hala
ere, etorkizunari begira, erronka berriak ditugu. Adibide bat: inkubazio-zentroek
arreta handiagoa ipini beharko lukete enpresen eraginkortasuna eta iraunkortasu-
na aztertzen enpresak sortzen baino. Inkubazio-zentroen egungo helburuei beste
hau erantsi beharko litzaieke: berez lehiakorragoak izateko trebatzea.
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Komenigarria litzateke, bestalde, inkubatutako enpresei jarraipena egitea, egitas-
mo horrek duen eraginaren balorazio zabalagoa egin ahal izateko. 

Parke teknologikoei dagokienez, enpresa teknologikoen kokagune baino gehia-
go elkarren arteko harremanen gune beharko lukete izan. Hau da, garrantzitsua-
goa da ‘elkarrekin egitea elkarrekin egotea’ baino. Parkeko arduradunek, beraz,
enpresen arteko sinergiak identifikatu eta osagarritasunak sortu ahal izateko apus-
tua egin behar lukete. Iraganean, nabarmena izan da atzerriko zenbait enpresaren
lidergoa hainbat sektoreren suspertzean. Etorkizunean lidergo hori EAEko enpresa
teknologikoek bereganatzea litzateke erronka nagusietako bat. Beharbada, sektore
teknologiko batzuetan soilik egin beharko litzateke apustua eta horietan sare zaba-
lak eratu, enpresez gain unibertsitateek, erakunde publikoek, inbertitzaileek eta
beste sektore batzuek parte hartzen dutelarik. Eragile ugarik eratutako sareak lira-
teke, tokiko eta nazioarteko eragileek osatutakoak. Parke teknologikoek, enpresei
kokagunea eskaintzeaz gain, antzeko sare batean parte hartzeko aukera ere eskai-
niko balute, onuragarria izango litzateke EAEko sistema teknologiko lehiakorra
eratzeko. 

Ikertzaileei dagokienez, hainbat ekarpen eskaini dizkie liburu honetan aztertu-
takoak. Lehenik eta behin, baieztatu egin dugu EAEko enpresen demografia zen-
bait herri ekonomikoki aurreratuen parametroen barruan dabilela. Hau da, XX.
mendearen amaieran izan ditugun enpresen sorrera- eta ixte-portzentajeak gaine-
rako herri aurreratuetakoen antzekoak izan dira. Gure enpresen iraunkortasun-
-datuak ere ez dira beste herrialdeetakoetatik gehiegi aldentzen. Beraz, teorikoki
eta enpirikoki baieztatu dugu aurretik ikertu diren hainbat harreman EAEko enpre-
setan ere betetzen direla. Bigarrenik: literatura zientifikoan ez da enpresa inkuba-
tuen eta ez-inkubatuen arteko alderaketarik egin, guk dakigula behintzat.
Estatistika-metodo konplikaturik erabili gabe egindako azterketa bada ere, hainbat
hausnarketa baliagarri egin ditugu enpresa-sortzaileei eta horiek sortzen dituzten
enpresa berriei buruz. Hirugarrenik: parke teknologikoetan dauden enpresen
ezaugarriak eta portaerak zein diren jakiteko hurbilpen bat egin dugu.
Laugarrenik: jakintza –aldi berean fluxua eta kapitala den baliabidea– enpresaren
barruan eta kanpoan garatzen eta partekatzen den elementu ukiezin garrantzitsua
da. Gure enpresek ez dute jakintza sistematikoki kudeatzeko metodorik erabiltzen.
Gerora begira, bide horietatik –eta segidan proposatuko ditudan beste hainbateta-
tik– abia daitezke ikerlanak. Iraunkortasunari dagokionez, berriz, ikertzeke dago
oraindik zer dela-eta irauten duten gehiago enpresa batzuek. Enpresa teknologi-
koetan, bestalde, interesgarria izan daiteke aztertzea berrikuntza-ahaleginek erren-
tagarritasunean zenbateko eragina duten, edo, alderantziz, errentagarritasunak
enpresen berrikuntzan duena. Azkenik, ikerlan hau egiteko izan ditugun mugak
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ere kontuan izan ditzazuen eskatzen dizuegu irakurleoi. Lagin zabalagoa eta datu
zehatzagoak eskuratuz fenomeno berriak aztertzea dugu hurrengo erronka.
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