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“Konpromiso garaia”. Familiek eta enpresek estutasun ekonomikoak 
bizi dituzten garai hauetan, Euskadiko Kutxak aukeratu duen lemak ezin 
hobeki adierazten du Gaztempresako lan taldea osatzen dugunok enpresa 
jarduera berriak abian jarri nahi dituzten pertsonenganako dugun jarrera. 

Gaztempresa pertsona ugariz osatutako fundazio bat da, haren 
helburuak arrakastaz burutzeko elkarlanean dihardutenak. 2009. urtean 
areagotu egin da nabarmen ekintzailetzari eskaintzen diogun laguntza, 
eta ezinbestekoa izan da horretarako proiektuan parte hartzen duten 
pertsona guztien konpromiso sendoa.

Araba, Bizkai, Gipuzkoa eta Nafarroan Euskadiko Kutxaren bulego sarea 
osatzen duten profesionaletatik hasi eta Zerbitzu Zentraletan diharduten 
lankideetaraino, guztiek ekin diote gogo handiz elkarlanari gugana 
hurbiltzen den pertsona ororen proposamena entzuteko, ideia on 
guztiei babesa emateko eta abian jarritako proiektu bideragarri guztiei 
kalitatezko aholkularitza arretatsua eskaintzeko.  

Gaztempresa aitzindari eta lider dugu ekintzaileen zerbitzuan diharduten 
fundazioen artean, eta horrek zerikusi handia du gure entitate 
laguntzaileek eskaintzen duten arretaren kalitatearekin, BULTZ LAN 
enpresarena bereziki. Ez alferrik, lanean eraginkortasunez jarduteaz 
gainera, ideia berriak errealitate bihurtzen ahalegintzen diren pertsonen 
ondoan daude beti. 

Ezin ahantz dezakegu, bestetik, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Saileko eta Mondragon Fundazioko arduradun gorenek eskaini 
diguten arreta beroa, baliabide ekonomikoekin ez ezik, adore handiz 
ere babestu dutelako gure Fundazioak ekintzailetza sustatzeko egiten 

duen lana. Pertsona askoren konpromiso itxaropentsu honen ondorioz, 
errealitatean gauzatu dugu argi eta garbi Plan Estrategikoan adierazitako 
erronka. Datuak ditugu horren adierazgarri: 500etik 1.300era igo da gure 
arreta izan duten pertsonen kopurua; 270etik 600era, diagnostikoen 
kopurua; eta 234tik 328ra, abian jarritako jarduera berrien kopurua.   

Zifra adierazgarri hauek gorabehera, merezi du berriki sortutako 

enpresekin zerikusia duen jarduera aipatzea, enpresa horiek abian 

jartzeko ahalegin handiari gaur egungo merkatuaren egoera zaila gehitu 

behar diogulako. Hala, enpresa horiei eskaintzen diegu: alde batetik, 

enpresak sendotzeko tailerrak, irtenbide praktikoak bilatzeko enpresen 

eguneroko kudeaketaren zailtasunei; bestetik, Sare Sozial bat, pertsona 

ekintzaile eta enpresentzat, negozio berrien arteko hartu-emanak eta 

elkarlana sustatzeko. 

Nolanahi ere, mundu osora neurri handiagoan edo txikiagoan zabaldu 

den krisi ekonomikoa dela-eta, ihes egin behar dugu lortutako emaitzek 

eragin lezaketen autokonplatzentziatik. Berrikuntzan sakondu behar 

dugu, eraginkorragoak eta eragingarriagoak izateko gure zereginetan, 

kudeatzen ditugun baliabide ekonomikoek gizarte errentagarritasun 

bikaina izango dutela segurtatzeko. 

Sinetsita nago, inolako zalantzarik gabe, Fundazioaren arrakasta 

ahalbidetu duten pertsona guztien konpromiso eskuzabala abiapuntu 

ezin hobea izango dela ekintzaileen ahaleginak eta irudimenak merezi 

dituzten emaitzak biderkatzeko. Era horretan, datozen urteotan gaur 

egun bezalaxe, gure gizarteari egiten diogun ekarpenaz harro egon 

gaitezen. 

Presidentearen gutuna

Juan Manuel Sinde
Gaztempresa Fundazioaren Presidentea



2. Gaztempresa

Gaztempresa Fundazioa entitate pribatu bat da, irabazi 

asmorik gabekoa, Euskadiko Kutxaren gizarte zereginaren 

barnean kokatzen dena, eta haren helburua enplegua sortu 

eta babesteko xedea duten ekimenak bultzatzea da, hainbat 

programa eta zerbitzuren bitartez balioa eskaintzeko gure 

bezeroen garapen profesional eta enpresarialari, gurekin 

elkarlanean diharduten erakundeei eta oro har gizarte osoari. 

Fundazioaren xede diren pertsonak:

kolektiboak.

hezkuntza erakundeak.
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Patronatua

Juan Manuel Sinde 

Jon Emaldi

Antonio Salas

Jose Mª Usatorre

Koldo Aizpurua

Alfonso García

Juan Ramón Melgosa

Juan Carlos Benavente Pello Ugalde

Alberto Pérez de Eulate

Belen Larrauri

Pedro María Jimenez

Luis Daniel Bernal

Jokin Longarte

Arabako Lurralde B

Continúa ->

3. Gaztempresa osatzen duten pertsonak 2009

2009ko Organigrama

2010
PATRONATUA

Kudeatzailea Lurralde arteko 
Batzordea

Lurralde Batzordeak



Javier Blanco

Iñaki García

Amaia Ceciaga

José Félix Fernández

Eduardo Beasain

Josetxu Urrutia

Aitor Lauzirika

Javier Alvarez

Aitor Berlanga

Bizkaiko Lurralde B.

Arantxa Olaizola

Juan Mª Osteriz

Pedro Isasi

Pedro Cousillas

Gema Olabide

Conchi Gallastegi

Javier Larrañaga

Iñaki Zamorano

Iñaki Juanbeltz

Ibon Otaegi

Gipuzkoako Lurralde B.

Nafarroako Lurralde B.

3. Gaztempresa osatzen duten
pertsonak 2009

Iker Etxebarrieta

Xabier Zabaltza

Mª Eugenia Gainza

Aitor Azpiazu

Pello Bayona

Alberto Aguirre

Pablo Gurpegi

Alfonso Jiménez

Manuel Romero

Iñigo Etxarri

Ignacio Ramirez

2010

Yolanda Paunero
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4. Jardun-lerroak



Resultados y Perfil 2009SORTUTAKO ENPRESA KOPURUA

Urtea ARABA BIZKAIA GIPUZKOA NAFARROA GUZTIRA

2009 39 147 106 36 328

SORTUTAKO LANPOSTU KOPURUA

Urtea ARABA BIZKAIA GIPUZKOA NAFARROA GUZTIRA

2009 71 236 137 66 510

Enpresak sortzea Helburu nagusia

Enplegua sortuko duten enpresa ekimenak garatzen 

laguntzea negozio ideia bat duten eta ideia hori gauzatu 

nahi duten pertsonen artean. 
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2.331
enpresa 
guztira

Sortutako enpresak

4.293
lanpostu Sortutako lanpostuakProgramaren bilakaera

1994. urtean sortu zenetik gaurdaino, Gaztempresa Fundazioak 

laguntza eskaini die 2.331 enpresari, eta 4.300 lanpostu sortu dituzte 

gutxi gorabehera. Azken urtean, %40 handitu da sortutako enpresa 

kopurua.  
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Zerbitzuak
%75
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%25

Enpresa Sektorea 2009
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ARABA BIZKAIA GIPUZKOA NAVARRA

Batez besteko inbertsioa (milaka eurotan)
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Finantza Profila

2009an, enpresa berriak abian jartzeko batez besteko 

inbertsioa 50.300 eurokoa izan da. Batez besteko mailegua 

enpresa proiektua burutzeko, aldiz, 39.600 eurokoa.

50,3

39,6
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Enpresak sendotzea

Negozio bat abian jartzea lan neketsu eta korapilatsua da. Ekimena martxan jartzea lortu ondoren, ahalegin 
gogor horren emaitza sendotzeko ordua iristen da. Zeregin horretan, Gaztempresak enpresaburuei laguntzen 
die enpresa berriak merkatuan sendotzen.

Laguntza hauek eskaintzen ditu horretarako:

Tailerrak eta mintegiak enpresak sendotzeko.

Aholkularitza espezializatua berrikusketa egoeran dauden enpresentzat.

sare soziala.

Consulting Pro, zerbitzua, enpresei zuzendutako kontsulta, diagnostiko eta aholkularitza zerbitzua. 
900 100 240 telefonora deituz, enpresek zalantza guztiak argitu ditzakete: lan eta zerga arloko arazoak, 
negozioaren kudeaketari lotutakoak (kontratuak, diru-laguntzak, etab.).
Ekimen hauen helburua enpresaburu berriei eguneroko zereginetan babesa eskaintzea da, erabakiak hartzen 

laguntzeko, eta horri esker: 

mesederako.

Eginiko ekintzen adierazleak

Antolatutako tailer kopurua 60

Parte-hartzaile kopurua 367

Parte-hartzaileak batez beste tailer 

bakoitzeko

   6



Sare soziala
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Gaur egun, Interneteko sare sozialen bidez, harremanetan 
jar gaitezke edukiak partekatzeko, elkarreragiteko eta 
interes berdintsuak dituzten komunitateak sortzeko: lana, 
adiskidetasuna, harremanak, etab. 

Sare hauek parte-hartzea eta elkarlana bultzatzen dute, eta 
erabiltzaileek proiektu batean parte har dezakete edozein 
lekutan direla ere.

Identitate bat eraikitzeko aukera ematen dute, eta beste 
erabiltzaileekin era guztietako informazioa partekatzeko.

Harremanak eta komunikazioa errazten dituzte pertsonen 
artean, oztopo fisiko eta kultural guztien gainetik.

Informazioa berehala transmititzen da, etengabeko 
eguneratzeari esker.

Prestakuntza errazten dute, eta praktikan jar daitezke 
eskuratutako kontzeptuak.

Ekintzailetza bultzatzen dute, informazio berriaren 
etengabeko bilaketari esker.

Gaztempresak, bere gain hartutako konpromisoa betez, 
lehenengo on-line sarea sortu du Euskal Herriko enpresek 
informazioa, esperientziak eta ideiak partekatzeko aukera izan 
dezaten. Era guztietako edukiak partekatu daitezke:

zaizkion gaiei buruz.

GAZTEMPRESA SARE SOZIALA
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Ekintzailetza sustatzea

MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA

Gaztempresaren laguntza prestakuntza hitzaldi, 
jardunaldi eta enpresa ekimenen lehiaketen bidez.

EKITEN: Enpresa Ideien lehiaketa

  1 Saria: Eguzkitako Adimenduna. 

  2 Saria:

  3 Saria: Komunikazioa.

AMETSEN  EKAITSA 

Gazteen arteko topaketak, elkarrizketa bultzatu, tarte 

atsegin bat igaro eta ekintzailetza indartzeko. Finlandiako 

Team Academy metodologia erabiltzen da, talde lanean 

oinarritua, ekintza bidezko ikaskuntzaren bitartez 

Babesa eskaintzea ikasleen artean ekintzailetza bultzatu nahi duten Unibertsitate eta Lanbide Heziketako 
ikastetxeei, laguntza ekonomiko eta ekimen berezien bitartez.

NAFARROAKO UNIBERTSITATEA – TECNUN

TECNUN: Kirol Asmakizun eta Diseinuaren V. lehiaketa 

Talde lana indartzeko, ideiak sortzeko tekniken bidez.

Espiritu kritikoa erabiliz produktuak hobetzeko.

Marrazteko tresna informatikoen erabileran trebatzeko.

Proiektu saritua: Bide Segurtasuna txirrindularientzat.



SAN JORGE LH

Aitorpena eta errekonozimendua espediente akademiko 
eta enpresa proiektu onenei. 

  1 Saria: Analisia eta Kontrola.

  2 Saria:   

TKNIKA. Euskadiko Lanbide Heziketaren 

Berrikuntza Zentroa

Gaztempresak proiektu hauek babestu ditu:

EJE  programa

EJE hezkuntza proiektuaren bidez, ikasleak subjektu 

aktibo dira beren enpresa ikaskuntza prozesuan.

EJEk erronka bat ezartzen die ikasleei: beren jarduera 

garatzeko enpresa bat sortu eta kudeatzea, testuinguru 

nazioarte mailan garatzen dute beren jarduera, eta 

merkataritza harremanak ezartzen dituzte estatuko 

eta beste herrialde batzuetako ikastetxeetan sortutako 

antzeko enpresekin, produktuen katalogoak trukatzeko, 

eskaerak negoziatzeko eta produktuak esportatu eta 

inportatzeko, modu errealean, ondoren tokiko merkatuan 

merkaturatzeko.

LANBIDE HEZIKETA

ELORRIETA LH

Hitzaldiak ikasleen artean ekintzailetza bultzatzeko.

TXORIERRI POLITEKNIKA IKASTEGIA

Laguntza hitzaldien bidez, eta ikasleen artean 
proiektuak bultzatzea. Aurtengo proiektua:

KALTXO: Metrologia enpresa.
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TKNIKA. Euskadiko Lanbide Heziketaren Berrikuntza

 Zentroa

 

URRATS BAT BEKAK

Programa honen helburua LHko ikastetxeei Enpresa 

Proiektuak aztertu eta martxan jartzeko testuinguru 

estandar bat eskaintzea da, enpresak arrakastaz sortzeko 

behar diren urratsak eginez.

Gaztempresaren zeregina laguntza ekonomikoa ematea 

da, Gaztempresa maileguen eta beken bitartez.

URRATS BAT SARIAK

Urrats Bat programan parte hartzen duten LH ikastetxe 

guztiak biltzen dituen urteroko ekitaldia. Donostiako 

Kursaal jauregian egin zen eta 6.000 euro bideratu ziren 

ekitaldi horretarako.

LANBIDE HEZIKETA
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BESTE EKINTZA BATZUK (NAFARROAN)

IDEACTIVA SARIA

lagundutako lehiaketa. Azken 12 urteetan enpresa 

proiektu eta negozio ideia berritzaileak dituzten gazteak 

saritu ditu. Saria 10.000 eurokoa da.

DONAPEAKO LH

Ekintzailearen Egunaren programazioaren barnean 

eskainitako hitzaldia. 1.200 euro bideratu ziren jardunaldi 

horretarako.

GAZTELAN FUNDAZIOA - ALDAPA PROGRAMA

“ALDAPA Trebakuntza Oinarrizko Enpleguetarako” 

programa: helburu nagusia programan parte hartzen duten 

pertsonen enplegagarritasuna areagotzea da, lan merkatu 

arautuan esperientzia eskuratuz eta ikasgelan trebetasun 

pertsonalak landuz enplegua garatu eta mantentzeko.

Gaztelan Fundazioa arduratzen da programa kudeatzeaz, 

eta haren egitekoa gizarte bazterketa pairatzeko arriskuan 

dauden pertsonei gizarteratzen lagundu eta elkartasunean 

oinarritutako ekonomia eraikitzea da, pertsonak 

ekonomiaren parte aktibo eta helburu izan daitezen. 6.000 

euroko ekarpena egin da horretarako.



GAZTEMPRESAren Komunikazio Ekintzak

TOPAKETAK

BIHOTZA SARIAK

Pablo Angulo jaunak, Enplegu eta Gizarte Gaietarako 

Sailburuorde ohiak, Bihotza Saria eman zion Gaztempresari 

azken hamabost urteotan enplegua sortzen eginiko 

ahaleginagatik.

1010 AHOLKU EKINTZAILEENTZAT

Gaztempresa Fundazioak, pertsonen eta antolakuntzen 

gobernuan aditua den Javier Fernandez Aguadorekin 

batera, “1010 aholku ekintzaileentzat” liburua argitaratu 

du enpresak sortzeko aholku eraginkorrenak bilduz.

Bi topaketa egin dira, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta 300 

lagunek baino gehiagok parte hartu dute bilkura horietan.

Topaketetan, aholku interesgarriak eman zaizkie 

ekintzaileei, esperientzian eta gogoetan oinarrituak, 

enpresa bat sortzeko abentura zirraragarriari ekiteko, 

eguneroko kudeaketen bide astuna samurtzeko eta 

arrakastari begira erabaki egokienak hartzeko.
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Komunikazio arloko beste ekimen batzuk:

GAZTEMPRESAren irudi berria sortzea

konprometituagoa.

Komunikazio kanpaina

EAEko gizarteari Gaztempresaren irudi berria aurkezteko. 

Prentsa, irratia eta telebista barne hartzen dituen 

Hedabideen Plan baten bidez.

Urteko jardunaldiak

Bi jardunaldi egin dira, Bilbon eta Donostian, eta 232 lagunek 

parte hartu dute.

Prentsaurrekoak

Hainbat prentsaurreko egin dira:

Emaitzak aurkezteko, Plan estrategikoa azaltzeko eta Sari 

banaketarako.

Web

funtzionalitate berriekin. Sare soziala.



“Produktu 
berezitu batean 
sinesten dugu”
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   2009-2012

Gure Erronka

2000 enpresa 4 urtean

Publiko Xedea handitzea

Produktuaren Malgutasuna

 

Kudeaketa zabaltzea



Egoera Balantzea 2009

AKTIBOA EUROS

AKTIBO EZ KORRONTEA 610

1. Ibilgetu ukiezina 0

2. Finantza inbertsioak epe luzera 610

AKTIBO KORRONTEA 1.507.920

1. Izakinak 24.750

2. Zordun komertzialak eta kobratzeko kontuak 360.003

3. Finantza inbertsioak epe laburrera 0

4. Efektiboa eta aktibo likido baliokideak           1.123.167

AKTIBOA GUZTIRA 1.508.530

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA EURO

ONDARE GARBIA 394.909

1. Funts berekiak 394.909

50.000   

320.366

24.543

PASIBO EZ KORRONTEA 905.456

1. Hornidurak epe luzera 905.456

PASIBO KORRONTEA 208.165

1. Zorrak epe laburrera 7

2. Hartzekodun komertzialak eta beste kontu batzuk 88.158

3. Periodokatzdeak epe laburrera 120.000

PASIBOA GUZTIRA 1.508.530

   Urteko Kontuak

*Ikuskatutako kontuak
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2009ko ekitaldien galdu-irabazien kontua
*Cuentas auditadas.

KONTUAK / (ZOR) HARTZEKO EURO

ERAGIKETA JARRAITUAK

1. Diru-laguntzak, emaitzak eta legatuak 1.162.838

2. Laguntza ekonomikoak - 435.938

3. Pertsonalaren gastua 0

4. Beste ustiapen gastu batzuk - 715.587

5. Ibilgetu amortizazioa 0

USTIAPEN EMAITZAK 11.313

6. Finantza sarrerak 13.230

FINANTZA EMAITZAK 13.230

ZERGA AURREKO EMAITZAK 24.543

7. Zerga mozkinen gainean -

EKITALDIAREN EMAITZA 24.543
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