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JOERA 
ALDAKETA 
EKARRI DUEN 
URTEA 

Aldagai ekonomiko nagusiek berretsi egin dute 
aurreko ekitaldiaren amaieran agertzen hasia zen 
joera aldaketa; hala, 2014an, EAEko BPGa % 1 hazi da, 
eta Nafarroako Foru Komunitatekoa % 1,4, Estatuko 
hazkundearen adinakoa. Bertoko lan-eremuan ere, 
krisiaren ondorioak oraindik ere agerikoak badira ere, 
hobekuntza txiki bat sumatu da. Horren guztiaren 
gakoa kanpo sektorearen bultzada iraunkorra izan 
da, zeren bere hobekuntzak barne eskaria ere kutsatu 
baitu azkenean, batez ere kontsumoaren eremuan, 
eta baita, neurri txikiagoan, inbertsioaren eremuan 
ere.

Finantza Sektoreari dagokionez, ekitaldiaren ezaugarri 
nagusia interes-tasen jaitsiera izan da, minimo 
historikoetara iritsi baita, eta sistemaren likideziaren 
tentsioen behin betiko oreka, EBZren erabakien 
ostean. Horren ondorioz, finantza-erakundeek 
murrizketa izan dute beren kreditu-zorroen sarreretan; 
aldi berean, baina, beren berankortasun-ratioak 
hobetu dituzte, aurreneko aldiz azken sei urteetan. 
Bi albiste on kreditu eskariarentzat, zeren horri esker 
eskaintza apur bat igo baita bigarren seihilekoan; 
izan ere, igoera mardulak ekarri ditu merkataritza-
operazioen formalizazioetan, kontsumoarentzako 
finantziazioan eta hipoteketan.

E k i n t z a i l e a r e n  Le g e a  e k i t a l d i k o  n o b e d a d e 
garrantzitsuenetako bat izan da,  zeren arauzko 
hobekuntzak ekarri baititu enpresen sorrera bizkortzeko, 
hala nola erantzukizun mugatuko ekintzaile indibidualaren 
figura berria; gainera, laguntza fiskalak ere ekarri ditu, 
hala nola 50 €ko tarifa laua, ekintzaile berrien Gizarte 
Segurantza ordaintzeko.

ELKARLANA ETA BERRIKUNTZA 

Krisiak sortutako egoera horretan, GAZTENPRESAtik 
itxaropen batez heldu genion 2014ko ekitaldiari, alegia, 
atzeraldiaren amaiera aprobetxatuz gai izango ginela gure 
gizarteko ekintzailetza neurri handiagoan dinamizatzeko. 
Horregatik, Fundazioa Kudeatzeko Plana diseinatu genuen, 
proiektuari baliabide gehiago bideratuz, Laboral Kutxako 
pertsonak mobilizatuz eta lankidetza eremu berrietara 
irekiz, maila guztietan, zeren sinesten baikenuen gai 
izango ginela enpresa berrien eta sortutako lanpostuen 
kopuruak nabarmen handitzeko. 

Aski ezaguna da Laboral Kutxaren bulego sare zabala 
dugula gure alde, Erakundearen aldetik gure organo 
eta batzordeetan beren borondatez kolaboratzen 
duen pertsona talde mardul batez; halaber, Bultz-
Lan ere badugu, aliatu nagusi gisa, mikroenpresetan 
espezializatutako aholkularitzaren eremuan. Horrez 
gain, baina, eta ekintzailetza elkarlana bereziki 
azpimarratzen duen ikuspegi batez ulertzeko dugun 
formagatik, Euskal Autonomia Erkidegoko Garapen 
Agentzia ugarirekin ere kooperatzen dugu; izan ere, gure 
finantziazio baldintza bereziak eskaini nahi dizkiegu 
gure ingurunean sortzen diren proiektu bideragarri 
guztiei. Hala eta guztiz ere, eta gure jarduera hedatzeko 
asmo irmo horretan, aurreko ekitaldian elkarlanerako 
ildo berriak abiatu ditugu Estatuan eta nazioartean. 
Hona hemen esanguratsuenak:

PRESIDENTEAREN GUTUNA

XABIER EGIBAR



• Europar Batasuneko European Investment 
Fund erakundearen “Progress” programaren 
laguntza-lerroaren finkapena; programa horrek 
mikrokredituentzako bermeak eskaintzen ditu,  eta 
laguntza-lerroa Finantza-erakunde batek sinatu 
duen bigarren garrantzitsuena da.  

• YBSn parte hartzea, tokiko bazkide fundatzaile gisa. 
Erakunde horrek YBI –Youth Business International- 
erakundea ordezkatzen du estatuan. YBI irabazi-
asmorik gabeko erakundeen nazioarteko sare bat 
da, helburu komuntzat duena gazteei beren negozioa 
sortzen laguntzea, metodologia konpartitu batez 
baliatuz. 

• Accenture Fundazioak gidatzen duen “Urrakorrenen 
enpleguaren alde elkarrekin” programan kolaboratzea. 

• Eta, 2015eko hasieran, European Microfinance   Network 
– Europako Mikrofinantzen Sareari atxikitzeko eskaria 
formalizatzea. 

Gainera, joera berrietara egokitu nahirik, gure webgunea 
birkonfiguratu genuen; horren helburua izan zen, beste 
batzuen artean, mikroenpresa berriak elkarreraginean 
aritzera bultzatzea, ezagutzaren transmisioa eta balioaren 
sorrera euskarritzat hartuta.

Fundazioaren balio proposamenak hauxe hartzen du barne: 
ideia bideratzen edo heltzen laguntzea bere hasierako 
uneetan; proiektuaren bideragarritasuna aztertzea; 
finantziazio-egituraren diseinua; kreditua bera ematea, 
baldintza bikainetan, eta negozioa abiatzeko tramiteak 
egitea. Nolanahi ere, Fundazioaren eta Laboral Kutxako 
pertsonen lana ez da hor bukatzen, zeren eta, proiektua 
abiatzen lortzeaz gain, uste baitugu funtsezkoa dela haren 
iraupena bermatzea bere bizitzaren lehenengo urteetan; 
izan ere, urte horietan kontzentratzen dira arazo handienak 
eta hilkortasun-indizeak. Horregatik, sortutako enpresak 

finkatzen laguntzeko hitzaldi eta tailerrez gain, Laboral 
Kutxako profesionalez, zuzendaritza-lanetan aritutako 
pertsonez eta ekintzaile arrakastatsuez osatutako talde 
boluntarioak aktibatu ditugu, ekintzaileei “mentoring” 
zerbitzu bat eskaintzeko xedez.

MARKA HISTORIKOA EMAITZETAN

Enpresa eta enpleguen sorrera bultzatzeko erabaki irmo 
horren ondorioz, iazko ekitaldian 462 enpresa txikiren 
sorreran kolaboratu dugu, eta horrek 771 lanpostu berri 
ekarri ditu. Horrek guztiak gure historia luzeko markak 
hautsi ditu; hala, 1994an abiatu ginenez geroztik, 3.720 
mikroenpresa eta 6.603 lanpostu sortu dira Gaztenpresaren 
laguntzarekin.  

Alderdi kuantitatiboak garrantzitsuak dira guretzat, baina 
batez ere ekimen horietako bakoitzaren atzean ekintzaile 
bat dagoelako, eta ekintzaile horrek bere jakintza eta 
grina osoa jartzen dituelako jarduera ekonomiko berri bat 
abiatzeko, horren bidez bere lanpostua sortzeko. Izan ere, 
Jose María Arizmendiarrieta Laboral Kutxako fundatzailearen 
hitzetan –aurten haren jaiotzaren mendeurrena ospatzen 
dugu-, ez dago soberan gogoratzea “kontua dela jakitea 
ea duintasunez bizi gaitezkeen,  eta duintasunez bizitzea 
geure buruaren jabe izatea dela”.

Gure aldetik, enplegu eta aberastasunaren sorrera gure 
gizartean bultzatzen jarraitzeko asmo sendoarekin 
jarraituko dugu, gure proposamen integrala etengabe 
hobetuz; nahi duguna da ez geratzea ideia bideragarri bat 
bera ere markatuan jarri gabe, finantziazio edo aholkularitza 
faltagatik; halaber, beren enpresa-proiektuan laguntzen 
jarraituko diegu iniziatiba duten pertsonei, zeren eta, azken 
batean, proiektu hori beren bizi-proiektuaren atal oso 
garrantzitsu bat da.
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Gure boluntarioak

NORTZUK GARA?

GAZTENPRESA
Gaztenpresa Fundazioa irabazi-
asmorik gabeko erakunde pribatu 
bat da, Laboral Kutxaren gizarte-
ekintzaren alorrekoa. Bere helburua 
da enplegua sortzen eta mantentzen 
laguntzen duten ekimenak 
sostengatzea eta horri buruzko 
ekintzak garatzea, enpresa-garapenari 
eta bere erabiltzaileen garapen 
profesionalari balioa ekartzen dieten 
programa eta zerbitzuen bitartez, bere  
aliatuei -pertsonak eta enpresak-  eta 
gizarte osoari balioa ekartzeaz batera.

Fundazioa hauengana zuzentzen da:

• Pertsona ekintzaileak, batez ere 
gazteak 

• Laneratzeko eta gizarteratzeko 
zailtasunak dituzten kolektiboak. 

• Garapen-proiektuak dituzten 
mikroenpresea gazteak. 

• Sen ekintzailea bere erabiltzaileen 
artean sustatu nahi duten 
erakundeak. 



Gaztenpresak europar aitortza lortu du Giordano Dell’Amore 
Fundazioaren “Microfinance Good Practices Europe Award” sariaren bidez 

EUROPAR 
AITORTZA 





1. Enpresak sortzea 
2. Enpresak sortzeko finantziazioa 
3. Enpresak finkatzea 
4. Mentoring programa
5. Kultura ekintzailea sustatzea

JARDUNBIDEAK





HELBURU OROKORRA

Negozio txikien eta mikroETEen sorrera, 
garapena eta iraupena sustatzea, 
enplegurako aukerak autoenpleguaren 
bidez identifikatuz, langabezian edo 
lanik gabe geratzeko arriskuan dauden 
pertsonentzat. 

2014an SORTUTAKO ENPRESAK

2014an SORTUTAKO LANPOSTUAK

HAUXE ESKAINTZEN DUGU

Aholkularitza Zerbitzuak 
Zer iruditzen zaizu aholkulari tekniko bat eta kudeatzaile pertsonal bat 
izatea eskura, inolako kosturik gabe eta zure proiektu berriaren zerbitzuan?

Finantziazio Plana
Jar ezazu martxan zeure enpresa berria, behar duzun sostengu 
ekonomikoarekin.

Zure negozioarentzako aukerak 
Zure negozioa irekitzen da, eta aukera berriak ere bai, Gaztenpresa 
Sarearekin.

Consulting - PRO
Zure negozioarentzako sostengua izateak dakarren lasaitasuna.

462
771

SORTUTAKO 
ENPRESAK
2014 an

SORTUTAKO 
LANPOSTUAK
2014 an

ARABA 114

BIZKAIA 204

GIPUZKOA 98

NAFARROA 46

TOTAL 462

ARABA 201

BIZKAIA 341

GIPUZKOA 147

NAFARROA 82

TOTAL 771

ENPRESAK SORTZEA



PROGRAMAREN BILAKAERA

Gaztenpresa Fundazioa 2002ko azaroaren 6an hasi zen 
funtzionatzen. Harrezkero, sostengatutako enplegu-ekimenen 
bilakaera hauxe izan da orain arte:3.700

ENPRESA BAINO 
GEHIAGO SORTUTA

6.600
LANPOSTU INGURU 
SORTUTA
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38

59%

59%

69%

5%

41%

41%

31%

78% 17%

LAN EGOERA

IKASKETA MAILA

FORMA JURIDIKOA

batez besteko adina

GIZONAK

jardun.

Unibertsitatez
bestekoak 

KOOP. 

Unibertsitate 
mailakoak

O.E.- BANAKAKOA E.M.S.

EMAKUMEAK

langabezian



2014an, enpresa berriak abiatzera 
zuzendutako batez besteko 
inbertsioa 50.700 euro izan dira.

50.700
BATEZ BESTEKO INBERTSIOA

2014an, enpresa-proiektua gauzatzeko 
beharrezkoa zen batez besteko 
mailegua 30.012 euro izan dira.

30.012
BATEZ BESTEKO MAILEGUA

MERKATARITZA

JARDUERA SEKTOREA

ZERBITZUAK

BESTE BATZUK

29%

65%

06%



FINANTZIAZIO PLANA

Laboral Kutxari esker, zure proiektua 
finantzatzen dugu baldintza 
onuragarritan. Finantzazioa zure 
negozioaren beharretara egokitzen 
dugu, tramitazioetan laguntzen dizugu,…

Programaren hasieratik orain arte, 114,5 
milioi euro eman zaizkie programan parte 
hartu duten pertsonei.

Finantza-jarduerari dagokionez, hauxe 
esan dezakegu: sortutako 
462 enpresetatik, % 76k Gaztenpresa 
finantziazioaren modalitateren bat 
eskuratu dute

Emandako mailegu kopuruaren % 65 
mikrokredituak dira.

Emandako maileguen % 35 25,000 €tik 
gorako maileguak dira. European 
Investment Fund-en bermea funtsezkoa 
izan da.

PRODUKTU MOTA
GAZTENPRESA

Gaztenpresa Finantziazioa
Mailegu kopurua

Finantziazioa
25.000€ tik gora.

Finantziazioa
25.000€ tik gora.

MIKROKREDITUAK
(< 25.000€)

MIKROKREDITUAK
(< 25.000€)

Gaztenpresa Finanziazioa
Finantzatutako zenbatekoa

MIKROKREDITUAK 25.000raino
5 urte arte

MAILEGU
PERSONALAK

7 urte arte

MAILEGU
HIPOTEKARIOAK

15 urte arte

KREDITU
KONTUA

LEASING

35%

65% 65%

35%



“Estiloa eta 
moda nire 
grina eta nire 
lana dira”
María Uranga
ASESORES DE IMAGEN
Irudi aholkularia



Atal honen helburua enpresa berriak merkatuan finkatzea izan 
da. Programa hau zuzentzen da enpresa finkatzeko fasean 
laguntza behar duten mikroenpresetara.

ENPRESA 
FINKAPENA



“Orain 
neu naiz 
erabakitzen 
duena”
Enara Sánchez
REKETE GUAUPOS
Txakurrentzako 
ile-apaindegia 



“Benetan 
maite dudana 
dut lanbide”
Carlos Canales
CICLOS CANALES
Zikloen salmenta eta 
konponketa 



Horregatik guztiagatik, Gaztenpresa 
eta Laboral Kutxak laguntza hauek 
ematen dituzte enpresak finkatzeko:

1. Enpresetara egokitutako 
prestakuntza praktikoko tailerrak 
eta mintegiak.  

2. Enpresentzako aholkularitza 
espezializatua. 

3. Gure sare sozialak haien esku 
jartzea, interneten hobeto 
bistaratzen laguntzeko: 

a. Interneten presentzia izatea. 
b. Jarduten hasten diren 

beste enpresa batzuekin 
kontaktatzea, lankidetzan 
aritzeko edo transakzioak 
izateko. 

c. Zuzeneko harremana izatea 
Gaztenpresarekin. 

4. Laboral Kutxaren PRO zerbitzua: 
kontabilitate, zerga, lan eta diru-
laguntzen arloko gaiei buruzko 
aholkularitza, tresna hauen bidez: 

a. Web eta Newsletter.
b. Mail eta kontaktatzeko 900  
    telefonoa. 
c. Mintegi presentzialak.

Gauzatutako ekintzen bidez, 
enpresariei lagundu nahi diegu beren 
eguneroko zereginetan, erabakiak 
hartzerakoan, hauxe ahalbidetuz:

• Haien ikuspegia eta erabakiak 
kontrastatzea. 

• Ikuspuntu berriak ezagutzea. 

• Enpresen arteko loturak 
ahalbidetzea, harreman horizontal 
eta bertikalen bitartez. 

• Harreman komertzialak eta 
lankidetzak bilatzea, finantza-
baliabideetatik harago. 

Tailer bakoitzean jorratutako gaiak hauexek 
izan dira:

•	 Autoenpleguaren aurkezpena eta haren 
aldeko sentsibilizazioa. 

•	 Negozio Ideiaren azterketa. 

•	 Nire bezeroak eta marketin plana. 

•	 Enpresaren barne-antolaketa. 

•	 Azterketa ekonomikoa. 

•	 Enpresa bat sortzeko ezagutu 
beharreko oinarrizko kontzeptuak. 

Gaiak

•	 Enpresa-kudeaketa, ordaindugabeak 
saihesteko eta erreklamatzeko. 

•	 Laguntzak eta diru-laguntzak 
autonomo eta enpresa txikientzat. 

•	 Diru-laguntzarik lortu ote dezake nire 
enpresak? 

•	 Nola aprobetxatu sare sozialak zure 
negozioa bultzatzeko. 

•	 2014ko itxiera fiskala eta 2015rako 
zerga-elementu berriak. 

151
EGINDAKO 
TAILERRAK

1.062
BERTARATUTAKOEN 
KOPURUA

61
ENPRESENTZAKO 
AHOLKULARITZA

750 18*

AHOLKULARITZA
KONTSULTAK

EGINDAKO
MINTEGIAK

* 795 enpresaren parte-hartzearekin.



Akonpainamendua eskaintzen du (boluntariotzaren eremuan) 
pertsona gazteen negozioak finkatzeko.

Ekintzailetzan eta/edo enpresen kudeaketan esperientzia 
duen pertsona bat beste ondoan  aritzen da, kontrastea 
eskaintzen dio eta haren enpresa-erabakiak hartzen 
laguntzen dio, bere kudeaketarako gaitasunak hobetzeko.

Mentore gisa aritzen den pertsonak lortzen dituen onura 
batzuk:

• Enpresa-ehun gaztea finkatzen laguntzea. 

• Gizarteari ekarpen bat egitea, ezagutza eta 
esperientzia ekarriz. 

• Ekintzailetza esparru berri bat irabaztea. 

• 

Pertsona Ekintzaileak lortzen dituen onura batzuk: 

• Bere negozioari buruzko erabakiak hartzeko prozesua 
hobetzea. 

• Bere sarea handitzea, esperientzia handiko pertsonekin 
zorroztasunez kontrastatzeko. 

• Ikaskuntza esparru berri bat irabaztea. 

Izena eman nahi baduzu
Bidal iezaguzu e-mail bat: info@gaztenpresa.org

MENTORING
PROGRAMA



“Ekiteak 
pertsona gisa 
garatzen nau”
Beatriz
CENTRO PILATES

Pilates irakaslea 



“Oso 
ilusionatuta 
gaude proiektu 
berri honekin”
Julia y Elsa
MOMA ESTILISTAS
Ile-apaintzaile 
eta estilistak



Sen ekintzailea eta proiektu berritzaileak beren ikasleen artean 
sustatu nahi duten Unibertsitate eta Lanbide Heziketako 
ikastetxeentzako sostengua, laguntza ekonomiko eta jarduera 
espezifikoen bitartez.

Autoenplegua lane-alternatiba gisa ezagutzen ez duten langabeei.  

KULTURA 
EKINTZAILEA 
SUSTATZEA 



EKITEN

1. saria: Selfcare Wearable Proiektua  

Haurdun dauden emakumeen erditze goiztiarrak 
automatikoki detektatzeko tresna bat da. Horri begira, 
parte-hartzaileek negozio-plan bat sortu dute, haurdun 
dauden emakumeentzako fibronektina-detektagailuak 
merkaturatuko dituen enpresa bat eratzeko.

Talde eragailea: sari honen irabazleak Enpresa Berrikuntza 
eta Proiektu Zuzendaritza Unibertsitate Masterraren 
ikasle hauek dira: Mirari Egaña Aramberri, Jon Prado Vidal, 
Alejandro Redondo Rodríguez eta Janire Villa Andrés.

Sariaren zenbatekoa: 1.000 euro.

2. saria: Kiwi Jatetxea Proiektua 

Jatetxe honetan, jaten diren kalorien arabera ordaintzen 
da; helburua da kalitatezko elikagaiak zerbitzatzea, janari 
lasterraren eta janari osasuntsuaren kontzeptuak uztartuta.

Talde eragilea: sari honen irabazleak LEINNeko (Ekintzailetza 
Lidergo eta Berrikuntza Gradua) ikasle hauek dira: Txomin Goñi 
Chourraut, Guillermo eta Cañibano del Estal.

Sariaren zenbatekoa: 500 euro.

3. saria: Air Eco Proiektua

Irudiak denbora errealean eta ultrasoinuen bidez sortzeko 
Sistema batean oinarritzen da; helburua da bere balizko barne-
patologien diagnostiko bat in situ eskaintzea pazienteari, 
ultrasoinu-ekipo eramangarri baten bitartez, pertsona 
baten bizia berehala amaitzeko arriskua dagoen egoeretan 
erabiltzeko. 

Talde eragilea: taldekideak Sistema Txertatuen Unibertsitate 
Masterraren ikasle hauek dira: Ibon Díez Lucas, Jacquelline 
Guzmán Rodríguez, Carlos Alberto Rol Moreno.

Dotado con 500 euros.

Aurten, Mondragon 
Unibertsitatearen Mexiko 
eta Kolonbiako campusetako 
ikasleek parte hartu dute

MONDRAGON UNIBERTSITATEA

Gaurko ametsak 
biharko lanbidea 
izango dira 
haientzat



NAFARROAKO UNIBERTSITATEA  - TECNUM

KIROLAREN ALORREKO X. ASMAMEN ETA 
DISEINU LEHIAKETAREN BABESA 
Lehiaketa honen helburu nagusiak hauexek dira:
• Sormena eta ideien garapena akuilatzea. 
• Taldekako lana eta ideiak sortzeko tekniken erabilera 

sustatzea. 
• Produktuen hobekuntzara zuzendutako sen kritikoa 

sustatzea. 
• Marrazketarako tresna informatikoen erabilera 

sustatzea. 

Hori guztia batxilergoko 1. eta 2. mailako pertsona 
gazteengana zuzenduta, kirolari lotuta, bereziki kirol 
artikuluen inguruan.

10. edizioko emaitzak::

TECNUM GAZTENPRESA SARI KONPARTITUTA

Proiektua: Trenak geltokietatik pasatzean automatikoki igo 
eta jaisten den segurtasun-barrera

Ikaslea: Joana Mota. Ayalde Eskola. Bilbo

Proiektua: adineko pertsonentzako taka-taka mugikorra, 
aldi berean ibiltzea ahalbidetzen diena eta gurpildun 
aulkiaren funtzioak betetzen dituena.

Ikaslea: Ane Campos eta Laura Subijana, Hirukide-koak, 
Tolosako Eskolapioak.

Proiektua: Spider Cam proiektorea, futbol partidentzat. 
Barrera eta baloiaren artean dagoen distantzia marrazten 
du belardian, laser bidez, falta jaurti aurretik.

Ikaslea: Victor Marcos eta Daniel López, Salamancako 
San Juan Bosco ikastetxekoak.

Gaztenpresaren ekarpena: 2.000€, bai sarietarako eta bai 
material suntsikorrerako.

Sariak banatzeko ekitaldi ofiziala 2014ko apirilaren 17an 
izan zen. 



www.gaztenpresa.org


