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1. SARRERA

Txosten honek galdeketa baten emaitzak aztertzen ditu. Bilbon atzerriko emakume eta gizon 
ekintzaileei egin zitzaien. Negozioak finantzatzeko haien beharrak, nahiak, eskeak, erronkak eta 
zailtasunak izan zituen hizpide. Halaber, gainerako ekintzaile migratuek kapitala errazago lortzeko 
hobekuntza-proposamenak landu ziren. “Talde migratzaile ekintzaileak finantzaketa errazago lortzeko 
elkarrekintzan” proiektuaren barruan, galdeketa egin eta aplikatzea da jarduera bat. Galdeketaren 
helburuak betetzeaz gain, proiektuak bertako herritarrak eta bereziki finantzaketa-erakunde publikoak 
eta pribatuak sentsibilizatu nahi ditu, pertsona migratu ekintzaileek Bilboko ekonomia-, gizarte- eta 
kultura-sareari egindako ekarpenen gainean. 

Xede horrez, “elur-bola” probabilitaterik gabeko laginaren azterketa egin zen, metodologia 
kuantitatibo eta kualitatiboan oinarrituta, emaitzei buruzko baliozkotasunaren, fidagarritasunaren, 
ordezkaritzaren eta adierazgarritasunaren maximizazioa egiaztatzeko. Erabilitako iturria beren-
beregi lehen mailakoa izan zen, pertsona migratzaile ekintzaileei galdeketa aplikatzea hautatu 
baitzen. Laginaren diseinuari dagokionez, lehenik eta behin, laginaren tamaina definitu zen, eta, 
ondoren, laginaren partaideak hautatu ziren. Ildo horri eutsiz, lehenengo, azterketaren xede 30 
pertsona izatea aukeratu zen, 15 gizon eta 15 emakume, zenbait auzo eta ekintzailetza sektoreko 
etnia-arraza, nazionalitate, prestakuntza, adin, klase sozial... desberdinetakoak. Bigarrenez, definitu 
zen lagin-mota “elur-bolaren” probabilitatezkoa ez izatea, ez baitzen galdeketa-oinarririk egingo, 
lagina eratzeko ez ziren probabilitateak kalkulatuko, eta laginketan parte hartze aldera pertsona 
migratzaile ekintzaile guztiek ez zuten hautatuak izateko probabilitate bera izango. Modu horretan, 
bere lan-lokalean bertan aurrez aurre laginean partaide bat hautatu ondoren, lehenengoak 
emandako informaziotik abiatuta, beste bat aukeratu zen, hasieran hizpatutako laginaren tamaina 
osatu arte. Dena den, azkenean, lagina 14 emakumek eta 16 gizonek osatu zuten. Bizkaiko hiriburuan 
atzerritarrek sustatutako 75 negozio mapatu ostean lortu ziren. 

Galdeketa egitean, bost bloketan banatuta, galdera ireki eta itxien multzoa definitu zen, eta dokumentu 
honetan ematen diren informazioen hurrenkera bera dute. Lehenengo zatian, txosten honek pertsona 
migratzaile ekintzaileen profila, haien negozioen profila eta ekintzailetan hasteko aurkitu dituzten 
zailtasunak adierazten ditu. Bigarren atalean, finantzaketaren eta hautatutako finantzaketa-motaren 
informazioa lortzeari buruzko datuak ageri dira. Ondoren, finantzaketa lortzearen gaineko balorazio 
orokorrak egiten dira, eta zenbait hobekuntza-proposamen zehaztu ere bai. Hirugarren zatiak 
generoaren ikuspegia eransten du aukeratu diren zenbait datu adierazgarri aztertzeko. Amaitzeko, 
laugarren atalean, galdeketa hauetan lortutako ondorio nagusiak definitzen dira.
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2. emaitzen txostena

2.1. Pertsona ekintzailearen informazioa

Azterketaren xede guztira 30 pertsona dira, eta horiei aplikatu zitzaien galdeketa. Sexuaren arabera 
bereizita, guztira 14 emakume eta 16 gizon dira, guztiak atzerritarrak eta Bilbon negozioa dutenak.

Galdeketan partaideen adina 18 eta 65 urte bitarteko tartean dago, hau da, adin aktiboan edo 
lanerako adinean daude. Hautatutako laginaren erdia 30 eta 40 urte arteko tartean ageri da. Grafian 
ikusitakoaren arabera, 30 urtetik beherako gazte gutxi daude ekintzailetzaren abenturan murgilduta. 
Gauza bera gertatzen da erretiratzetik hurbil dauden 60 urtetik gorakoekin.

Hurrengo grafikoan ekintzaileen ordezkaritza ikus daiteke jatorrizko herrialdearen arabera bereizita.

Laginaren barruan eskolatze-maila ere anitza da. Galdetutako gehienek Batxilergoa dute, eta 
%43,33k unibertsitate-ikasketak, LHkoak edo goi-gradukoak dituzte. % 3,33k bakarrik ditu DBHko 
ikasketak; bien bitartean, % 16,67k bere hezkuntza-etapa Lehen Hezkuntzan amaitu zuen. Hurrengo 
grafikoan pertsonen ehunekoak ageri dira amaitutako ikasketa-mailaren arabera.

Ekintzaileak, sexuaren arabera:

Ekintzaileak, adinaren arabera:

Ekintzaileak, herrialdearen arabera:

Gizonak
%53

Emakumeak
%47

Ekintzaileen jatorriari dagokionez, ahalik eta anitzena izaten ahalegindu da, hautemandakoarekin 
bat etorriz, Latinoamerikakoek negozio asko zuzentzen baitituzte, baina gure asmoa zen lagina 
ahalik eta anitzena izatea. Hala eta guztiz ere, laginean latinoamerikarren kopurua garrantzitsua 
da (% 53,33); bien bitartean, Afrikako eta Asiako kontinenteetatik etorritakoak % 26,67 eta % 16,67 
dira, hurrenez hurren. Elkarrizketatutakoen % 3,33 bakarrik du europar-jatorria.

Ekintzaileak, eskolatze-mailaren arabera:
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Bilbon migratzaileen ekintzailetza-prozesuak ulertzeko garrantzitsua da negozioak abiarazi baino 
lehen izan zuten gizarteratze-denbora ezagutzea. Ekintzaile gehienek Euskadin bizitzen batez beste 
13-15 urte daramatzate; % 6,67k baino ez ditu 3 urte egin Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE). 
Grafikoaren arabera, lurraldean 4 urte bizitzen eman ondoren esnatzen da espiritu ekintzailea, eta 
bizikidetzen 16 urte egitean murrizten da, berriz 19-21 urterekin igotzeko.

2.2. Negozioaren informazioa 

Hautatutako negozio-motari eutsiz, guztiak sektore tertziarioan edo zerbitzuen sektorean egon arren, 
establezimendu desberdinak hautatzen ahalegindu da lagina ahalik eta heterogeneoena izateko. 
Barra-grafikoan ikus daitekeenez, emakume migratuen negoziorik ohikoena ostalaritza da (% 26,67). 
Dena den, begirada zabalagoa aplikatuz gero, negozioen % 20k elikagaiekin zerikusia du, % 23,33k 
ehungintza edo apainketarekin, % 16,67 estetikari lotuta dago eta % 13,33k bakarrik dihardu IT edo 
komunikazioen sektorean.

Negozioen kokaguneari dagokionez, Bilboko auzo bakoitzean ordezkaritza izaten saiatu da. 
Ibaiondoko barrutiak ditu elkarrizketatu gehienak (% 26 baino gehiago), eta atzetik datoz Deustu 
(%17) eta Errekalde (% 13). Abando eta Basurtu-Zorrotza barrutietan izan ziren zailtasun handienak 
galdeketak egiteko, pertsona migratu ekintzaileek ez zutelako parte hartu nahi.

Negozioen bizi-urteak aztertuta, gehienetan ekintzailetza sortu berria da. % 56,67k 3 urte baino 
gutxiago ditu, hau da, baiezta daiteke hazkuntza- edo bizkortze-fasean daudela, eta ekintzailetza 
egonkorrera eta iraunkorrera iristeko ahaleginak egiten ari dira. Urteek aurrera egin ahala, 
ekintzailetzen ehunekoak behera egiten du.

Urteak EAEn bizitzen:

Ekintzailetza, negozio-arloaren arabera:

Ibaiondo
%26

Deusto
%17

Otxarkoaga-
Txurdinaga

%10

Rekalde
%13

Uribarri
%10

Begoña
%10

Basurto-Zorroza
%7

Abando
%7

Ekintzailetza, barrutien arabera:

Ekintzailetzaren bizi-urteak:
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Lehen, laginean parte hartu dutenek EAEn bizitzen zeramatzaten denbora ikusi da. Era berean, 
garrantzitsua da jakitea euskal lurraldean kokatzen direnetik zenbat denbora behar duten ekiteko. 
Partaide gehienek (% 60) Euskadin batez beste 4-11 daramatzatenean erabakitzen dute ekitea eta 
gailurra 7 eta 9 urte bitartean kokatzen da. % 23,33k bakarrik egiten du 3 urte bete baino lehen eta 
% 16,67k EAEn 12 urte baino gehiago igaro dituenean.

Ekintzaileari ekiteko arrazoi nagusien gainean galdera kualitatiboa burutzen zaionean, galdetutako 
% 28ren esanetan, lan egonkorra izateko eta baldintza ekonomikoak hobetzeko egiten du. % 24k 
lan-prekarietateak bultzatuta hartu zuen erabakia, luzaroan langabezian zegoelako edo norberaren 
ala familiaren bizitza kontziliatu behar izanda beste baten kontura arituta ezin zuelako. % 14k lagun 
edo ezagun batek animatuta edo ekintzaileen familiatik zetorrelako egin zuen. Beste % 14k sektorean 
beste baten kontura dagoeneko esperientzia edo prestakuntza zuen. % 10i hirugarren mende ez 
egoteak eta autonomia irabazteak bultzatu zion. % 8ren motibazioa zerbait pertsonala egitea eta 
errealizatzea da, eta % 2k ekiten du atzerritartasunean administrazio-egoera legeztatzeko.

Elkarrizketatutako pertsonetatik, % 63k ez zuen ekintzailetzan aurretiaz esperientziarik, eta lehenengoz 
hasten zen lanean norberaren kontura. Bestalde, % 37 lehendik ekintzailetan arituta zegoen, hau da, 
dagoeneko Know-how izenekoa zuen.  Aurreko ekintzailetza-esperientziak zituzten pertsona gehienek 
beren jatorrizko herrialdean egin zuten (% 38,46), eta, ondoren, EAEko lurralde honetan edo beste 
batzuetan; gainerakoek, berriz, jatorrizko herrialdetik kanpoko herrialdeetan edo Espainiako beste 
lurralde batzuetan.

Ekiten saiatzeko orduan galdetutako pertsonek aurkitu dituzten hesi nagusiei dagokienez, 
% 21,57ren esanetan, zailtasunik handienetarikoa finantzaketa lortzea izan zen. Bilbon negozioa 
muntatzeko administrazio- eta burokrazia-izapideak elkarrizketatutako ekintzaile migratzaileen iritziz 
gogaikarriak suertatzen dira; ildo horri jarraikiz, % 19,61ek hesi aipagarritzat hartu du. % 15,69ren 
ustez, ekiteko orduan ez zuen zailtasunik izan, eta % 13,73ren iritziz, gaztelania ez menderatzeak 
negozioa abian jartzeko zailtasunak ekarri zizkion, erakundeekin onetsitako komunikazio-hizkuntza 
bakarrak gaztelania eta euskara direlako.

Negozioa hasi aurreko urteak EAEn:

Ekintzailetza hasteko arrazoiak:

Oztopo nagusiak %
Administrariak %19,61
Kulturala %0,00
Arraza-diskriminazio etnikoa %5,88
Errefuxiatua izateagatiko diskriminazioa %1,96
Generoagatiko diskriminazioa %1,96
Merkataritza-lokaletarako sarbiderik eza %1,96
Kontaktu sozialik eza %0,00
Bizilekuari eta lanari buruzko dokumentaziorik eza %5,88
Finantzarioa %21,57
Instituzionala %3,92
Hizkuntza %13,73
Bat ere ez %15,69
Bestelakoak: eskakizun zorrotzegiak dituzten laguntzak %1,96
Bestelakoak: non informatu ez jakitea %3,92
Bestelakoak: ez nuen ondo ezagutzen ez sektorea, ez ingurua %1,96

Teknikoa %0,00

Aurreko ekintzailetzak:

Aurreko ekintzailetzaren kokalekua:

Ez
%63

Bai
%37
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2.3. Finantzaketa-informazioa lortzea 

Finantzaketari buruzko informazio-iturrien artean laginean iturri kontsultatuenak (% 43,75) 
Estatuko erakundeak eta udala dira. Bilbao Ekintzak du kontsulta kopururik handiena (% 14,29), 
eta atzetik datoz Bultz-Lan Consulting eta Barakaldoko Dema (bakoitza % 4,76). Halaber, % 4,76k 
Lanbide bezalako erakundeetan kontsultatu zuen eta ehuneko berak Bilboko Udalean bertan. 
Elkarrizketatutako pertsonen % 20,83 banku tradizionalera bideratzen da zalantzak argitzera; kasu 
honetan, erakunderik kontsultatuenak izan dira La Caixa (% 11,90), BBVA (% 9,52) eta BBK Kutxa 
Bank (% 7,14). Azterlanaren xede diren pertsonen % 27,08k informazioa lagun eta ezagun baten 
bitartez bilatu zuen.

Informazio-iturriak erraz lortu zituzten baloratzeko orduan, udalean edo haren erakunde publiko 
batean kontsultatu zuten gehienen ustez (% 57,14) erraza izan zen. % 28,57ri, ordea, zaila edo 
oso zaila suertatu zitzaion. Banku tradizionalean kontsultatu zutenetatik % 70en iritziz, informazioa 
lortzea erraza izan zen, eta % 69,23ren ustez, lagunak eta ezagunak beharrezko informazio guztia 
ematera irekita zeuden.

Jasotako informazioaren kalitateari dagokionez, % 70ek uste du argia eta ulertzeko erraza izan zela; 
% 3,33k onesten du aldez aurretik ez zuela aipatutako iturrietara jo eta % 26,67k baieztatutakoaren 
arabera, informazioa ez zen erraza, ezta argia ere. Jasotako informazioa erraza ez zela esateko 
arrazoi nagusietara joz gero, % 33,33ren esanetan, finantzaketa eskatzeko paper gehiegi behar dira 
eta, gainera, ulertzeko zailak dira; bien bitartean, % 22,22ren iritziz, laguntza publikoak ez diren 
argiak izan, informazioa ez baitago zentralizatuta. Informazio gehiegik ematen dute informazioa eta 
batzuetan ez da zuzena, osatu gabe dago edo elkarren artean kontraesanean daude.

2.4. Jasotako finantzaketa

Emandako finantzaketari buruz jasotako erantzun guztiak aztertu ostean, babes-sareei 
(senitartekoak, lagunak/ezagunak eta ezkontideak) maileguak eskatzea dago erantzun gehienetan 
(% 34,15). Bigarrenez (% 21,95) banku tradizionala aipatzen da. Gero, hirugarren tokian, norberaren 
aurrezkiak adierazten dira autofinantzaketarako bitarteko modura (% 17,07), baita finantzaketa-
erakundeetan (hala nola Bilbao Ekintza, Bultz Lan Consulting, Dema Barakaldo eta BIC Bizkaia 
Ezkerraldea) funts publikoen bidez finantzatutako laguntzak eta dirulaguntzak eskatzea ere (% 17,07), 
eta atzetik langabezia kapitalizatzea (% 7,32) eta kreditu azkarreko enpresetan maileguak eskatzea 
(% 2,44). 

Informazioa eskatzeko kontsultatutako erakundeak %
Aholkularitza pribatua %4,76
Bilboko udaletxea %4,76
BBK Kutxa Bank %7,14
BBVA %9,52
La Caixa %11,90
Banco Santander %0,00
Behargintza %2,38
BIC Bizkaia Ezkerraldea %2,38
Bilbao Ekintza %14,29
Bultz-Lan Consulting %4,76
Caja Rural de Navarra %2,38
Cámara de Comercio %2,38
Lanbide autoenpleguko ikastaroa %2,38
DEMA Barakaldo %4,76
Bizkaiko Foru Aldundia: Enplegu Saila - Autoenplegu programa. 
Enpresak abian jartzeko eta sortzeko laguntzak.

%2,38

Elkargi %2,38
Eliza %2,38
INEM / Lanbide %4,76
Laboral Kutxa %2,38
Ez du gogoratzen %2,38
Ezer ez %9,52

Ekintzaileak finantzatzen dituzten erakundeak:

Laguntza sareak
%34

Udaletxeak eta 
funts publikoak 
(Bultz Lan, Bilbao 
Ekintza...)
%17

Banka pribatu 
tradizionala
%22

Kreditu azkarreko 
entitateak
%3

Bere aurrezkiak 
erabili zituen

%17

Langabeziaren 
kapitalizazioa

%7
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Gutxi gorabehera emandako zenbateko ekonomikoari dagokionez, lagineko partaide gehienek 
(% 73,33) baieztatutakoaren arabera, 15.000 euro baino gutxiago jaso dituzte, % 16k bakarrik 
15.000 euro eta 30.000 euro bitartean, % 3k 45.000 euro eta 50.000 euro artean eta % 6k 100.000 
euro baino gehiago.

Zergatik hautatu zuten finantzaketa-bide hori galdetzean, haien negozioak finantzatzeko banku-
erakunde tradizionalak hautatu zituztenetik, % 50ek erantzundakoari jarraikiz, dagoeneko bankuko 
bezeroa zen; % 28,57ren esanetan, funts publikoak finantzatzen dituzten erakundeek aukera hori 
gomendatu zieten eta % 7,14k azaldutakoarekin bat etorriz, aholkularitza pribatuak, lagunek eta 
ezagunek gomendatu zioten bide hori edo hautatutako bankuak dagoeneko lan egiten zuen abiarazi 
nahi zuen negozio-frankizia horrekin (% 7,14). 

Banku tradizionala aukeratu zuten pertsonen % 64,29k onetsi zuen arreta ona jaso zutela, %14,29ko 
oso ona, % 14,29k erdipurdikoa eta % 7,14k txarra. Era berean, pertsona guztien % 64,29k 
baieztatutakoaren arabera, inoiz ez zaie kreditu bat ukatu; bien bitartean, % 28,57k onetsitakoari 
jarraikiz, kredituren bat ezetsi zaie. Kredituak ezesteko arrazoi nagusien artean, bankuak pertsonen 
erdiari (% 50) jakinarazi zion finantzaketa eskatzeko prozesuan jarraitzeko abal nahikorik ez zuela; 
bien bitartean, % 25 AIZa ez izateagatik ukatu ziren. Kasu horretan, galdetutakoak asiloa eta 
nazioarteko babesa eskatuta zituen. % 25ek, berriz, ez zuen bankuaren iragazkia gainditu.

Kreditua ezetsi zaien pertsonei dagokienez, % 66,67ren ustez, banku-politikek zenbait nazionalitate 
edo etnia-arrazaren kategoriak diskriminatzen dituzte, eta % 33,33ren iritziz, bankuaren politikak 
asilo-eskatzaileak diskriminatzen ditu. Diskriminatuak sentitzeaz gain (% 25), kreditua ezesteak 
haiengan frustrazio-sentimendua ekarri zion % 50i eta % 25ek pertzepzio edo sentipen negatiboa 
izan zuen.

Kreditu azkarreko enpresetan laguntza eta dirulaguntzak eskatzea hautatu zuen lagineko 
pertsona bakarraren kasuan, enpresa horiek dagoeneko establezimenduaren hornitzaileak ziren, 
eta eskualdatzea onartu zutenean, berari eta bere bazkideari finantzaketa txiki bat eskaini zieten. 
Ekintzailearen iritziz, erakundearen eskutik arreta ona jaso zuen, eta, azkenean, behar zuen zenbateko 
ekonomikoa eman zioten. 

Bestalde, funts publikoekin dabiltzan finantzaketa-erakundeei laguntzak eta dirulaguntzak 
eskatzea hautatu zuten pertsonen % 58,33k hala egin zuen lagunaren edo ezagunaren gomendioak 
bultzatuta; atzetik datoz Lanbide, INEM edo Udalak bidalitakoak (% 16,67) edo informazioa Interneten 
bidez lortu zutenak (% 16,67). 

% 80ren esanetan, arreta ona eman zieten erakunde horiek; % 20ren iritziz, ordea, erdipurdi. Aukera 
hori hautatu zutenen artetik, % 70i ez zitzaizkion inoiz laguntza eta dirulaguntzaren eskaerak ukatu. 
Bestalde, % 10ek azaldutakoaren arabera, eskaera-prozesuarekin atzera egin zuen, laguntza jaso 
baino lehen fakturak aurkeztu behar zituelako eta egoerari aurre egiteko likideziarik ez zuelako; 
% 10ek uko egin zion, izapide ugariekin aurrera egiteko motibaziorik ez zuelako, eta % 10 ez zen 
negozio-planaren ikastaroa egiteko hautatua izan.

Emandako kredituen zenbatekoak:

Zergatik aukeratzen dute banku pribatua finantzaketa-iturri gisa?

Kreditu ukatzeak - Banka pribatua:

Baztertu
%7

Emandakoak
%64

Ukatuak
%29
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Finantzaketa eskuratzeko laguntza-sareak erabili zituzten pertsonetatik, gehienek (% 38,10) finantza-
laguntza beren senitartekoei eskatu zieten, % 23,81ek lagun bati eskatu zion mailegua; % 23,81ek, 
ordea, ezkontideari; bien bitartean, % 9,52k jabe ohien laguntza lortu zuen eta erraztasunak eman 
zizkieten kreditua itzultzeko. % 4,76k laguntza elizaren eskutik lortu zuen. 

Pertsona horiek finantza-metodo gisa laguntza-sarea aukeratzeko arrazoien artean, % 25ek korrituak 
ordaindu behar ez zituelako egin zuen. Beste % 25en esanetan, uste zuen bankuak diru-sarrerarik ala 
abalik gabe edo dagoeneko hipoteka izanda ez ziola finantzaketarik emango. Bestetik, %18,75ek bide 
hau aukeratu zuen, laguntza-sareek finantzaketa txikia eman zietelako; % 12,50entzat ezezagunak 
ziren funts publikoak; % 6,25ek ez zuen prestakuntza-ikastaroak egiteko denborarik funts-publikoak 
erabiltzen dituzten finantza-erakundeek eskatzen duten bezala; % 6,25en esanetan elizkoia zen eta 
parrokoak laguntza eskaini zion.

Autofinantzaketa-tresna gisa beren aurrezkiak erabiltzea hautatu zuten pertsona guztietatik, 
%28,57k baliabide hori beste finantzaketa-mota batekin konbinatu zuen, eta modu horretan abiarazi 
zuen negozioa. Bestalde, bakoitza % 14,29rekin, bide hori hautatu zuen hurrengo arrazoi batengatik: 
ekintzailetza-erakundeek hautatu ez zutelako (% 14,29), mailegua eskatzeko lanik/bermerik ez 
zuelako (% 14,29), laguntza eta dirulaguntza publikoak ezezagunak suertatzen zitzaizkiolako 
(%14,29), laguntza/dirulaguntza eskatzeko Euskadin gutxieneko errolda-denbora ez zuelako 
(%14,29), bankuei korrituak ordaindu nahi ez zizkielako (% 14,29) eta bankuak finantzaketa-eskea 
ezetsi zuelako (%14,29).

2.5. Balorazio orokorrak eta hobekuntza-proposamenak

Erakunde publikoek banatzen duten finantzaketaren informazioari buruzko balorazioaren 
inguruan, aztertutako biztanle gehienek (% 90) uste dute finantzaketa-moduen aholkularitza publikoa 
gehiago beharko litzatekeela. Pertsona hauen iritziz, finantzaketari buruzko informazioa gehiago 
zabaldu beharko litzateke, pertsona askori ez baitzaio iristen. Ildo horretatik jasotako erantzun guztiak 
% 44,44 dira. Atzetik datoz bestelako hobekuntza-proposamenak, hala nola informazio gehiago 
negozioak eskatzen dituen ordainketa eta betebeharrekiko (% 7,41), edukia argia eta erraza izatea 
(% 7,41) eta informazioa zentralizatuta egotea. Adibidez, ekintzaile atzerritarrentzat aholkularitza 
emateko berezko bulegoa sortu beharko litzateke (% 7,41). Beste iradokizun batzuk, bakoitza %3,70eko 
ordezkaritzarekin, hurrengo hauek dira: autonomoen kenkariei buruzko informazio gehiago izatea 
(%3,70), taldekoaren aurretik lehentasuna ematea banako aholkularitzari (% 3,70), lineakoaren 
aldean aurre aurreko aholkularitza sustatzea (% 3,70), Lanbiden migratzaileentzako berariazko 
aholkularitza sortzea (% 3,70), baita Bilboko Udaleko bulegoetan (% 3,70) eta dagoeneko talde 
horrekin lan egiten duten edo horientzako diren beste bulego batzuetan ere (% 3,70), administrazio 
publikoak ekintzailetzan gehiago laguntzea (% 3,70) eta ekintzaileren batek bizi dezakeen 
abandonuaren sentipenari aurre egiteko ekintzailetza-prozesu guztiak gehiago orientatzea (% 3,70). 
Bestalde laginaren % 10 pozik dago finantzaketaren arloan gobernuak emandako informazioarekin.

Kreditu ukatzeak - Laguntzak eta diru-laguntzak:

Kontsultatutako laguntza-sareak:

Gobernuak aholkularitzan hobetu beharreko alderdiak:

Eliza
5%

Lagunak
%24

Jatorriko familia
%14

Euskadin familia
%5

Familia Espainian edo 
jatorrizko beste herrialdea

%19

Ezkontidea
%24

Ordaintzeko erraztasunak
ematen dituzten

lokaletako jabeak
%9

Administrazio 
publikoa

%4

Aholkularitza
%29

Informazioa
%67
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Nahiz eta gehienen esanetan asebeteak dauden banku tradizionalak emandako tratuarekin, 
galdetutako gehienen iritziz (% 53,33) aldea dago pertsona migratzaileen eta bertakoen artean 
finantzaketa lortu nahi denean hainbat faktore direla bide. Adibide, migratzaileek finantzaketa 
lortzea oztopatzen duten administrazio-zailtasun gehiago izan ditzakete, eragozpen gehiago baitituzte 
askotan egoiliar- eta la-baimena eskuratzeko, erroldatuak egoteko edo lan-kontratu mugagabea 
izateko (jasotako erantzun guztien % 25); halaber, oztopoak handiagoak izan daitezke informazioa 
lortu eta banku-abala eskuratzeko, harreman-sare edo aurrezki gutxiago baitituzte (% 25). Era 
berean, batzuen iritziz, erakunde publikoetan eta pribatuetan kredituak eskatzean etnia-arrazaren 
eremuan diskriminazioak izateko arrisku gehiago dago (% 20,83), eta uste dute banku tradizionalek 
dokumentazio gehiago eskatzen dietela eta haientzat burokrazia eta eskakizunak handiagoak direla 
(% 20,83). Horrez gain, ikerketa zehatzagoa egiten zaie (% 4,71). Halaber, aipatutakoaren arabera, 
bertako hizkuntzak ez ulertzea eragozpena izan daiteke finantzaketari buruz informazioa bilatzean 
(% 4,17). Bestalde, % 43,33k baieztatutakoaren arabera, ekiteko kreditua berdin lortzen da eta 
%3,33k ez daki euskaldunek eta atzerritarrek finantzaketa lortzeko orduan alderdik dagoen.

Finantzaketa lortzean inklusiboagoa izateko eta migratzaileei kalterik ez eragiteko 
hobekuntza-proposamenei eutsiz, sarritan, aipatzen da Estatuak negozio-plana egiteko ikastaroei, 
finantzaketa publikoari eta autonomo bezala alta emateko moduari buruzko informazio gehiago 
zabaldu beharko lukeela (jasotako erantzun guztien % 24,39). Orobat, haien esanetan ,gobernuak 
berariazko funtsa sortu beharko luke migratzaileentzat (% 14,63) eta banku tradizionalak burokrazia, 
paperak eta eskakizunak gutxitu beharko lituzke, pertsona horiengan konfiantza gehiago jartzeko 
(% 14,63). Era berean, pentsatzen dute Lanbidek eta pertsona atzerritarrekin lanean diharduten 
bestelako erakundeek informazioa eman beharko luketela (% 12,20) eta aholkularitza pribatuek 
finantzaketa-iturri publikoak eta pribatuak ezagutu beharko lituzketela (% 4,88). Beste iradokizun 
batzuk dira erakunde publikoek eta pribatuek finantzaketa-politikak egiten dituztenean migratzaileek 
dituzten berezko arazoak kontuan hartzea, hala nola egoiliar- eta lan-agiririk ez izatea eta kultura- 
nahiz hizkuntza-aniztasunak (% 4.88); negozio-plan originalak eta sormenekoak baloratzea eta 
migrazioak proposatutako negozio-ideia onetan inbertitzea (% 2,44) eta erakunde-arrazakeriaren 
gainean sentikor izatea (% 2,44). Gainera, laguntza publikoa sortu beharko litzateke migratzaileen 
ekintzailetzan COVID-19ak sortutako ondore negatiboak arintzeko. Bestalde, planteatutakoari 
jarraikiz,  funts-publikoak maneiatzen dituzten finantzaketa-erakundeek gutxienez 10.000 euro eman 
beharko lituzkete migratzaileek haien negozioak abiarazteko, 5.000 euro ez baitira nahikoak (%2,44), 
laguntzen eta dirulaguntzen zenbatekoak negozio-ideiaren eta aurrekontuaren araberakoak izan 
beharko lukete (% 2,44) eta zenbatekoa eman baino lehen fakturak aurkezteko ez litzateke eskatu 
behar (% 2,44). Bestalde, pentsatzen dutenarekin bat etorriz, bankuek korrituak murriztu beharko 
lituzkete kreditu txikiak errazago ordaintzeko (% 2,44); abalak ez dituztenei erraztasun gehiago eman 
beharko litzaieke (% 2,44) eta babesa eta asiloa eskatu duten pertsonak sartu beharko lituzkete 
finantzaketa-politika, -plan eta -programetan (% 2.44). 

Azkenik, ekintzailetza hasteko finantzaketaren bila dabiltzan beste atzerritar batzuei aholkuak 
emateari dagokionez, maiz, aipatu da finantzaketa bilatu baino lehen oinarrizkoa dela negozio-
plana egitea eta, bide batez, bideragarritasun-plana eta merkatuko azterketa garatzea (jasotako 
erantzun guztien % 22,50). Horrez gain, ezinbestekoa da finantzaketari buruzko informazioa bilatzen 
denbora erabiltzea eta erakunde publiko eta pribatuen artean baldintzak alderatzea (% 22,50). 
Halaber, korrituak ordaindu eta banku-erakundearekin zorpetu baino lehen interesgarriagoa da 
norberaren aurrezkietara jotzea (% 15,00); galdetutakoen zati baten azken finantzaketa-aukera da 
banku-maileguak eskatzea (% 12,50). Batzuen ustez, ordea, banku tradizionalean kreditua bilatzeak 
negozioak hasi nahi dituztenentzat aukera bideragarria izaten jarraitzen du (% 7,50). Bestalde, beste 
batzuek babes-sareen aldeko apustua egingo lukete finantzaketa lortzeko (% 7,50). Era berean, 
iradoki dute beste baten kontura langile gisa esperientzia eskuratzea eta intereseko lan-eremua 
ondo ezagutzea finantzaketa bilatu baino lehen (% 7,50). Orobat, migratzaileei gomendatzen diete 
finantzaketa gehiegirik eskatzen ez duen negozio txikiarekin hastea, gerora, banku-mailegua lortze 
aldera aukera gehiago izateko (% 2,50) edo aholkularitza ordaintzea informazioa eskatzeko (% 2,50).

Atzerritarren eta euskal herritarren arteko finantza-desberdintasunen 
pertzepzioa:
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3. GENEROAREN IKUSPEGIA APLIKATZEA

Emaitzak lortutakoan, puntu honetan datu adierazgarri batzuk aztertuko dira sexuaren arabera 
banatuta, proiektuari generoaren ikuspegia eransteko.

• Negozio-eremua:

Lagineko emakumeek ekintzailetzan dihardutenean haien negozio-eremu gehienak norberaren 
irudiari lotutako zerbitzuak (hala nola kosmetika, makillajea, ileordeak, hedapenak, jantzi eta 
osagarrien dendak), ostalaritza edo elikagaien dendak dira.

Gizonen kasuan, negozio-eremurik ohikoena zerbitzuen sektorean kokatzen da ere, orokorrean, 
ostalaritzan aritzen baitira. Dena den, ekintzailetza ohikoenen artean dago IT (informazioaren 
teknologiak) saldu eta konpontzea. Datu horrek berriz berresten du teknologia berrien eremuarekin 
zerikusia duten lanak eta azterketak normalean gizonek garatzen dituztela.

• Ekintzailetzaren bizitza-denbora:

Hautatutako laginean gutxi gorabehera emakumeen negozioen % 72k 3 urte baino gutxiago ditu; 
bien bitartean, gizonen kasuan, negozioen % 44k bakarrik ditu 3 urtetik behera. Gizonen ekintzailetza 
gehienak (% 56) 4 urtetik gorakoak dira. Beraz, emakumeek dituzte ekintzailetzarik gazteenak eta 
finkatze-prozesuan daude. Gizonen ekintzailetzak, ordea, sendoagoak eta egonkorragoak dira.

Emakumeen ekintzailetza, negozio-arloaren arabera

Gizonen ekintzailetza, negozio-arloaren arabera

Ekintzailetza proiektuaren bizi-urteak - Emakumeak:

4-6 urte
%14

Urte bat baino 
gutxiago
%22

1-3 urte
%50

7-9 urte
%14

Años de vida de los emprendimientos - Hombres:

Urte bat baino 
gutxiago
%6

1-3 urte
%38

4-6 urte
%31

7-9 urte
%6

10-12 urte
%13

> 12 urte
%6
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• Aurreko ekintzailetzak:

Emakume ekintzaileen % 35,71 dagoeneko lehen prozesu berean murgilduta egon zen, gizonen      
% 23,08ren aldean. Hau da, aztertutako laginetik emakumeek aurretik gehiago ezagutzen dute eta 
ibiliak dira ekintzailetzaren munduan. 

Aurretik ekitea erabaki zuten pertsonen artean, berriz, gizonen erdiak (% 50) Euskal Autonomia 
Erkidegoan egin zuen; bien bitartean, emakume gehienek (% 43) jatorrizko herrialdean. Datu horrekin 
pentsa dezakegu ekitea erabakitzen duten gizonek dagoeneko Bizkaiko gizarte- eta ekonomia-
testuingurua ezagutzen dutela.

• Kontsultatutako finantzaketa-iturri nagusiak:

Aztertutako populaziotik, bai gizonek, bai emakumeek finantzatzeko informazioa batez ere 
Estatuko udaletan eta erakundeetan bilatzen dute (Bultz Lan, Bilbao Ekintza, Lanbide...). Bigarrenez, 
emakumeek modu berean (% 26,09) jotzen dute haien ezagunen sarera edo banku tradizionalera. 
Aholkuak eskatzeko gizonen bigarren aukera, ordea, ezagunen sarea da (ia % 28) eta, ondoren, 
banku pribatu tradizionala.

Aurretiko proiektu ekintzailetzak - Emakumeak:

Aurretiko proiektu ekintzailetzak - Gizonak:

Jatorrizko 
herrialdea

%43

EAE
%14

Estatu espainolaren 
beste autonomia bat
 %29

Jatorrizko herrialdea 
ez den beste bat

%14

EAE
%50

Jatorrizko 
herrialdea

%33

Jatorrizko herrialdea 
ez den beste bat

%17

Informazio iturri nagusiak - Emakumeak:

Informazio iturri nagusiak - Gizonak:
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• Finantzaketa eskatzeko erakundeak:

Finantzaketa eskatzeko hautatzen duten metodoari dagokionez, galdetutako emakume gehienek 
banku pribatu tradizionala hautatu zuten (% 40), eta ondoren datoz babes-sareak (% 25). Gizonen 
kasuan, berriz, alderantziz gertatzen da. Dirua batez ere babes-sareetan eskatu zuten (% 33,3) eta 
bigarrenez banku pribatuan (% 25).

• Kreditua ematea:

Banku pribatu tradizionalari eskatu zitzaizkion kreditu guztietatik, % 57 emakumeek eskatu zituzten eta 
% 43 gizonek. Dena den, datuak aztertzean, banku pribatuan mailegu gehienak (% 37) emakumeei 
ezetsi zitzaizkien; bien bitartean, gizonen % 16ri.

Finantzazio iturriak - Emakumeak:

Finantzazio iturriak - Gizonak:

Emakumeei kredituak ukatzea:

Gizonei kredituak ukatzea:

Ukatuak
%37

Emandakoak
%63

Emandakoak
%67

Baztertu
%17

Ukatuak
%16
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• Azkenean finantzaketa ematen duten erakundeak:

Azkenik, ekintzaile gehienek haien ekintzailetza banku pribatuaren eta babes-sareen bitartez finantzatu 
zuten, iturri bakoitzak % 27,78 duela. % 22,22 norberaren aurrezkiekin egin zuen. Bestalde, gizonen 
% 39,13k finantzazioa babes-sareei esker lortu zuen eta % 17,39k Bilboko Udalaren eta Estatutako 
erakundeen bidez. Hori banku tradizionalaren bitartez egin zutenen ehuneko bera da.

• Negoziorako beharrezko zenbateko ekonomikoa:

Ekintzaileek banku pribatu tradizionalaren edo funts publikoen ala babes-sareen bidez eskatu behar 
izan zuten diru-zenbatekoari eutsiz, orokorrean, emakumeek finantzatzeko diru gehiago eskatu 
zuten. Gizonen % 93,75ek 15.000 euro baino gutxiago eskatu zituen; bien bitartean, emakumeen 
% 50ek bakarrik eskatu zuen dirua tarte horretan. Emakumeen % 35,71k, ordea, 15.000 euro eta 
30.000 euro bitartean behar izan zituen.

Emakumeei emandako kredituen zenbatekoak:

Gizonei emandako kredituen zenbatekoak:

Emakumeei finantzazioa ematen dieten erakundeak:

Gizonei finantzazioa ematen dieten erakundeak:

Kreditu azkarreko enpresak

Banka pribatu tradizionala

Udaletxeak eta funts publikoak
(Bultz Lan, Bilbao Ekintza...)

Laguntza-sareak

Bere aurrezkiak
erabili zituen

Langabeziaren
kapitalizazioa

Laguntza-sareak

Udaletxeak eta funts 
publikoak (Bultz Lan,

Bilbao Ekintza...)

Banka pribatu tradizionala

Bere aurrezkiak
erabili zituen

Langabeziaren
kapitalizazioa

Kreditu azkarreko 
enpresak
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4. ONDORIOAK 

Aurretiaz mapatzeko orduan, saiatu da Udalaren webgunera eta beste iturri batzuetara jota, Bilbo 
hirian pertsona migratuek zuzentzen dituzten negozioen zerrenda edo errolda lortzen, arrakastarik 
gabe. Horregatik, uste da ekarpen handia litzatekeela informazio hori dokumentatuta eta eguneratuta 
izatea, talde horrek sistemari egiten dion ekarpena eskuratzeko eta gizarte-laguntzen hartzaileak 
besterik ez izatearen ustearekin amaitzeko.

Galdeketen aplikazio-esparruan, hauteman da, oro har, partaideek proiektuarekin lankidetzan 
jarduteko borondatea zutela eta ikertutako gaian interesa zutela. Dena den, finantzaketa gai sentibera 
da, eta batzuetan elkarrizketatuek deserosotasun-sentipena azaleratu dute. Gainera, noizean behin 
mesfidantza nabaritu da, proiektua Udalak diruz laguntzen zuela aipatzen zenean. Halakoetan, 
gogoratzen zitzaien informazioa erabat anonimoa zela eta proiektua GKE batek eta elkarte batek 
gauzatzen zutela.

Ekintzailetzen kokalekuari dagokionez, Bilboko bizileku batzuetan, non errenta-mailak txikiak diren 
eta fisikoki periferian dauden eta/edo gizartearen eta ekonomiaren ikuspegitik baztertuak jarraitzen 
izaten duten, migratzaileen ekintzailetzen tipologia apalagoa da, erosteko ahalmen handiagoa 
dutenekin edo/eta hirigunean gelditzen direnekin (hala nola Indautxu, Abando edo Castaños) 
alderatuz gero.

Galdeketatik atera daitezkeen ondorioei erreparatuz, galdetutako pertsona gehienen iritziz, 
ekintzailetza lan-egonkortasunaren bila dabiltzan pertsonentzat aukera bideragarria da. Luzaroan 
langabezian dihardutenak dira, eta ez dute enplegurik aurkitzen lan-baldintza duinekin. Hau da, 
orokorrean, hautemandakoaren arabera, pertsona migratzaileek beharrak bultzatuta ekiten 
dute, alde batera utzita bokazioa edo norberaren errealizazioa.

Ekiteko orduan aurkitu dituzten oztopo nagusiei dagokienez, nagusiki aipatu da finantzaketa 
lortzea eta, bigarrenez, ekintzailetza abiarazteko eskatzen diren administrazio- eta burokrazia-
izapideak.

Emandako finantzaketari eutsiz, elkarrizketatutako pertsona gehienek maileguak babes-sareei 
eskatu zizkieten, hala nola senitartekoei, lagunei/ezagunei eta ezkontideei. Bigarren bitartekorik 
erabiliena banku tradizionala izan zen. Hirugarren tokian, finantzatzeko haien aurrezkiak aipatu 
zituzten eta, laugarrenez, finantzaketa-erakundeetan (besteak beste, Bilbao Ekintza, Dema Barakaldo, 
BIC Ezkerraldea) funts publikoekin finantzatutako laguntza eta dirulaguntzetara jo zuten.

Interesgarria da azpimarratzea ekintzaileek balizko finantzaketa-iturriak zein izan litezkeen ezagutzen 
ez dutenean, lehenik eta behin, Estatuko udalera eta erakundeetara (Bultz Lan, Bilbao Ekintza, 
Lanbide...) hurbiltzen direla informazioa eskatzera, baina gehienek kreditua eskatzen banku 
pribatuan amaitzen dutela. Hala eta guztiz ere, azkenean aztertutako laginetik gehienak ez dira 
finantzatzen banku pribatuarekin edo erakunde publikoekin; euren babes-sareak dira ekintzailetzan 
hasteko dirua ematen dietenak. Banku etikoa eta kooperatibak aztergai hartuta, ekintzaileek 
informazio edo kreditu eske ez zuten horietara jo, erabat ezezagunak zaizkielako.

Lagineko gehienek negozioari kapital gutxirekin ekin zioten. Aipatutako erakundeetatik 
5.000 euro eta 15.000 euro bitartean jaso zituzten. Hala, aztertutako negozio gehienak txikiak 
dira. Galdetutako gehienek baieztatutakoaren arabera, arreta ona jaso zuten finantza-erakunde 
pribatuetan eta publikoetan, eta orokorrean maileguak eman zizkieten. Azpimarratu behar da, 
ordea, elkarrizketatutako zati txiki bati uko egin zitzaiola finantzaketa-eskaera, prozesuarekin aurrera 
egiteko abal nahikoa ez izateagatik, asiloaren eta babesaren eskatzaile izanda, AIZa ez izategatik 

eta nazionalitatean edo etnia-arrazaren kategorian ala errefuxiatua izatean oinarrituta, 
bankuen diskriminaziozko politikengatik. Modu berean, kreditua ez ezetsi arren, finantzaketa 
eskatzeko funts publikoetara jotzen duen zati batek amore eman zion azkenean, izapideak astunak 
zirelako, fakturak aurreratuta eskatzen zituztelako edo negozio-plana onartezina zelako.

Garrantzitsua da nabarmentzea migratzaileen kasuan helmugako herrialdean babes-sareak 
urriagoak direla, denboraren faktorea funtsezkoa baita familia elkartze aldera afektu-loturak eta 
harreman-sareak eratzeko. Gauza bera gertatzen da banku-abala eskatzeko aurrezki nahikoak lortu 
nahi direnean edo/eta negozioak finantzatzeko Estatuko laguntzei buruzko informazio gehiago izan 
nahi denean. Horregatik, atzerritarrek negozioa hasteko erabakia EAEn urte batzuk daramatzatenean 
hartzen da; orduan, jaioterriko kideen edo lagunen laguntza dute, baita finantza-erakundeetan 
kredituak eskatzeko gutxieneko kapitala ere, eta/edo finantzaketa publikoei buruzko informazioa 
eskura dezakete.

Lagineko partaide gehienen ustez, finantzaketa-moduen inguruan aholkularitza publiko gehiago 
beharko litzateke eta, ildo horretatik, iradoki dute finantzaketa-informazioa gehiago hedatzea, 
laguntza gehiagorekin eta ematean kontrol handiagoarekin batera. Aurrekoaren harira, azpian dago 
informazio argiaren eta errazaren gabezia, beraz, talde honek eskatzen du haien administrazio-
egoeraz arduratzen diren erakundeak, hala nola Lanbide eta Atzerritarrentzako Bulegoa, enplegurako 
bestelako bide gisa ekintzailea sustatzeko.

Horrez gain, iradoki dute gobernuak migratzaileei berariazko aholkuak ematea eta informazio-
iturriak zentralizatzea. Ekitea prozesu korapilatsua da eta Estatuaren laguntza beharrezkoa da, 
erakunde-utzikeriaren pertzepzioa elkarrizketatuetan orokortuta baitago.

Galdetutako pertsona gehienen iritziz, finantzaketa lortzeari dagokionez, bertakoek eta migratzaileek 
ez dute eskubide eta aukera-berdintasun bera, arazoak anitzak baitira. Migratzaileei negatiboki 
eragiten dizkieten zenbait erronka, oztopo eta muga juridiko, sozial eta ekonomiko berezi identifikatu 
dira, eta askotan haien ekintzailetza-proiektuetan finantzaketa lortzea oztopatzen dute; aipatutako 
adibide bat da banku-abala eskuratzeko hezi gehienak dituzten migratzaileak ; askotan egoitza-
baimena lortzeko arazoak dituzte; egiturazko etnia-arrazazko diskriminazioak jasaten dituzte, 
generoa, klase soziala, sexu-lehentasuna, etab. direla eta, beste diskriminazio batzuez gain; 
pertzepzioari jarraikiz, banku-erakundeek dokumentu eta betekizun gehiago eskatzen dizkiete.

Halaber, galdetutako pertsonek erakunde publikoen eta pribatuen aldetik laguntza gehiago 
jasotzeko proposamenak egin dituzte. Estatuak informazio gehiago zabaldu beharko luke 
negozio-plana egiteko ikastaroei eta finantzaketa publikoari buruz. Estatuak migratzaileentzat 
berariazko funtsa sortu beharko luke eta banku-erakundeek migratzaileei paper gutxiago eskatu 
beharko lizkiekete eta haien gainean konfiantza handiagoa jarri beharko lukete.

Generoaren ikuspegiari dagokionez, atal hau sartu da proiektuaren garapen-esparruan, Bilbo 
udalerrian negozio bati ekin nahi izanez gero, finantzen arloan emakume eta gizon migratzaileen 
artean aukera-berdintasuna lortzeko beharrezkoak diren ekintza batzuk identifikatzen lagunduko 
dituelakoan. Ondorioetan argi dago emakumeen negozioek irudia zaintzearekin (kosmetika, 
makillajea, ileordeak, hedapenak, jantzi eta osagarrien dendak) eta elikagaiekin lotura dutela. 
Negozio horiek gizonenak baino gazteagoak izan ohi dira, gehienak 3 urtetik beherakoak; bien 
bitartean, gizonen saltoki gehienek 4 urtetik gora dituzte.

Emakumeek dute, neurri handienetan, ekintzailetzan aurretiazko esperientzia. Hala ere, ezagutzak 
jaioterrian egindako ekintzailetzetan oinarritzen dira; gizonek, berriz, neurri txikiagoan ekin arren, 
EAEn egin dute.
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Finantzaketari eutsiz, emakume ekintzaileek finantzatzeko ohiz informazioa Estatuko udaletan 
eta erakundeetan (Bultz Lan, Bilbao Ekintza, Lanbide...) eskatzen dute, baina finantzaketa banku 
pribatuan eskatzen dute, eta, azkenean, haien negozioak metodo horrekin edo beren babes-sareekin 
finantzatzen dituzte, maila berean. Gizon ekintzaileen kasuan, Estatuko udaletara eta erakundeetara 
(Bultz Lan, Bilbao Ekintza, Lanbide...) jotzen dute informazio eske, baina finantzaketa lortzeko 
lehenengo aukera dira babes-sareak eta, azkenik, horien bidez eskuratzen dute.

Arestian aipatu den bezala, kreditua eskatzeari dagokionez, emakume ekintzaileek banku pribatu 
tradizionala aukeratzen dute finantzaketa eskatzeko. Bankuari zenbateko desberdinak eskatzen 
dizkiote; oro har, emakumeek gizonek baino gehiago behar dute. Nahiz eta bezero potentzialak 
izan, emakumeei mailegua ezesten zaie, galdetutako pertsonen lekukoarekin bat. 

Pena merezi du aipatzea, galdeketaren bidez, gune bat sortu dela migratzaileek etorkizuneko 
migratzaile ekintzaileei aholkuak emateko. Atal honetan iradoki zuten negozio-plana egitea eta, 
bide batez, bideragarritasun-plana eta merkatuko azterketa gauzatzea; finantzaketaren azken aukera 
gisa banku-maileguak eskatzea eta autofinantzaketari lehentasuna ematea; eta, aldi berean, funts 
publikoekin dabiltzan finantzaketa-erakundeetan laguntzak eta dirulaguntzak bilatzea. 

Horrenbestez, lortutako emaitzak abiapuntutzat hartuta, txosten honek azpimarratzen du estatuko, 
erkidegoetako eta udaletako gobernuek finantzaketa-politika, plan eta programa inklusiboak 
sortzeak duen garrantzia, kultura-aniztasunetik abiatuta, berdintasunezko gizarte kohesionatuak 
sortzeko. Hala, finantzaketa eskuratzeko arazoari konponbidea eman behar zaio, adibidez, negozio-
proiektuak finantzatze aldera atzerritarren alde mikro-funts publikoak/pribatuak sortuta. 

Bilboko migratzaile ekintzaileen artean egindako galdeketei buruzko emaitzen txostena islatzen duen 
dokumentu hau amaitzeko, esan eta azpimarratu behar da txostenak abian jarri eta gaur egun 
funtzionatzen ari diren zenbait negozio dituela hizpide. Dena den, bidean gelditu diren migratzaile 
ekintzaileek garatutako proiektu askoren bestelako errealitatea ez du adierazten eta izan liteke 
arrazoia, besteak beste, finantzaketarik ez lortzea. Faktore hori hurrengo urratsetan kontuan hartuko 
da, Bilboko migratzaile ekintzaileek finantzaketa errazago lortzeko lanean jarraituko baita. 




