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Mugarik Gabeko Ekonomialariak elkartearen 
EAEko ordezkaritza 2003. urtean eratu 
zen, boluntario-talde baten ahaleginari 
eta Ekonomisten Euskal Elkargoaren 
laguntzari esker. Ordezkaritzaren helburua 
zen zenbait aldaketa eragitea, giza 
eskubideetan oinarritutako ekonomia- eta 
gizarte-egitura bidezkoak eta solidarioak 
izatea ahalbidetzeko.
MGE elkartean uste dugu gizarte eta 
ekonomia bidezkoagoak eta solidarioagoak 
eraiki daitezkeela antolakuntzaren 
eta herritar konprometituen parte-
hartzearen bidez. Horretarako, hain zuzen, 
beharrezkoa da gizartea eraldatzeko 
sentsibilizazio- eta hezkuntza-lana egitea, 
sozialki arduratsuak diren jokabideak 
bultzatzea, eta gizarte-mobilizazioa eta 
eragin politikoa sustatzea.

Horregatik, gure lan-ildoetako bat 
da Ekonomia Sozial eta Solidarioa 
(aurrerantzean, ESS) alternatiba 
ekonomiko gisa sustatzea eta hedatzea, 
eta, esparru horren baitan, ESSrako 
ekintzailetza-ibilbide bat lantzen dugu, 
emakumeei eta etorkinei bideratua, 
bereziki. Guretzat, kasuan kasuko 
lurraldearen garapen ekonomiko, sozial 
eta kulturalean laguntzen duen jarduera 
da ekintzailetza, eta, horregatik, bizitzaren 
jasangarritasuna kontuan hartzen duen 
ekintzailetza eraikitzen dihardugu, 
ugalketa-lanaren eta ekoizpen-lanaren 
elkarrekiko mendekotasuna ulertuz 
eta gizarte-, ingurumen- eta genero-

inpaktu positiboak sustatzen dituzten 
parametroak aintzat hartuz. Ekintzailetza 
sustatzea prozesutzat hartzen dugu, bere 
errealitatetik ekimen bat gauzatu nahi duen 
talde bakoitzera moldatua, hain zuzen; 
beraz, eskaintzak malgua izan behar du, 
suerta daitekeen egoera bakoitzari ahalik 
eta ondoen erantzuteko.

Ekintzaileei beren negozio-eredua zehazten 
eta horri buruz hausnartzen laguntzeko 
xedez sortu da eskuliburu hau, betiere 
ESSren ikuspegitik; gainera, ekintzailetza-
prozesuaren fase guztietarako tresna 
praktikoa eta aplikagarria izatea lortu nahi 
da. Dokumentu hau hainbat eragileren 
arteko lankidetzari esker sortu da. Batetik, 
Laura Flecha Aller, Ekonomia Sozial eta 
Solidarioa masterreko ikaslea, eta Enara 
Iglesias Giménez, praktiketako ikaslea, 
aipatu behar dira; lehenenak eskuliburu 
hau egin zuen masterraren amaierako 
lanerako, eta bigarrenak, zenbait ekarpen 
egin zizkion lanari, Enpresen Administrazio 
eta Zuzendaritzako eta Zuzenbideko 
Gradu Bikoitzaren ikuspegitik. Bestetik, 
Txokobide Gizarte Inklusiorako Bankuaren 
lankidetza izan dugu. Txokobide elkarteak, 
gizarte-laguntza sustatzeaz batera, 
gizarte inklusiboago, erresilienteago eta 
parte-hartzaileagoa lortzen laguntzen 
du, gizarteko sektore kaltetuenen edo 
ahulenen (hala nola aniztasun funtzionala 
duten pertsonak, adinekoak, haurrak…) 
inklusioa bultzatzen duten tresnak sortuz. 
Beraz, gure eskerrik beroenak lagundu 
diguten guztiei.

Sarrera
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Hitzaurrea
Munduko ekonomiaren krisiaz geroztik, 
askok galdu zuten beren lana, eta, horrez 
gain, besteren konturako lana lortzeko 
aukerak murriztuz joan ziren. Gainera, 
lan-baldintzak geroz eta okerragoak dira, 
eta enpleguak, kalitate txikiagokoak.

Bestalde, lan-politiketan, aspalditik 
erabiltzen dute ekintzailetza hitza arazo 
guztien konponbidea balitz bezala; hau 
da, edonor, bere kasa eta zailtasun 
gutxirekin, proiektu berri bati ekiteko gai 
izan daitekeen ideia zabaltzen dute.

Baina hori ez da egia. Oro har, honela 
deskribatu ohi da ekintzaile kontzeptua: 
enpresa bat edo gehiago eratzen eta 
kudeatzen dituen pertsona, ekintzailetza-
proiektu	horretan	finantza-arrisku	txiki	bat	
hartuta.

Ekintzailetzaren irudi horren aurrean, 
autoenplegu-modu bat ere bada 
besteren kontura lan-merkatuan sartzeko 
zailtasunak dituzten taldeentzat, edota, 
familia-bizitza izateaz batera, baliabide 
ekonomikoak lortzeko aukera bat.  

Autoenpleguak dituen arriskuak aintzat 
hartu behar ditugu. Horregatik, ekonomia-
proiektu berri baten abenturan sartu 
aurretik, gure erakunde-eredua pentsatzeko 
eta sortzeko tresna bat (Canvas) 
ezagutzera eta garatzera dago bideratuta 
eskuliburu hau. Gainera, proiektu batek 
generoan, gizartean eta ingurumenean 
eragin dezakeen inpaktuaren arabera 
dago azalduta, bultzatzen ditugun balioak 
(sozialak) zabaltzeko.

Beraz, bi ideia horiek batzen dituenez, 
Mugarik Gabeko Ekonomialariak elkartean 

“Canvas soziala” esaten diogu Canvas 
metodoaren gure bertsioari. Tresna honen 
bidez, autoenplegu ekintzaileak duen 
arriskua txikitzea lortu nahi da.

Gizarterekiko konpromisoa duten ekimen 
sozioekonomikoak ekonomia garatzeko 
eredu berri bat dira, ekitatea, lankidetza 
eta jasangarritasuna balioak lehenesten 
dituztenak. Hau da, ekimen horiek 
bultzatzen dituzten erakundeek ez dituzte 
gizarte-premia berriak sortzen; aitzitik, 
gizartean dauden premiei erantzuten 
diete, komunitate osoak esku hartuko 
duen konponbideen bitartez.

Helburu hori lortzeko, beharrezkoa da 
gizarteari begiratzean pertsonei eta 
naturari lehentasuna ematea, eta ahalegin 
guztien helburua ez izatea ahalik eta etekin 
ekonomiko handiena lortzea.

Ikusiko dugu Ekonomia Sozial eta 
Solidarioaren bidezko ekintzailetza askoz 
ere bideragarriagoa dela, errespetuaren, 
aliantzen eta lankidetzaren bitartez 
eratzen	 baita.	 Hori	 dela	 eta,	 konfiantzan	
oinarritutako sare bat eraikitzen da, 
eta, horren bidez, proiektuaren baitan 
segurtasuna sortzea eta proiektua 
iraunkorragoa izatea lortuko da.

Azkenik, adierazi behar da ESS aukera 
bat dela gure balioak praktikan jartzeko 
eta, egungo errealitatea eraldatuz, gizarte 
bidezkoago eta solidarioago bat lortzeko.

Argibideak

Eskuliburu hau idazteko, hizkuntza 
inklusiboa erabili da.

Verdana letra-tipoa erabiliz idatzi da 
eta lerroartean tartea utzita, pertsona 
gehienek erraz irakurri ahal izateko.
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Ekonomia Sozial eta 
Solidarioa
Egungo mundua irizpide 
makroekonomikoen arabera neurtzen da. 
Barne Produktu Gordina (BPG), arrisku-
prima, Kontsumo Prezioen Indizea 
(KPI)... adierazle horiek egunero agertzen 
dira komunikabideetan. BPG da lurralde 
baten ekonomia-hazkundea neurtzen 
duen adierazle nagusia. Dena den, ez 
da datu “guztiz zuzena”, diru-trukeak 
soilik aztertzen baititu; hau da, neurketa 
horretan ez ditu kontuan hartzen beste 
jarduera batzuk, hala nola zainketa-lana. 
Lan-mota hori emakumeek egin izan dute 
eta egiten dute ia erabat, eta, hain zuzen, 
horri esker eusten zaio betidanik gizonek 
egin duten ordaindutako enpleguari.

Gure ustez, ekonomia beste modu 
batera egin eta uler daiteke, justizia 
sozialeko irizpideak kontuan hartuta, 
hain zuzen. ESSren bitartez, bizitzaren 
jasangarritasuna ardaztzat hartzen 
duten balioak bultzatzen ditugu; balio 
horiek, gainera, aurre egiten diote 
milioika pertsona itolarrian jarri dituen 
eta planetaren baliabideak agortzen ari 
den sistema kapitalistari.

Aberatsak geroz eta aberatsagoak dira, 
eta pobreen kopurua hazten ari da. 
Munduko % 1 aberatsenek gainerako 
% 99ak beste dute. Bien bitartean, 
globalizazio neoliberalak modu basatian 
hazten jarraitzen du, itun komertzial 
aldeaniztunen bitartez; itun horiek, 
hain zuzen, ez dituzte kontuan hartzen 
pertsonak, ez eta lurralde bakoitzaren 
espezifikotasunak	ere.

Guk pertsonen bizi-kalitatea aintzat 
hartzen duten adierazleak nahi ditugu, 
esate baterako, Giza Garapenaren 

Indizea (GGI), gizarte baten garapen-
maila neurtzen duena. Ezaugarri 
kualitatiboak aintzat hartzen dituzten 
neurri ugarietako bat da, pertsonez 
osatutako komunitate batean egiaz zer 
gertatzen den zorroztasun handiagoz 
neurtzen duena. Informazio horri esker, 
emaitza errealagoak lortzen dira, eta, 
horrenbestez, modu eraginkorragoan 
eta herritar guztien parte-hartzearekin 
konpon daitezke komunitate horretako 
arazoak.

Sistemak aditzera ematen du dena lor 
daitekeela truke ekonomikoen bidez, 
baina jakina da gizateria munduarekin 
lotura hestua duten izaki independenteek 
osatzen dutela. Gure kontsumo-ohiturak 
aldatzen baditugu, eta geroz eta gehiago 
jabetzen bagara zer kontsumitzen edo 
saltzen dugun, bidezkoagoak izango gara 
bizitzarekin.

Ekonomia Sozial eta Solidarioa, hain 
zuzen, gai horiei erantzutera dator: 
jarduera ekonomikoaren beste ikuspegi 
bat da, pertsonei, ingurumenari eta 
garapen iraunkorrari lehentasuna ematen 
diena, eta beste interesen gainetik 
jartzen dituena.

Ekonomia-eredu honek bere jardueraren 
ardaztzat hartzen ditu pertsonen 
eta taldeen bizimodu ona, bai eta 
bizitzaren jasangarritasuna ere; hau 
da, ekonomiaren egiazko funtzioa 
berrezartzen du, eta nagusitasunik 
gabe lotzen du gainerako mailekin 
(soziala, politikoa eta kulturala). Praktika 
alternatibo eta eraldatzailea da.   
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ESSn ekitea
Zalantzak argitu eta ESSn edo ekonomia 
tradizionalean ekin nahi den erabakitzen 
laguntzeko, eskema hau egin dugu; 
eskemak, hain zuzen, ekintzailetza-
ekimenaren balioetan eta helburuan 
pentsatzen lagunduko dizu.

EKINTZAILETZA

Dirua irabazi nahi dut, 
besterik ez

EZAUGARRIAK:

• Dirua erdigunean

• Hierarkiazko harremanak

• Lehiakortasuna

• Kanpo-eraginnegatiboak

• Merkatuko arauen jarraipena 

BALIOAK:

• Pertsonak erdigunean

• Ekitatea

• Lankidetza-harremanak

• Elkarrekikotasuna

• Parte-hartzea / gobernagarritasuna

• Ekologi

• Genero ikuspegia

• Jasangarritasuna

• Maitasun-keinua eta zainketak

• Tokikoen arteko harremanak

Ohiko ekonomia

Ekonomia Sozial eta Solidarioa

Ez dut lana nahi aberatsa izateko. 
Gustuko lana nahi dut eta nire jarduerak 
nire komunitatean eragin positiboa 
izatea. 

Geuk egina
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Canvas eredua

Canvas eredua Alexander Osterwalder 
suediarrak garatu zuen; negozioetako 
teorialari horrek idatzi zuen, hain zuzen, 
Generación de modelos de negocio 
(Negozio-ereduak sortzen), munduan 
gehien saldu den liburuetako bat. Negozio-
ideia bat irudikatzeko modurik onena 
mihise baten bitartez egitea zela bururatu 
zitzaion, eta horrela garatu zuen bere 
“Canvas eredu” famatua, negozio-ideia bat 
paperean errazago irudikatu ahal izatea 
lortu nahi duena. Adituak erraz ulertzeko 
moduan erakutsi nahi du nola lortzen 
dituen irabaziak enpresak eta zer behar 
duen garatzeko; horretarako, Canvas 
ereduak etorkizuneko enpresa horren 
zenbait alderdi aztertzen ditu: bezeroak, 
eskaintza, azpiegitura eta bideragarritasun 
ekonomikoa.

Canvas sozialaren 
garapena
Canvas soziala Alexander Osterwalderren 
Canvas ereduaren egokitzapen bat 
da. Jatorrizko Canvas ereduaren atal 
berberak ditu, baina beste ikuspegi batetik 
planteatzen ditu. Canvas sozialaren helburu 
nagusia ez da etekinak maximizatzea; 
hau da, gizarte-, ingurumen- eta genero-
irizpideak kontuan hartuz garatzen da.

Mugarik Gabeko Ekonomialariak elkartean, 
pertsonengatik eta pertsonentzat 
bideratutako ekonomia sustatzen dugu. 
Ekintzailetza-ekimenetan, gizakiaren 
garapen integrala hartu behar da aintzat, 
eta pentsamendu solidarioan, kritikoan 
eta sortzailean oinarritutako bizi-praktikak 
sortu behar dira, tokiko garapenari bide 
emateko.

Zehazki, balio hauei buruz ari gara:

• Justizia soziala ekitate-irizpideekin 
sustatzen duten balioak.

• Eskaintzen dituzun zerbitzu edo 
produktuetan, pertsona guztiak 
aintzat hartzea, denek erabili ahal 
izan ditzaten, beren gaitasunak edo 
ezaugarriak zeinahi izanda ere.

• Balio ekonomikoen gainetik, pertsonak, 
komunitatea, haien gaitasunak eta 
haien lana aintzat hartzen dituzten 
balioak.

• Munduaren zaintza errespetatzen eta 
sustatzen duten ekimenak sortzea, 
etorkizuneko garapena bermatzeko.

• Genero-ikuspegia zeharkakotasunez 
lantzen duten praktikak abian jartzea. 
Sistema gizonek eta gizonentzat eginda 
dago; beraz, emakumeen ikuspegitik 
pentsatu, egin eta kudeatu behar da.

• Parte-hartzea eta lankidetza, esaterako, 
ekimen honen ardatz nagusia dira.

Horrez gain, jarduerak komunitatean 
eragiten duen inpaktuari buruzko zenbait 

Canvas Soziala
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galdera sortzen dira. Canvas sozialaren 
atal bakoitzaren barruan, gaiak genero-, 
gizarte- eta ingurumen-inpaktuaren 
arabera bereizten dira.

•	 Genero-inpaktua. Proiektuaren 
ekintza bakoitzean hartu behar 
da kontuan, bai bezeroentzat eta 
erabiltzaileentzat agerikoak diren 
ekintzetan, bai lan-talde barruan 
garatzen direnetan.

•	 Gizarte-inpaktua. Ekimenak xede 
hauek izan behar ditu: balio soziala 
sortzea, tokian-tokian eragin 
positiboa izatea eta inklusiboa izatea.

•	 Ingurumen-inpaktua. Naturan, 
komunitatean bertan, gauzatzen 
diren ekintzen eragina harago doa. 
Baliabideak inongo kontrolik gabe 
erauztea, etengabe plastikoak 
erabiltzea eta antzeko beste 
ekintza batzuk kaltegarriak dira 
munduarentzat eta pertsonentzat.  

Hurrengo irudian, Canvas ereduaren 9 
puntuak azalduko ditugu, bai eta inpakturi 
buruzko galderak eta ekintzailetza-
ekimenaren ikuspegi osoagoa lortzeko 
zenbait tresna ere.

Geuk egina
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Canvas sozialaren atal bakoitza azaltzen hasi 
aurretik, zenbait ohar kontuan hartu behar 
dira.

•	 Atalen hurrenkera metodologikoa da; 
hau da, ez dute hurrenkera zorrotz bat, 
Canvas soziala tresna dinamikoa baita. 
Nolanahi ere, proiektu ekonomiko 
batek	 ez	 du	 finantza-alderdia	 soilik,	
eta,	beraz,	akatsa	da	lehenbizi	finantza-
atala lantzea. ESSko negozio batean, 
askoz ere alderdi gehiago daude.

•	 Zenbaitetan, proiektu bat abian jartzean, 
gerta daiteke ezarri nahi ditugun neurri 
iraunkor eta inklusibo guztiak aplikatu 
ezin izatea, aurrekontuak edo ditugun 
baliabideek horretarako aukerarik 

ematen ez digulako, baina horrek 
ez digu ESSn ekiteko gogoa kendu 
behar. Proiektua garatuz joango denez, 
hasieratik ezarri nahi genituen neurriak 
txertatuz joan gaitezke. Canvas 
sozialak bide-orritzat balio dezake, eta 
gure ekintzailetza-ekimenaren hainbat 
unetan heldu ahal izango diogu.

•	 Proiektuari taldean ekiten bazaio, 
funtsezkoa da proiektuan esku hartzen 
duten pertsonen arteko loturak eta 
zainketa-harremanak sortzea. Horrez 
gain, komunikazio-tresnak erabiltzea 
eta denbora nahiz espazioa antolatzea, 
sor daitezkeen gatazkak kudeatzeko, 
funtsezkoa da proiektua bideragarria 
eta iraunkorra izan dadin. 
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1. ZER?
1.1. Aparteko balio-
proposamena
Aparteko balio-proposamena da bezeroek 
edo erabiltzaileek enpresa edo erakunde 

bat besteen gainetik aukeratzeko arrazoia. 
Abantaila bereizgarri hori lortzeko, 
bezeroen arazoak gainditzeko edo 
hobetzeko proposamenak aztertu behar 
ditugu. Balio-proposamenari bide emateko, 
ekintzailetza-ekimenaren inguruko gai 
hauek aztertu behar ditugu:

Geuk egina

Geuk egina

Balio-proposamenaren mihiseari esker, 
informazio kuantitatiboa argitu dezakegu 
gure ekintzailetza-ekimenean inbertitzen 
dugun eta hura abian jartzen dugun unean 
bertan. Tresna honek, balio-proposamenaz 

gain, beste zenbait segmentu ere aztertzen 
ditu: bezeroak eta gure bazkide nagusiak. 
Horrela, balio-proposamenaren −
negozio-eredu ororen bihotza eta 
arima−	definizio	osoago	bat	lortu	nahi	da.	

http://ecosfron.org/wp-content/uploads/La-propuesta-de-VALOR-para-el-CANVAS.pdf
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Bezeroaren zereginak, irabaziak eta minak 
−balio-proposamenaren	 bitartez	 arintzen	
direnak−	 definitzen	 ditu	 lehenbizi	 Balio-
mapak. Horretarako, beharrezkoa da 
bezeroari haren profilaren arabera 
erreparatzea, adibide erraz bat jarrita.

Bezeroaren zereginak. Bezeroak bere 
lanerako edo bizitzarako lortu nahi dituen 
elementuak dira; hark ezarri dituen helburuak 
eta gogobete nahi dituen premiak barne 
hartzen ditu. Gure bezeroek gure produktu/
zerbitzuarekin lotutako zer jarduera egin 
nahi	izaten	dituzten	identifikatu	behar	dugu.	
Adibidez: erosketak egitera joan.
  
Bezeroaren minak. Hau da, zerk gogaitzen 
dituen gure bezeroak lan bat egin aurretik, 
egin bitartean eta egin ondoren; aurre egin 
behar izaten dieten arazoak eta oztopoak 
ere sartzen dira multzo honetan. Adibidez: 
saltoki handiak, inportatutako produktuak, 
plastikoaren gehiegizko erabilera eta 
gizatasunik gabeko harremanak sustatzen 
dituztenak.

Bezeroaren irabaziak. Bezeroak lortu nahi 
dituen emaitzak eta onurak deskribatzen 
ditu. Multzo honen barruan sartzen dira, 
esaterako, desio den konponbidea lortzeko 
gutxieneko baldintzak, konponbide 
horretatik lortu nahi diren onurak, bezeroak 
izan nahi dituen onurak (espero ez izan 
arren), eta ustekabeko onurak, bezeroak 
nahi edo behar ditzakeela uste ez dituenak. 
Adibidea:

Gutxieneko baldintzak: auzoko 
establezimendua, bertako eta sasoiko 
produktuarekin (0 km); kalitatearen eta 
prezioaren arteko erlazioa ona.

Lortu nahi diren onurak: produktu 
ekologikoak, berrerabilgarriak, plastikorik 
gabeko bilgarriak eta ontziratu gabeko 
produktuak.

Espero ez arren, izan nahi diren onurak: 
energia-kontsumoan aurreztea, eta 
harreman pertsonal eta hurbila izatea.

Ustekabeko onurak: kontsumo-taldeak, 
catering-zerbitzua, informazio-hitzaldiak…

Bezeroa eta bezeroak zer premia dituen 
aztertu ondoren, gure balio-mapan 
txertatu behar dira aurreko ikuspegiak. 
Gure Balio-proposamenaren Mihisea osatu 
ahal	 izateko,	 elementu	 hauek	 definituko	
ditugu:

•	 Produktuak eta zerbitzuak. 
Bezeroari eskaintzen diogun guztia 
da, zerrendatuta. Ukigarria, ukiezina, 
digitala	edo	finantzarioa	izan	daiteke.

•	 Analgesikoak edo min-aringarriak. 
Gure produktuek edo zerbitzuek 
gure	 bezeroen	 min	 espezifikoak	 nola	
arintzen dituzten deskribatzen du. Ez da 
beharrezkoa gure bezeroan hauteman 
ditugun min guztiak arintzea; hobe da 
gutxi batzuei arreta jartzea, eta horiei 
ondo erantzutea.

•	 Balio-sortzaileak. Gure produktuek 
edo zerbitzuek gure bezeroei zer onura 
eta etekin positibo sortzen dizkieten 
deskribatzen du.

Prozesu hori amaitu eta balio-proposamena 
zehazten denean, ez dugu ahaztu behar-
beharrezkoa dela etengabe hobetuz 
joatea. Horretarako, geroz eta konponbide 
zehatzagoak sortuko ditugu, gure 
bezeroen eta helburu ditugun sektoreen 
arazo konkretuei erantzutera bideratuta 
daudenak. 

Horretarako, etengabe berrasmatuz 
joango gara, bezeroari egiazko balioa 
eman ahal izateko.
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Balio-proposamen argi bat eratuz, saltzen 
diren produktuak edo zerbitzuak sortzeaz 
gain, gure bezeroei egiazko balioa emango 
diegu, eta lehiakideetatik bereiziko gara.

Premiei buruz hitz egitean, ezinbestean 
aipatu behar da Max Neef, gizakiaren 
oinarrizko premiei eta premia horien 
gogobetetzaileei buruz ikertu zuen 
aditua. Ikerlari horrek bi modutan banatu 
zituen premiak: kategoria existentzialen 
arabera (izatea, edukitzea, egitea eta 
egotea), eta kategoria axiologikoen 
arabera, hau da, gizakiaren balioen arabera 
(biziraupena, babesa, afektua, ulermena, 
parte-hartzea, aisia, sormena, identitatea 
eta askatasuna).

Gizakiak premia berberak izan ditu beti, 
garai, kultura eta sistema guztietan. Aldiz, 
gogobetetzaileak aldatu egin dira; hau 
da, premia horiei erantzuteko edo premia 
horiek betetzeko modua aldatu egin 
da. Sistema kapitalistak materialismoa 

eta kontsumismoa bultzatzen ditu 
zenbait premia betetzeko baliabidetzat. 
Antzinako gogobetetzaileen ordez, 
komunitatearen parte-hartzea 
bultzatzen dutenak eta elkartasuna 
helburu dutenak ezartzeak ekarri du 
kultura-aldaketa.

ESSn, pertsona-komunitate hurbilena 
esku hartzera bultzatuz lortu nahi dira 
konponbideak; hau da, lankidetzaren eta 
jasangarritasunaren bitartez lortu nahi 
dira emaitzak, existitzen ez diren premiak 
edota beharrezkoak ez diren baliabideak 
sortu beharrik gabe.

Negozio-proiektuaren balio-proposamena 
ikuspegi klasiko batetik adierazteaz gain, 
ESSk ekimenaren genero-, gizarte- 
eta ingurumen-inpaktua aztertzen 
du, galdera- eta tresna-sorta baten 
bitartez. Galdera eta tresna horiei esker, 
zure ekimena apartekoa izango da, eta 
aipatutako inpaktua lortzen lagunduko dizu.

Genero-inpaktua

Gure produktuak edo zerbitzuak ikuspegi feminista al du?

Gure produktuak edo zerbitzuak egiten al dio ekarpenik bizitzari?

Laguntzen al du familia-bizitzaren kontziliazioan?

Esleitutako genero-estereotipoei eusten al die?

Heteropatriarkatuaren praktikak/jarduerak betikotzen al ditu?

Aurreikusi al da denbora-erabilera eta lan-karga ez-ordaindua aztertzea, gure produktua 
edo zerbitzua berriro diseinatzeko edo egokitzeko?

Emakumeek zer arazo, premia eta interes 
dituzten pentsatzea eta emakumeak 

ahaldunduko dituzten jarduerak sortzea 
funtsezkoa da sistema eraldatzea lortzeko.
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Denbora-erabileraren taula hau barne-
tresna baliagarria da pertsona bakoitzak 
denbora nola kudeatzen duen jakiteko eta 
historikoki emakumeek egin izan dituzten 
zereginetan, hala nola etxeko lanetan, oreka 
eta berdintasuna lortzeko. Tresna honen 
bidez, gure xede-taldeak denbora nola 
edo zertan baliatzen duen jakin dezakegu; 
horrez gain, bidezko ordutegiak ezartzeko 
eta, gure egunerokoan, denbora banatzeko 
balio du. Horrela, proiektuan esku hartzen 
duten pertsona guztiek bidezko ordutegiak 
izatea lor daiteke.

Denbora-erabileraren neurketari dagokionez, 
kontuan	 hartu	 behar	 dira	 grafiko	
horretan genero-ikuspegitik ikusten diren 
desberdintasunak. Emaitza horiek, gure 
bezero izan daitezkeen pertsonek denbora-
erabilerari dagokionez zer ohitura dituzten 
erakusteaz gain, kontzientziatzeko eta gure 
proiektuan barne-mailako neurriak hartzeko 
balio dute. Hau da, gure ekintzailetza-
proiektua aurkeztean, beharrezkoa izango 
da berdintasuna lortzeko eta genero-
arrazoiengatiko bazterkeriarik ez 
izateko neurriei buruz hausnartzea.

Geuk egina

Geuk egina
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Lan-denbora bazterkeriarik gabe eta 
bidezko modu batean banatzeko neurriak 
hartzerakoan, gogoan izan behar da 
familia-kontziliazioa. Enpresek funtsezko 
funtzioa dute familiaren eta lanaren 
kontziliazioan; horregatik, EAEko 
Enplegua eta Gizarte Gaiak Saileko Familia 
Politikaren arabera, enpresek betekizun 
hauek dituzte:

•	 Familia-bizitzaren eta lan-
bizitzaren kontziliazioa erraztu 
behar diete beren langileei, 
pertsonen bizi-kalitatea hobetzera 
bideratutako askotariko neurriak 
hartuz.

•	 Lana antolatzeko eta denbora 
kudeatzeko modu berriak 
txertatu behar dituzte, lan-bizitza 
eta familia-bizitza bateragarriak 
izan daitezen.

•	 Enpresa-kultura aldatu behar 
dute, kontziliazioa beste kudeaketa-
atal bat bezala garatuz. Neurri hori 
hartzea, gizarte-erantzukizuneko 

ekintzat bat izateaz gain, estrategia 
bat da; izan ere, lagundu egiten 
du langileen motibazioa pizten, 
erakundera talentua erakartzen eta 
talentu horri eusten, eta langileen 
errendimendua hobetzen. 

EAEko enpresek familiaren eta lanaren 
kontziliazioan duten funtzioari buruz 
gehiago jakiteko, esteka honetan sar 
zaitezke; bertan kontsulta ditzakezu zer 
neurri bete behar dituzten derrigorrean 
enpresek. Kontziliazioarako konpromisoa 
duen enpresa batek, familia-bizitzaren eta 
lan-bizitzaren kontziliazioa bermatzeaz 
gain, erantzukidetasuna sustatzen duten 
neurriak ere hartu behar ditu. Gure 
iritziz, oso proposamen eraldatzailea 
da Jaiotzetan eta Adopzioetan Baimen 
Bera eta Besterenezina izatearen aldeko 
Plataformarena; esteka honetan kontsulta 
dezakezu proposamen hori.

Bestalde, nola ez, ezinbestean landu behar 
dugu gure balio-proposamena gizarte-
ikuspegia aintzat hartuta. Horretarako, 
gai hauek hartu behar ditugu aintzat 
proposamena zehaztean:

Ingurumen-inpaktua

Nola laguntzen dugu natura zaintzen?

Gure produktuaren kalitateak laguntzen al du kontsumoa murrizten eta hondakin gutxiago 
sortzen?

Berrerabilgarria/birziklagarria al da gure produktua?

Gizarte-inpaktua

Gure gizartean hainbat arlotan (sexua, jatorria, adimen-gaitasuna, adina, diru-sarrerak, 
hezkuntza, kultura…) dagoen aniztasunari dagokionez, zer egiten du gure produktuak edo 
zerbitzuak, inklusiorako oztopoak sortu ala hautsi?

Gure produktuak edo zerbitzuak balio al du aniztasun funtzionala duten pertsonentzat? 
Hala ez bada, zer egin dezakegu haiek erabili ahal izan dezaten?

Pertsonen esplotazioa bultzatzen al da produktu edo zerbitzu hori sortzeko?

Gure produktuak edo zerbitzuak laguntzen al du pertsonak zaintzen?

Azkenik, ingurumen-ikuspegitik aztertu behar 
dugu gure balio-proposamena. Horretarako, 

zure balio-proposamenean alderdi hauek 
aintzat hartzen diren hausnartu behar duzu:

http://www.euskadi.eus/bateragarritasun-neurriak-2019/web01-a2concil/eu/
https://igualeseintransferibles.org/wp-content/uploads/2016/12/Prop_Ley_PPIINA_29Nov2016.pdf
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2. NORI?
2.1. Bezero-segmentuak

Gure zerbitzua edo produktua eskaintzen 
diegun pertsona-taldeak edo erakundeak 
dira (elkarteak, enpresak, fundazioak, 
etab.). Lehenik eta behin, galdera orokor 
hauek egingo ditugu:

Galdera horiei erantzuteko, oso tresna 
baliagarria da enpatia-mapa; “bezeroen 
lekuan jartzera” garamatza, gure produktuak 
edo zerbitzuak eta bezeroen premiak eta 
interesak ahalik ondoen uztartzea nola edo 
zer ezaugarriri esker lor dezakegun jakiteko.

Garrantzitsua da gure bezeroak ongi 
ezagutzea: zer pentsatzen duten, zer iritzi 
duten, zer arazo dituzten, zer premia…; 
horrela sortuko dugu gure aparteko balio-
proposamena. Horregatik, lehenbizi atal hau 
bete liteke, eta, gero, balio-proposamena 
zein den erantzun, edo, bestela, bigarren 
puntu hau pentsatu ondoren itzul liteke 
proposamenaren atalera.

Bestalde, kontuan hartu behar dira jardueran 
eragin	 dezaketen	 faktore	 demografikoak,	
ekonomikoak, juridikoak, soziokulturalak, 
ingurumenekoak, teknologikoak eta 
politikoak. Gero, faktore horiek guztiak ikusi 
eta aztertu ondoren, faktore horien arabera 
sailkatu ahal izango ditugu gure bezeroak, 
eta bezero-segmentu desberdinak sortuko 
ditugu.

Garrantzitsua da bezero-segmentu 
bakoitzerako enpatia-mapa bat egitea. 
Zenbat eta gehiago zehaztu segmentu 
bakoitza, gako gehiago izango ditugu gure 
proiektuaren gainerako zatia diseinatzeko.

Irizpideak Orokorrak Espezifikoak

Objektiboak
Demografikoak

Sozioekonomikoak

Geografikoak

Portaerak

Subjektiboak Psikografikoak

Motibazioak

Jarrerak

Pertzepzioak

Lehentasunak

Iturria: Penelas et al (2012)

Orokorrak

Nori interesatzen zaio guk egiten duguna?

Nork erosiko luke gure produktua edo zerbitzua?

Norentzat sortzen dugu balioa?

Nor dira gure erabiltzaile garrantzitsuenak?

Segmentu irizpideak
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Azaldutako segmentazio-irizpideak 
kontuan hartuta, Mugarik Gabeko 
Ekonomialariak elkartean enpatia-mapa 

hau proposatzen dugu, gure bezero izan 
daitezkeen	pertsonen	profila	ezagutzeko.

Geuk egina

Hurrengo lerroetan proposatuko ditugun 
gaiak kontuan hartuz, gure testuinguruan 
zer errealitate bizi den jakingo dugu eta 
ziurtatuko dugu gauzatzera goazen jarduera 
ekonomikoa beharrezko dela gizartean. 
Horrela,	 gure	 jarduera	 finkatzeaz	 batera,	
bezero-segmentu bat ziurtatuko dugu.

Urrats hauek egin behar dira:

1-	 Negozio-ideia	definitu	enpatia-mapan.

2-	 Bezero-segmentua	definitu:

• Zer pentsatzen eta sentitzen 
du? Egiaz zer axola zaion, 
eta zer kezka, helburu eta 
ardura dituen.

• Zer ikusten du? Ingurua, 
lagunak, merkatuko 
eskaintza...

• Zer entzuten du? Zer 
dioten lagunek, nagusiak, 
berarengan eragina duten 
pertsonek...

• Zer esaten eta egiten du? 
Jendaurrean zer jarrera 
duen, zer itxura, nola 
jokatzen duen gainerako 
pertsonekin…

3- Lau aldagai horietatik abiatuz, beste 
bi galdera hauei erantzun ahal 
izango diegu:

• Zer ahalegin egiten du, 
eta zer beldur, oztopo eta 
frustrazio ditu?

• Zerk sortzen dio motibazioa? 
Nahiak, beharrak, lortu nahi 
dituen etekinak...

Lehen aipatu bezala, lehenbizi bezero-
segmentuaren atalari erantzunez gero, 
komeni da, gero, balio-proposamenaren 
atalera itzultzea, berriro pentsatzeko.

Aurreko atalean bezala, zenbait galdera 
egin behar ditugu, genero-, gizarte- eta 
ingurumen-inpaktua sortzeko.
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2.2. Bezeroekiko harremana

Gure balio-proposamena zabaltzeko, gure 
bezeroengana	nola	−zer	komunikazio-kanal	
erabiliz−	gerturatzen	garen	zehaztuko	dugu	
atal honetan. 

Gure mezuaren hartzaileak nor diren eta 
nola bizi diren jakin ondoren, non dauden 
eta informazioa nola lortzen duten jakin 
behar dugu, hau da, sare sozialetatik, betiko 
komunikabideetatik, ekitaldien bitartez… 

Ekintzaile garen aldetik, ahalik eta tresna 
gehien erabili behar ditugu gure ekintzailetza-
ekimena sostengatzeko, eta, hala badagokio, 
modu iraunkorrean aurreratuz joateko; eta, 
horretarako, komunikazio-estrategia on 
bat izan behar dugu. Hainbat komunikazio-
tresna konbinatu behar dira, emaitzak 
optimizatuko dituen eta produktuari/
zerbitzuari agerikotasun handiagoa emango 
dion estrategia eraikitzeko; konbinazio 

hori, hain zuzen, ongi aztertu behar da, 
eta erakunde bakoitzaren arabera egokitu. 
Nolanahi ere, antzeko helburuak lortu nahi 
izaten dira.

Helburu hauek lortzeko estrategiak ezarri 
behar dira:

• Mezuaren hartzaileengana iristea, 
horretarako zer bitarteko ditugun 
jabetuta.

• Dagoeneko gure erabiltzaile direnek 
osatutako komunitatearentzat 
estrategia bat zehaztea: salmenta 
osteko zerbitzua edo hobekuntza-
zerbitzua. Hau da, zer komunikazio-
bideren bidez hitz egiten den haiekin, 
kontsultarik egiten duten, erantzuten 
diegun, zerbitzu teknikoa eskaintzen 
zaien, etab.

Hona hemen zabalkunderako zenbait bide:  

Genero-inpaktua

Produktuak edo zerbitzuak laguntzen al du gure bezeroen bizitzaren kontziliazioan?

Bezeroen	arretarako	ordutegiak	finkatzerakoan,	izan	al	ditut	kontuan	denbora-erabilerak	
generoaren arabera?

Pertsona guztientzako eta belaunaldietan zeharreko espazioa al da?

Gizarte-inpaktua

Kontuan	hartzen	al	ditu	zailtasunak	edo	behar	espezifikoak	dituzten	taldeak?	

Nola har daitezke kontuan gure proiektuan?

Ingurumen-inpaktua

Ingurumena errespetatzeak arduratzen al ditu gure bezeroak?

Gai horrek arduratzen ez baditu, ba al dugu asmorik gaiari buruzko sentsibilizazio-kanpainarik 
egiteko?
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Geuk egina

Geuk egina

Komunikazio-estrategia Sektore bakoitzak dituen beharren 
araberako komunikazio-plana izango da.
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Geuk egina

Ez da komunikabide edo sare 
sozial guztietan egon beharrik. Hau 
da, komunikazio-bideak gure 
planteamendu estrategikoan arabera 
aukeratu behar dira. Horretarako, ongi 
definitu	 behar	 dugu	 zein	 diren	 gure	
hartzaileak, nola lan egingo dugun, eta, 
komunikazio horretan, zer ideia edo 
kontzeptu sartuko ditugun. Hobe da arreta 
komunikabide batean edo bitan jartzea, 

eta haietan egunero aktiboki parte hartzea, 
hainbat komunikabidetan jarraitutasunik 
edo ganora handirik gabe aritzea baino. 
Garrantzitsua da hedapen handiena duten 
komunikabideak aukeratzea: Instagram, 
Facebook, Twitter… eta, batez ere, gure 
hartzaile izan daitezkeenek erabiltzen 
dituzten komunikabide horietan egotea. 
Alderdi hauek izan behar ditugu kontuan:

Ekintzailetza-ekimenetarako 
komunikazio-tresnak

Komunikazio-tresnak gure hartzaile 
izan daitezkeenekin (hau da, gure 
produktuetan, zerbitzuetan edota 
horien kudeaketan interesa duten edo 
izan dezaketen pertsonak, taldeak edo 
bestelako erakundeak) komunikatzeko 
erabil ditzakegun bitarteko guztiak dira.

Gure ekintzailetza-proiektuaren jarduera 
ekonomikoa zein den eta zein etapatan 
dagoen, haren araberako komunikazio-
estrategia erabiliko dugu.

Gure proiektuaren beharretara eta 
helburuetara ondoen egokitzen den 
komunikazio-tresna aukeratu ahal izateko, 
lehenbizi komunikazio-plan bat egin 
behar dugu. Horretarako, galdera hauek 
egingo ditugu:
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•	 Zer helburu estrategikori erantzun 
nahi dio komunikazio-planak?

•	 Zein da lortu nahi dugun negozioaren 
benetako helburua?

•	 Nor izango dira gure hartzaileak?

•	 Zer mezu zabaldu nahi dugu?

Arrakasta izateko, funtsezkoa da 
kontaktu- eta gomendio-jarioa sortzea 
esku hartzen dugun sare guztien eta gure 
salmenta-guneen artean. Nola? Gure 
jarraitzaileei aparteko eskaintzak eta 
produktuak aurkeztuz.

Hauek dira onlineko komunikazio-
tresna eraginkorrenak:

- Lagunek zuzenean 
gomendatzea. Sare sozialak 
salmenta-kanaltzat baliatzen 
dira, zure proiektua ezagutzen ez 
duten edota aktiboki zure bila ez 
dabiltzan bezeroak erakartzeko. 
Zure jarraitzaileak ustekabean 
harrapatzea da helburua, beren 
lagunekin partekatu nahi izan 
dezaten eta, horrela, haiengana irits 
gaitezen.  

- Sare bakoitzera egokitutako 
edukiak. Sare bakoitzean, 
eskaintza berezia egin behar da, 
sare bakoitzaren erabiltzaileen 
arabera ondoen egokitzen dena.

- Gomendio automatikoak. 
Erabiltzaileen artean gomendioak 
zabaltzeko sare bakoitzak ematen 

dituen tresnak baliatzen dira.

- Mezu-biderkatzaileak. Gomendio 
automatikorako aplikazioak 
erabiltzea, hala nola Shotools 
eta BrainSins. Aplikazio horiek 
Interneteko informazioa aztertzen 
dute, eta proposamenak bidaltzen 
dizkiete erabiltzaileei, haien gustu 
eta zaletasunak kontuan hartuta. 
Gomendio-sistema horien bitartez, 
aukera gehiago duzu jendeak zure 
dendan eros dezan, gure bezeroek 
beren lagunen bitartez jakin ezin 
ditzaketen gauzak jakin baititzakete.

- Eskaintza pertsonalizatuak. 
Zure egungo jarraitzaileei zure 
produktuen proposamenak egitera 
bultzatzea eta produktu horiek 
salmenta-guneetan soilik eskaintzea 
da bezero izan daitezkeenen 
arreta lortzeko beste modu bat. 
Ekintza-mota horiek oso deigarriak 
dira internautentzat, eta, beraz, 
eskaintza horietan parte hartzeaz 
gain, beren ezagunekin partekatzen 
dituzte.

Oso garrantzitsua da zure online dendako 
komunikazio-estrategia eta salmenta-gune 
fisikokoa	 ez	 bereiztea;	 batak	 bestearekin	
lotuta egon behar du.

Azkenik, gure ekimenaren Jardunbide 
egokien gida egitea ere bide egokia da 
gure proiektuaren helburuak zabaltzeko. 
Hemen duzue gida egiteko tresna erraz 
bati buruzko azalpena.
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Askotan, saiakera- edo akats-estrategia 
bat izan beharko dugu; horretarako, 
oso garrantzitsua da gure komunikazio-
jardueren inpaktuaren azterketa 
oinarritzat hartzea, eta zerk funtzionatzen 
duen eta zerk ez ikustea. Horretarako, 
gure komunikazio-teknika bakoitzaren 
jarraipena egingo dugu. Une oro izan 
behar dugu buruan zein garrantzitsua den 
offline	 eta	 online	 komunikazioen	 arteko	
oreka, gure komunikazio-estrategiek 

arrakasta handiagoa izan dezaten.

Horrez gain, garrantzitsua da eten digitala 
edo Internet erabiltzeko aukeran dauden 
desberdintasunak kontuan hartzea, gure 
proiektutik kanpo talderik ez uzteko. 
Izan ere, kontuan izan behar dugu, egun, 
oraindik, 4.000 milioi pertsonak ez duela 
Internet erabiltzeko aukerarik.

Inpaktua sortzeko galderak:

Genero-inpaktua

Hizkuntza edo irudi ez-sexistak erabiltzen al ditugu?

Zabaltzen al ditugu genero-estereotipoak deseraikitzen laguntzen duten mezuak?

Jartzen al da agerian egindako lan ez-produktiboa?

Zainketaren ikuspegitik, ematen al dugu arretarik (barruan nahiz kanpoan)?

Galderak Definizioa Adibideak

Zer da gure 
proiektua? Gure	ekimenaren	definizioa.

Produktu ekologikoak eta bidezkoak merkaturatzea.
Ohiko zerbitzuak (jatetxeak, ostatuak…) eskaintzea irizpide 
sozialak kontuan hartuta.
Ikusezin bihurtu diren taldeak kontuan hartzea.
Bidezko praktikak bultzatzea.

Nor gara? Nork osatzen dugun. Ekoizleen kooperatiba bat, kontsumitzaileena...

Misioa

Erakunde bat zergatik eratu 
den.

Talde edo pertsona baten 
une jakin bateko jarduna 
arrazoitzen duen jarduera da.

Gure produktuen/zerbitzuen bitartez behar batzuk betetzea.
Komunitatearen parte-hartzea bultzatzea.
ESS sustatzea.

Ikuspegia

Erakundeak epe luzerako 
planteatzen duen irudiari 
dagokio, hau da, zer etorkizun 
izatea espero duen edo 
etorkizunean zer gertatzea 
gustatuko litzaiokeen.

Ahaldundutako komunitate bat lortzea.
Gizarte-bazterketa jasateko arriskua duten pertsonek parte 
hartzea.
Plastiko gutxiago kontsumitzea.
Independentzia energetikoa lortzea.
Eredu izatea, eta proiektu horren erreplikari laguntzea.

Balioak Gure	proiektua	definitzen	duten	
kontzeptuak.

Lankidetza
Sareko lana
Tokikoa
Ekitatea
Zainketa
Jasangarritasuna…

Inpaktua

ESSko proiektuetan, 
garrantzitsua da gure 
proiektuarekin zer inpaktu lortu 
nahi dugun jakinaraztea.

Zer gizarte-, genero- eta ingurumen-inpaktu lortu nahi dugu? 
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Gizarte-inpaktua

Hizkuntza inklusiboa erabiltzen al dugu?

Desgaitasunak dituzten pertsonek erabil al ditzakete gure komunikazio-teknikak?

Gure publizitatean, txertatzen al ditugu gizartearen aniztasuna islatzen duten irudiak eta 
mezuak?

Sustatzen al dugu gure proiektuan gure bezeroen parte-hartzea, eta ematen al diegu 
aukera beren beharrak eta interesak adierazteko?

Hartzen al dugu kontuan eten digitala?

Erabiltzen al dugu software librea?

Aztertu al da gure balioekin bat datozen sentsibilizazio-kanpainak egitea?

Iturria: Txokobide Gizarte Inklusiorako Bankua.

Ingurumen-inpaktua

Gure bezeroekin harremanetan jartzeko baliabide materialak erabiltzean, ingurumenarekiko 
kontzientziaz jokatzen al dugu?

Birziklatuak edo berrerabiliak al dira geure burua ezagutzera emateko erabili ditugun 
materialak?

Aztertu al da ingurumenaren aldeko sentsibilizazio-kanpainak egitea?

Hizkuntza inklusiboa erabiltzea funtsezkoa 
da berdintasunezko gizarte baterantz 

lan egiteko eta genero-arrazoiengatiko 
bazterkeriarekin amaitzeko.

Oso garrantzitsua da gizartearen 
aniztasuna erakusten duten irudiak 
erabiltzea, bi zeregin betetzen baititugu 
horrela: bata, sentsibilizatzea, eta, 
bestea, dagoeneko sentsibilizatuta dauden 
bezeroak geureganatzea.

Taula honetan, aniztasun funtzionala 
duten pertsonei buruz jarduteko hizkuntza 
inklusiboaren adibideak jaso ditugu.

Desgaitua, pertsona berezia, pertsona desberdina, 
gaixoa…

Aniztasun funtzionala duen pertsona / desgaitasuna 
duen pertsona / pertsona

Minusbaliatua, paralitikoa, elbarria, hankamotza/
besamotza…

Desgaitasun	fisikoa	duen	pertsona

Itsua, ikusten ez duena… Ikusmen-desgaitasuna duen pertsona

Gorra, mutua, gor-mutua… Entzumen-desgaitasuna duen pertsona

Adimen urrikoa, mongolitoa, atzeratua, subnormala, 
motza…

Desgaitasun kognitiboa duen pertsona / adimen-
desgaitasuna duen pertsona

Jaiotzako akatsa Sortzetiko desgaitasuna

Desgaitasun bat jasaten du, desgaitasun bat 
sufritzen du, desgaitasun baten biktima da…

Desgaitasun bat du / aniztasun funtzional bat du



24

EKONOMIA SOZIAL ETA SOLIDARIOAN EKITEKO ESKULIBURUA CANVAS SOZIALAREN EREDUA

2.3. Banaketa-bideak

Banaketa-bidea esaten zaio produktuak 
edo zerbitzuak eskura jartzeko baliatzen 
dugun zirkuituari, kontsumitzaileek eskuratu 
ditzaten.

Hauek dira banaketa-bideen helburuak, 
Canvas sozialaren baitan: 

• Gure aparteko balio-proposamenari 
buruzko informazioa zabaltzea.

• Gure ekonomia-jardueraren hartzaileei 
aukera ematea gure produktuak edo 
zerbitzuak erosteko eta gure jarduera 
ebaluatzeko, eta, horrez gain, zuk eta 
zure bazkideek kontsumitzailearekin 
akordioetara iritsi ahal izatea eta haiekin 
lankidetzan aritzea.

• Salmenta osteko zerbitzua ematea, 
eta, horrela, hasitako harremanarekin 
jarraitzea.

Gure jarduera produkturen bat hornitzea 
bada, produktu horren desplazamendua 
gidatzeko zehaztutako harremanen sistema 
da banaketa-bidea1.  Banaketaren helburua 
da produktua hartzailearen eskura 
jartzea, kantitate, leku eta une egokietan, 
eta horretarako behar diren zerbitzuekin. 

Banaketa-bidea sistema interaktibo bat da, 
eta sistema horretako alderdi guztien esku-
hartzea eskatzen du.

1 (Longenecker, Moore eta Palich, 388. or.)

• Fabrikatzailea. Merkaturatu beharreko 
zerbitzua edo ondasunak sortzen ditu.

• Bitartekaria. Zuzenean hartzaileari 
saltzen dio.

• Hartzailea. Gure produktua edo 
zerbitzua erosten du.

Gure bezeroengana iristeko kanalen 
adibideak:

• Zuzenekoak. Produktua edo zerbitzua 
zuzenean heltzen zaio hartzaileari 
fabrikatzailearengandik. Adibideak: 
bankuak, aseguruak, Internet, industria-
produktuak, ONCE kupoiak, aniztasun 
funtzionala duten pertsonentzako 
dantza-eskolak, kontsumo-otarrak, 
etab.

• Laburrak. Fabrikatzaileak bitartekari 
baten bidez bidatzen dio produktua 
edo zerbitzua hartzaileari. Adibideak: 
altzariak, tokiko ekoizleen produktuak 
saltzen dituzten dendak, bigarren 
eskuko dendak, etab.

ESSn, ZUZENEKO kanala lehenesten da, 
gure produktuaren hartzailearekin aurrez 
aurreko harremana ziurtatzen baitugu 
horrela; horri esker, produktuan hobekuntzak 
egin ditzakegu edota beste aldeak zer behar 
dituen zuzenean jakin dezakegu, eta hori 
baliagarria da guretzat, kalitatezko produktu 
bat hornitu ahal izateko. Gainera, zuzeneko 
salmentaren bidez, bitartekarien kostuak 
aurrezten dira.
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Banaketa-faseak. Pentsatu zer baliabide 
erabiliko dituzun fase bakoitzean, eta 

deskribatu banaketa nola egingo duzun 
eta zer bitarteko erabiliko dituzun.

FASEAK ZERBITZUAK

Lehengaiaren erosketa Telefonoa, webgunea, hornitzaileen zerrenda.

Garraioa Ibilgailu propioa, erosketa-kontrola.

Lehengaiaren biltegia Lokala, biltegiaren kudeaketa, apalategiak.

Salmenta-zerbitzua
Fakturak egin ahal izatea, paketatzea.

Bezeroaren ordainketa

Atzeraelikadura edo salmenta 
osteko zerbitzua

Harpidetzen edo produktuaren ebaluazioaren bitartez, 
harremana izaten jarraitzea. 
Gure produktua berrerabiltzeko edo birziklatzeko 
informazioa ematea.

Geuk egina

Zerbitzua 
ematen duen 

pertsona

Zerbitzua 
jasotzen duen 

pertsona

Informazioa
Elkarrizketa

Informazioa
Kontsulta eta aholkularitza

Jarraipena 

Gure proiektua produktu bat bada:

Aldiz, guk eskaintzen dugun proiektua 
zerbitzu bat bada, banaketa-fase 

hauek izango ditugu:

Geuk egina
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Inpaktua sortzeko galderak:

Gizarte-inpaktua

Bitartekariek betetzen al dituzte gure ekitate- eta inklusio-printzipioak?

Parte-hartzeko kanalak eta kanal demokratikoak erabiltzen al ditugu?

Desgaitasunak dituzten pertsonei bermatzen al diegu gure lokalean sartu ahal izatea edo 
gure informazioa eskuratu ahal izatea?

Gure dendara edo lokalera joan al daitezke mugikortasun urrituko pertsonak?

Genero-inpaktua

Arretarako ordutegiak ongi egokitzen al dira kontziliazioaren beharretara?

Nire produktua edo zerbitzua Internetez zabaltzen bada, hartu al dut kontuan eten digitala 
sexuaren arabera bereizita?

Bitartekariek betetzen al dute genero-ekitatearen irizpidea beren giza baliabideen politikan?

UNE 170001 arauak irisgarritasun 
unibertsala lortzeko irizpideak arautzen 
ditu. Tresna baliagarria da jakiteko zer hartu 
behar duzun kontuan zure proiektuan, 
talde horien beharrei erantzuteko. Bertan, 
DALCO betekizunak zehazten dira, 
Ibiltzea, Atzematea, Lokalizazioa eta 
Komunikazioa arloetan dituen irizpideak 
beharrezkoak baitira inguruneen, 

produktuen edo zerbitzuen irisgarritasun 
globala bermatuko duen proiektu 
bat eratzeko eta, horrela, eraikitako 
ingurunerako irisgarritasun globala 
bermatzeko. 3. atalean, bezeroekiko 
harremanari buruzkoan, berriro helduko 
diogu arau honi, marketing inklusibo bat 
eratzeko.
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Ingurumen-inpaktua

Gutxitzen al ditugu CO2-ren emisioak gure banaketa-bidean?

Gure bitartekariek hartzen al dute ingurumenaren aldeko neurririk?

Ahal den guztietan, lortzen/kontratatzen al ditugu tokiko produktuak edo zerbitzuak, 0 km 
irizpidea betetzen duen balio-proposamena eskaintzeko?  

Banaketa egiteko, garraiobide jasangarriei ematen al diegu lehentasuna?

Gure produktua edo zerbitzua banatzean, erabiltzen eta sustatzen al ditugu beste 
erakundeekin sarean lan egiteko aukerak, aztarna ekologikoa gutxitzeko?

Irisgarritasun unibertsalerako irizpideak

Oharrak:

Irizpidea Kontzeptua Kop. Deskripzioa

IBILTZEA

(MUGITU) 

Zirkulazio-eremuak

Hurbilpen-espazioak

Atsedenguneak

Bide-zoruak

ATZEMATEA

(HARTU)

Lokalizaziorako 
elementuak

Kokapena

Diseinua

Zerbitzu osagarriak

LOKALIZAZIOA

(AURKITU)

Seinaleztapena

Argiztapena

Bide-zorua

Beste lokalizazio-bide 
batzuk

Zerbitzu osagarriak

KOMUNIKAZIOA

Ikusmena

Entzumena

Ukimena

Zeinu-hizkuntza

Interaktiboa

Beste bitarteko batzuk

Iturria: Txokobide Gizarte Inklusiorako Bankua
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3. NOLA?
3.1. Jarduera giltzarriak

Egunerokoan, zenbait jarduera 
ezinbestekoak dira gure bezeroei 
gure balio-proposamena eskaini ahal 
izateko eta haiekin harremanetan 
egoten jarraitzeko. Hain zuzen, 
ezinbesteko	jarduera	horiek	identifikatuko	
ditugu atal honetan.

Orokorrak

Zer ekintzak bereizten gaituzte gainerakoetatik?

Zer produktu, zerbitzu eta ekintza dira garrantzitsuenak proiektuak funtziona dezan?

Errealistak izan behar dugu, eta kontuan 
izan zer aurrekontu dugun, eta zenbat 
denbora.

Gure proiektuak fase edo jarduera hauek 
izan ohi ditu: diseinua, produkzioa eta 
banaketa. Jarduera bakoitzean zer 
ekintza gauzatzen diren pentsatu behar 
da, bai eta gure proiekturako zein diren 
ezinbestekoak, zein gomendagarriak eta 
zein ez-ezinbestekoak ere.

Fluxu-diagrama tresna giltzarria da gure 
produktua saltzean edo gure zerbitzua 
ematean beharrezkoak diren prozesuak 
diseinatzeko	 eta	 grafikoki	 adierazteko.	
Prozesu hori funtsezkoa da gure bezero 
eta langileenganako esperientzia egoki 
diseinatzeko, eta, horrez gain, gure Canvas 
sozialaren jarduera giltzarriak aurkitzen eta 
zehazten laguntzen digu.

Tresna	hau	eskema	grafiko	bat	da,	eta	bertan	
adierazten dira, urratsez urrats, salmenta-
zikoan edo zerbitzua emateko prozesu 
osoan gauzatu behar diren fase, prozesu eta 
prozedura guztiak. Fluxu-diagramak 5 atal 
ditu:

• Ebidentzia fisikoak. Hartzailearekin 
harremanetan egoteko bideak dira: 
webgunea, sare sozialak, lokala… 
Adibidez: jatetxe bat izanez gero, 
gure harreman-bideak webgunea, 
lokala bera, bertako ondasun 
higigarriak eta menua izango dira, 
besteak beste.

• Bezeroaren ekintzak. Gure 
bezeroek bakarrik gauzatzen dituzten 
jarduerak dira, gure jarduera zeinahi 
izanda ere. Adibidez: Jatetxe batean, 
bezeroak janaria aukeratzea menuan.

• Langilearen ageriko ekintzak. 
Prozesuaren etapak dira, gure 
proiektuaren eta hartzailearen 
arteko harreman zuzena eskatzen 
dutenak. Adibidez: Jatetxe batean, 
aukeratutako plateraren ordena.

• Langilearen ezkutuko ekintzak. 
Enpresaren beste jarduera batzuk 
dira; bezeroek hautematen dituzte, 
baina ez dira haiekiko harreman 
zuzeneko egoera batean gauzatzen. 
Adibidez: Jatetxe batean, sukaldean 
platerak prestatzea.
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Geuk egina

• Euskarri diren prozesuak. Gure 
ekintzailetza-proiektuan gauzatu 
beharreko zerbitzu-prozedurak 
dira, hartzaileek hautematen ez 
dituztenak. Adibidez: Jatetxe 
batean, erosketa-zerrenda egitea, 
elikagaiak erostea…

Gure bezeroen begi-bistakoak diren 
ekintzak (onstage edo agertokian bertan) 
eta haren ikuspen-eremutik kanpo 
geratzen direnak (backstage edo ezkutuan) 
agerikotasun-lerroak bereizten ditu. 

Interakzio-lerroek gure proiektuaren 
eta bezeroen harreman zuzeneko prozesu-
etapak bereizten dituzte gure bezeroek edo 
langileek era independentean gauzatzen 
dituzten ekintzetatik. 

Horrenbestez,	 gure	 fluxu-diagrama	
egitean, eduki-multzo horietako bakoitza 
baloratuko	 dugu,	 bai	 bertikalean	 −gure	
prozesuaren	 faseei	 dagokiona−	 bai	
horizontalean	 −proiektuko	 aktore	 eta	
atal	 bakoitzaren	 araberakoa−.	 1etik	 5era	
arteko puntuazioa emanez baloratuko 
ditugu; 1 izango da puntuazio txikiena (-), 
eta 5 puntuazio handiena (+).
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Inpaktua sortzeko galderak:

Gizarte-inpaktua

Harreman horizontalak al daude langileen artean?

Zer egitura / enpresa-eredu du gure ekintzailetza-ekimen sozial eta solidarioak? Nola 
banatu dira funtzioak eta rolak?  

Erabakiak hartzeko prozedurak bidezkoak, parte-hartzaileak eta demokratikoak al dira? Nor 
egongo dira erabaki-organoetan?

Aniztasunari dagokionez, kontuan hartzen al da aukera-berdintasuna?

Zeregin guztiak kontuan hartuta, proiektuaren egiturak eta funtzionamenduak bermatzen al 
ditu erantzukidetasun-neurriak?

Desberdintasunean/hierarkian oinarritutako botere-harremanak errepikatuz gero, ba al da 
egoera horiek kontrolatzeko edo haiei buruz hausnartzeko prozedurarik?

Ingurumen-inpaktua

Baliabideak modu eraginkorrean erabiltzeko neurririk aurreikusten al da?

Aurreikusten al da ingurumena zaintzeari buruzko sentsibilizazio-jarduerarik?

Genero-inpaktua

Nola banatuko dira funtzioak? Nola garatzen da erabakitze-prozesua, eta zer irizpideren 
arabera?

Nork eta nola gauzatuko ditu zereginak? Zer funtzio dute emakumeek jardueren 
gauzapenean?

Jarduerak diseinatzean murrizten al da (edo, gutxienez, ez da handitzen) ordaindu gabeko 
lan-karga? Zereginen banaketa bidezkoa al da?

Txandakatzen al dira zereginetan, praktikaren bidez besteekin enpatizatzeko?

Deseraikitzen al dira lehendik ezarrita dauden rolak?

Nola kudeatzen dira generoarekin lotutako gatazkak?

Ba al dago soldata-etenik?

Aurreikusi al dira berdintasun-arloarekin lotutako sentsibilizazioko/barne-prestakuntzako 
ekintzak?

Aukera-berdintasuna al dago hautaketa-prozesuetan eta mailaz igotzeko prozesuetan?
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Orokorrak

Zer baliabide giltzarri behar ditu gure balio-proposamena sortzeko eta merkaturatzeko 
prozesuak?

Zer	baliabide	behar	dira	zure	jarduera	giltzarriak	gauzatzeko?	Baimena,	finantziazioa,	
tresnak…

Nor mobilizatu behar duzu zure negozio-ereduak funtziona dezan?  Zure ekintzailetza-
proiektu sozialean, zer talde, pertsona, enpresa edo erakundek parte hartzea lortu behar 
duzu?

3.2. Baliabide giltzarriak

Gure jarduera gauzatzeko eta 

erakundeak ongi funtzionatzeko zer 
behar dugun pentsatu behar da atal 
honetan.

Bizitza erdigunean jartzen duten 
ekintzailetza-proiektuak eraikitzeko 

baliabide hauek behar dira:

Geuk egina
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Inpaktua sortzeko galderak:

Genero-inpaktua

Zer baliabide giltzarri ditu zure proposamenak erabiltzaileek jakin dezaten proposamen 
feminista bat dela?

Aztertu al dituzu zure baliabide giltzarriak haien genero-inpaktuaren arabera?

Gizarte-inpaktua

Hartu al dugu kontuan gure baliabideak beste erakunde batzuekin partekatzeko aukera?

Sozialki arduratsuak al dira zure proiektuaren baliabideak?

Begi-bistan eta balioan jartzen al dira ohiko ekintzailetza-ekimenetan ezkutuan geratzen 
diren baliabideak? Hau da, familiaren babesa, boluntarioen esperientzia, kontziliaziorako 
baliabideak,	norbanakoen	eta	taldeen	gaitasunak	garatzeko	baliabideak,	finantza	etikoak…

Ingurumen-inpaktua

Partekatzen ditugun baliabideek laguntzen al dute aztarna ekologikoa murrizten?

Ingurumenari dagokionez, arduraz erabiltzen al dira proiektuko baliabide giltzarriak?

3.3. Aliantzak

Atal honetan, gure proiektuaren inguruan 
nor dabiltzan pentsatu behar dugu, bai 
eta nork lagundu diezagukeen edo noren 
zerbitzuak edo produktuak beharko 
genituzkeen ere; horrela, lankidetza-
harremanak has ditzakegu. Hau da, noren 
beharra dugu proiektua ondo atera dadin?

Lankidetzan aritzeko talde hauek aipa 
ditzakegu, bestak beste:

• Pertsona	 fisikoak	 edo	 erakundeak	
(publikoak edo pribatuak).

• Elkarteak, taldeak edo haien sareak.

• Bezero-taldeak.

• Enpresa lehiakideak.

• Enpresa hornitzaileak.

• Sektore osagarri edo estrategikoetako 
enpresak.

• Beste sektore batzuetako enpresak.
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Lankidetza-mailak

Askotariko lankidetza-harremanak izan 
ditzakegu gure proiektuari ekarpena egiten 
dieten pertsonekin eta eragileekin.

Esaterako, lankidetza-mota hauek aipa 
ditzakegu: bezeroekiko eta hornitzaileekiko 
harremana, enpresa ez-lehiakideekin 
egindako aliantzak (indartzeko, lanak 
elkarrekin aurkezteko), enpresa 
lehiakideekin elkartzeko estrategiak 
sortzea eta negozio berriak sortzea 
baterako enpresa-elkarteen bitartez. 
Lankidetza gauzatzeko, bitarteko hauek 
balia ditzakegu:

• Elkarri zabalkundea ematea.

• Hornitzaile berak izatea edo beste 
gastu batzuk partekatzea.

• Elkarrekin proiektuak egitea.

• Erakunde bakar bat eratzea 
(kooperatiba).

• Sare bat eratzea.

• Elkarri laguntzea.

Aliantzak, elkarlana eta lankidetza

“Lankidetzan aritzea da bakarka lortu ezin 
izango genituzkeen helburuak elkarrekin 
lortzeko ahalegina egitea. Hainbat baliabide 
eta aktibo partikularrak batuz lortzen da, 
ikuspegi kolektibo batetik abiatuta eta 
denen onerako2”.
Lankidetzan aritzea ez da erraza, egungo 
gizartearen antolakuntza-eredua dela-eta. 
Sistema kapitalistak, betidanik, barruan 
sartu digu norbanakoen ahaleginari esker 

2  ColaBoraBora, Kooptel, 2015

lortzen dela arrakasta, eta lehiak hazkundea 
dakarrela. Hori dela eta, arduraz jokatzen 
dugu gure sorkuntzekin, eta edozein ideia 
ezkutuan gordetzen dugu, beste enpresek 
kentzearen beldur.

Ez gara gai lankidetzaren bitartez zer onura 
lor ditzakegun ikusteko, ez soilik etekin 
ekonomikoak, baita bestelako onurak ere: 
beste pertsonekin harremanak izatea, 
ezagutza handitzea eta talde bateko kide 
garen sentipena garatzea.

Aliantzei esker, arriskuak, baliabideak eta 
kostuak denon artean banatzen ditugu. 
Beste erakunde, proiektu edo pertsona 
batekin egindako aliantzek, disziplina 
arteko edo disziplina anitzeko ikuspegi 
batetik, gure proiektuaren ahalmenak 
handitzen dituzte.

Behar-beharrezkoa da aliantza osatzen den 
subjektu horiekin gardentasunez jokatzea, 
aliantzaren barruan garatzen baita edozein 
arazo edo beharri zer edo nola erantzun 
pentsatzeko eta adosteko beharrezkoa 
den	konfiantza.
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Nola sortu aliantzak?

Soziograma taldeak eta haien arteko 
gizarte-loturak nola sortzen diren 
aztertzeko eta ebaluatzeko teknika bat da. 
Lanketa:

1. Sor litezkeen aliantzak sailkatzea.

2. Aliantza bakoitzari marrazki bat 
esleitzea:

ERAGILEAK MARRAZKIA

a. Pertsona	fisikoak.

b. ESS-aren Entitateak (REAS).

c. EsF-etan agertutako entitateak.

d. Konpetentziaren enpresa konbentzionalak.

e. Bezeroak.

f. Erakunde publikoak.

g.  Elkarteak eta GKEak.

h.  Enpresa hornitzaileak.  

3. Lehen puntuan zehaztutako agente 
bakoitzeko, galdera-multzo bati 
erantzungo diogu, zer motatako 
agenteak diren eta haiekin zer lotura 
izan dezakegun ikusteko. Hauek dira 
galderak:

• Haren praktikak bat al datoz gure 
proiektuaren balioekin?

• Nola lagun diezaguke?

• Nola lagun diezaiekegu gure 
proiektuarekin?

4. Amaitzeko, eskema bat egingo dugu 
agente bakoitzarekin, eta haiekin 
izan dezakegun lankidetza-mailaren 
arabera lotuko ditugu.

• Noizean behingoa…………
• Elkarlan indartsua                          
• Gatazka xxxxxxxxx  
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Soziogramaren adibidea:          

Geuk egina

Genero-inpaktua

Lehenesten al ditugu emakumeek ardura-postuak dituzten aliantzak?

Sortzen al dira epe luzerako harremanak (leialtasuna/zainketak)?

Harreman horizontalak eta lankidetza-harremanak ezartzen al dira?

Laguntzen al dugu ikuspegi feminista duten enpresak sortzen?

Jartzen al dira balioan emakumeen gaitasunak?

Gizarte-inpaktua

Zein bazkide izan nahi ditugu?

ESSri eta genero-berdintasunari dagokionez, ikuspegi bera al dugu?

ESSko edo merkatu sozialeko enpresekin aritzen al gara lankidetzan edo lanean?

Gardentasunez jokatzen al dugu gure aliatuekiko harremanean?

Ingurumen-inpaktua

Beren ekoizpen-prozesuetan ingurumen-jasangarritasuna kontuan hartzen duten 
enpresekin al ditugu harremanak?

Lankidetzan aritzeko xede ditugun neurriek sustatzen al dute baliabideen erabilera 
efizientea?

Inpaktua sortzeko galderak:
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4. ZENBAT?
4.1. Hasierako unea: 
Inbertsioa - Finantziazioa

Gure proiektua abian jartzeko behar dugun 
inbertsioa	eta	finantziazioa	da.

Inbertsioa (aktiboa)

Proiektu orori ekiteko, inbertsio bat 
behar da. Ditugunak baino balio gehiago 
gastatzeko arriskurik ez izateko, ongi bildu 
behar dugu informazioa eta hasierako 
oinarrizko aurrekontua egin behar dugu.

Inbertsioa esaten zaio etorkizunean 
errentagarritasuna izateko erosten diren 
ekipamenduei, produktuei, azpiegiturei eta 
gainerakoei. Beraz, zer inbertsio egin den 
eta zer sarrera sortuko dituen kalkulatu 
behar dugu. Gure hasierako negozio-plana 
egiteko, 4 urrats hauek egin behar ditugu:

1- Gure proiektua garatzen hasteko 
behar ditugun baliabide guztiak 
zerrendatu.

2- Baliabideak sailkatu haien 
inbertsio-motaren arabera.

• Ezarpen-gastuak. Proiektua 
abian jartzeko egiten diren gastuak 
dira, behin bakarrik egiten direnak: 
lizentziak, baimenak…

• Aktibo ez-arrunta edo aktibo 
finkoa. Makinetan egiten diren 
inbertsioak dira. Enpresan jarraituko 
duten elementuak dira, ez dira 
saltzen; hau da, epe luzerako 
inbertsio bat da. Adibidez: ondasun 
higigarriak, material informatikoa, 
makinak eta gure ondasuna edo 
zerbitzua ekoizteko tresnak.

• Aktibo arrunta, zirkulatzailea 
edo likidoa. Berehala diru 
bihur dezakegunaren balioa da. 
Elementu bat aktibo ez-arrunta 
edo aktibo arrunta den zehazteko, 
kontabilitate-irizpide hau erabiltzen 
da: enpresan urtebetetik gora 
ala behera iraungo duen. 
 
Adibidez, enpresa batean, ordenagailu 
bat urtebetetik gora erabiltzea 
aurreikusten	da;	beraz,	aktibo	finkoa	
edo ez-arrunta izango da. Aldiz, gure 
produktuak ekoizteko erabiltzen 
ditugun lehengaiek gutxiago irauten 
dute enpresan; beraz, aktibo 
arruntzat hartuko ditugu. Azken 
multzo horretan, hiru azpikategoria 
bereizten dira.

Orokorrak

Zer baliabide behar dituzu hasteko? Zenbat balio dute?

Nolakoa nahi duzu, lehen eskukoa ala bigarren eskukoa? Parteka al dezakezu?

Zer	finantziazio-iturri	erabiliko	dituzu	proiektua	hasteko	behar	duzuna	eskuratzeko?
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• Bezeroak eta zordunak. Epe 
laburrean (gehienez ere, 
urtebetean) kobratu behar 
dugun dirua.

• Izakinak (stocka).

• Bankuetan eta enpresaren 
kutxan dagoen dirua.

3- Monetara edo dirutara ekartzea. 
Ahalik eta kostu txikienarekin 
baliabideak nola lor ditzakegun 
pentsatu behar dugu urrats honetan. 
Bigarren eskuan erostea, partekatzea 

eta haiekin batera erabiltzea, gure 
inguruan egon daitezkeen denbora-
banku aktiboak baliatzea, etab. 
Horrela, gainera, aliantzak ere 
egingo ditugu.

4- Berrikustea, eta aztertzea zein 
diren ezinbestekoak eta zein ez 
jarduerari ekiteko.

Taula honen bitartez, gure ekintzailetza-
proiektuari ekiteko zer inbertsio egin behar 
dugun kalkula daiteke.

Kontzeptua Inbertsioa (euroak)

EZARPEN-GASTUAK

 Eraketa-gastuak  

 Lizentzia  

 Fidantza  

 Obrak  

 Bermea  

Egokitzapena

AKTIBO EZ-ARRUNTA EDO FINKOA  

 Ondasun higigarriak  

 Apaingarriak  

 Autoa  

 Ordenagailua  

AKTIBO ARRUNTA, ZIRKULTZAILEA EDO LIKIDOA  

 Izakinak (stocka)  

GUZTIRA  
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Finantziazioa (pasiboa)

Bestalde, aurreikusi dugun aktiboaren 
hasierako	 finantziazioa	 nola	 lortuko	
dugun aztertu behar dugu. Gai horretan 
sakontzeko	 eta	 EAEn	 zer	 finantziazio-
mota eskura dezakegun zehaztasun 
handiagoz jakiteko, Mugarik Gabeko 
Mugalariak elkarteak eta Gaztaroa Sartu 
Koop elkarteak EAEn garatzen diren 
ekintzailetza-proiektuetarako baliabideen 
gida bat egin dute; gida hori esteka 
honetan kontsulta daiteke, edota bi 
erakunde horien webguneen bitartez.

Gure	 proiektuak	 finantziazio-iturri	 hauek	
izan ditzake:

• Finantziazio	propioa:	geure	finantza-
baliabideak dira, eta ez dizkiogu inori 
itzuli behar.

• Besteren	 finantziazioa:	 kanpotik	
jasotzen da, eta itzuli egin behar da.

Taula honetan, gure proiektuaren 
finantziazio-iturriak	 ikus	 ditzakegu,	 eta,	
horrela, balioetsi dezakegu zer pisu 
duten	 finantziazio	 propioak	 eta	 besteren	
finantziazioak	gure	proiektuan.

Kontzeptua Zenbatekoa

A) FINANTZIAZIO PROPIOA

Kapital soziala  

Aurrezkia

Autofinantzatutako	komunitateak

Diru-laguntzak  

Langabeziako prestazioaren 
ordainketa bakarra

 

Lagunen eta senideen donazioak

Besteak  

B) BESTEREN FINANTZIAZIOA

Epe laburrerako mailegua  

Epe luzerako mailegua  

Kreditu-poliza  

Finantziazio alternatiboa:

•	 Fiare Banca Etica

•	 Koop 57

•	 Triodos Bank

•	 Crowdfundinga (diru-jarioa)

Beste batzuk

https://ecosfron.org/manuales-para-el-emprendimiento/
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Besteren	 finantziazioari	 dagokionez,	
hedatuen dauden aukera klasikoez gain, 
garrantzitsua	da	gure	finantziazio-beharrei	
erantzuteko zer iturritara jo genezakeen 
buruan izatea.

Komunitate autofinantzatuak elkarri 
laguntzeko taldeak dira; taldekide bakoitzak 
diru-ekarpen bat egiten du, eta bildutako 
funtsa haietako bakoitzaren eskura jartzen 
da. Finantziazio-mota honen oinarria 
elkarrenganako	konfiantza	da.

Zenbait	 finantza-erakunderen	 produktuak	
ez daude soil-soilik gehienezko etekina 
lortzeko irizpidearen eta espekulazioaren 
baldintzapean;	 hain	 zuzen,	 finantza-
erakunde horien multzoa da banka 
alternatiboa	−banka	soziala	edo	banka 
etikoa	ere	esaten	zaie−.

Denbora-bankuak zerbitzuak 
denboraren truke aldatzeko sistemak 
dira; hau da, banku horietan, denbora-
unitateak aldatzen dira diruaren ordez 
(adibidez, orduko lana). Horrela, nork bere 
zerbitzuak eskainiz, beste zenbait zerbitzu 
jaso ditzake. Truke kontzeptua ere 
aurrekoaren antzekoa da, baina ondasun 
materialak trukatzeari dagokio.

Kontuan izan behar dugu besteren 
finantziazioko	 baliabideak	 mailegu-
kontratuan zehaztutako epeetan itzuli 
behar direla. Gainera, jasotako zenbatekoa 
itzultzeaz gain, haien eguneratzea, 
interes-gastuak eta kontratuan zehazten 
diren beste gastu batzuk ere ordaindu 
behar dira. Finantziazio propioa, berriz, 
gure baliabideekin egiten dugun inbertsioa 
da, eta, beraz, ez diogu inori itzuli behar. 
Ez da aurreikusten diru hori epe laburrera 
berreskuratzea; beraz, beste helburu 
batzuetarako behar ez ditugun aurrezkiek 
izan behar dute. Erabilera jakin baterako 
gordeta genituen aurrezkiak badira, baliteke 

berriro ez berreskuratzea; beraz, aukera 
hori babestuta izan behar dugu. Ez erabili 
zure bizitzako gai garrantzitsuetarako 
gordeta duzun dirua!

Ideia hori buruan dugula, zer baliabide 
ditugun	eta	merkatuak	zer	finantza-aukera	
ematen dizkigun aztertu behar dugu, gure 
finantziazio-egitura	planifikatzeko.	Zehaztu	
behar dugu hasierako inbertsioaren zer 
ehuneko	finantzatuko	dugun	gure	baliabide	
propioekin	 eta	 besteren	 finantziazioko	
zer iturri egokitzen diren ondoen gure 
beharretara. Era berean, azken bide horrek 
zer kostu eragingo digun kalkulatu behar 
dugu, eta hartutako zorra nola itzuliko 
dugun	planifikatu.

Bestalde, laguntzak daude, eskura 
ditugun baliabide propioen edo besteren 
baliabideen osagarriak. Laguntzak ezin dira 
izan	 gure	 proiektuaren	 finantziazio-iturri	
bakarra; izan ere, uneren batean laguntza 
horren onuradun izateari uzten badiogu, 
ez	 dugu	 gure	 ekimena	 finantzatzeko	
beste baliabiderik izango. Lau motatako 
laguntzak izan daitezke:

1. Itzuli beharrik gabeko diru-
laguntzak.

2. Finantzatutako diru-laguntzak.

3. Proiektuko gai orokorrekin edo 
espezifikoekin	 lotutako	 doako	
prestakuntza.

4. Laguntza teknikoa proiektuaren 
plangintzan eta exekuzioan.

Era berean, honelakoak izan daitezke:

a) Publikoak: Europakoak, estatukoak, 
autonomia-erkidegokoak edo 
udalerrikoak (udalek emandakoak). 

b) Pribatuak
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Horrez	gain,	finantziazio-baliabideak	honela	
ere sailkatu daitezke: pasibo ez-arrunta 
edo	finkoa	eta	pasibo arrunta. Hau da, 
epe	 luzerako	 finantziaziotzat	 (pasibo	 ez	
arrunta) zenbatuko dugu, esaterako, 
kapital sozialean inbertitzen dugunean 
edo aurrezki-kontua handitzen denean, 
baliabide horiek enpresan urtebetetik gora 
egongo direla aurreikusten baita. Bestalde, 
epe laburrerako mailegu bat edo hornitzaile 
batekin egindako urtebetetik beherako 
zorra	epe	laburrerako	finantziazioa	izango	
dira, eta pasibo korrontean zenbatuko dira.

Inbertsioaren eta finantziazioaren 
arteko lotura

Funtsezkoa da gure proiektuaren 
finantziazio-baliabideak	 beren	
mugaegunaren arabera sailkatzea, gure 
zorrak garaiz ordaindu ahal izateko. 
Horregatik, pasibo eta aktibo arrunta 
alderatu behar ditugu, jabetzeko zer zor 
ordaindu beharko ditugun epe laburrera 
gure baliabide likidoenekin.

Horretarako erabiltzen da likidezia-
ratioa, berehalako betebeharrei aurre 
egiteko gure negozioak zer ahalmen duen 
neurtzen duena. Oso kalkulu erraza da: 
aktibo arrunta zati pasibo arrunta eginez 
lortzen da.

Aktibo arrunta
Likidezia-ratioa=

Pasibo arrunta

Ratio hori kalkulatu ondoren, emaitza 
interpretatu behar dugu.

•	 Emaitza 1 baino handiagoa: gure 
proiektua garatzeko ditugun epe 
laburrerako aktiboaren baliabideak 
nahikoa dira gure berehalako 
betebeharrei aurre egiteko. Dena 
den, 1 baino askoz ere handiagoa 
bada, adierazi dezake gure negozioan 
inbertitu ez diren baliabide aktiboak 
ditugula. Hau da, gure proiektuan 
inbertsio propioa egiteko aukera 
alferrik galtzen ariko ginateke, eta 
hori aukera-kostu bat da.

•	 Emaitza 1 baino txikiagoa: epe 
laburrean ordaindu behar ditugun 
betebeharrak handiagoak dira eskura 
ditugun baliabide likidoak baino. 
Beraz, likidezia-arazo bat du gure 
proiektuak.

Likidezia-ratioaren zifra egokiak (hau 
da, zer zifren artean egon behar duen) 
negozio-motaren eta kobrantza-, 
ordainketa-	eta	finantziazio-epeen	mende	
daude, neurri handi batean. Nolanahi ere, 
gure proiektuaren testuinguruan, adierazle 
hori zein den jakitea lagungarria izango 
da	proiektuaren	finantza-egoera	 jakiteko,	
gure baliabide aktiboak eta pasiboak 
hobeto	 planifikatzeko,	 eta	 etorkizunean	
izan daitezkeen likidezia-arazoei aurrea 
hartzeko aurreikusteko.
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Gizarte-inpaktua  

Eskatuko	al	zaio	finantziazioa	finantza	etikoen	erakunderen	bati?

Gure	finantzatzaileekiko	harremana	konfiantzazkoa	eta	gardena	al	da?		

Ingurumen-inpaktua

Kontu	bat	irekiko	dugun	erakundeak	finantzatzen	al	ditu	ingurumen-inpaktu	positiboa	duten	
proiektuak? 

Lortu al ditzakegu baliabideak gehiago sortu gabe, hau da, berrerabiliz, bigarren eskuan 
salerosiz edo baliabide berak erabiltzen dituzten beste proiektu batzuekin partekatuz?

Orokorrak

Nola sortzen ditugu hileko sarrerak?

Zer gastu ditugu hilero?

Inpaktua sortzeko galderak:

4.2. Egunerokoa: gastuak eta 
sarrerak

Iritsi da proiektua hasi ondoren zer 
sarrera eta zer gastu izango genituzkeen 
balioesteko unea.

Genero-inpaktua

Nola kalkulatzen dugu gure lanaren prezioa? Balioa eta prezioa nahasten al ditugu? Balioa 
kalkulatzean, ekoizpen-alderdiak soilik hartzen al dira kontuan, ala kontuan hartzen da 
ekoizpen-alderdietatik kanpo geratzen den lana ere, hau da, zainketa-lana?

Babesten al ditugu bestelako ekimenak gure erakundearen irabaziekin?

Ordainketetan berdintasunez jokatzen al da? Soldatak bidezkoak al dira?

Sare	feministak	finantziazio-iturri	al	dira?
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Produktuaren prezioa kalkulatzea

Atal honetan, oso garrantzitsua da ongi 
bereiztea zer kostu ekonomiko duen gure 
produktua sortzeak edo gure zerbitzua 
emateak (lehengaiak, argia, langileen 
soldatak, etab.) eta zein den proiektuaren 
benetako kostua; benetako kostuaren 
baitan, kontuan hartu behar ditugu beste 
elementu batzuk ere, hala nola ideiaren 
originaltasuna, ekoizpenean pasatutako 
denbora, etab. Gure eskaintzaren prezioa 
finkatu	ahal	 izateko,	 faktore	hauek	hartu	
behar ditugu kontuan:

•	 Kanpo-faktoreak. Gure enpresaz 
edo proiektuaz kanpo dauden 
faktoreak: produktuaren/zerbitzuaren 
eskaera, ordezko zerbitzuen/
produktuen prezioa, produktuaren 
kalitatea, produktua ekoizteko 
erabili diren lehengaien kalitatea, 
esklusibotasuna, ospea, marka, 
antzeko produktuak/zerbitzuak 
eskaintzen dituzten erakundeen 
kopurua, lehia, kokapena…

•	 Barne-faktoreak. Produktua 
eskuratzea edo ekoiztea edota 
zerbitzua ematea zenbat kostatzen 
zaigun hartzen da kontuan. 
Produktua edo zerbitzua zenbat 
saltzea aurreikusten den aztertuta 
eta deskribatuta izan behar dugu, 
bai eta kostu osoa ere, hau da, kostu 
finkoen	eta	kostu	aldakorren	batura.

Gure negozioan galerarik ez izateko, 
argi izan behar dugu zein den gure 
errentagarritasun-atalasea edo nondik 
aurrera hasiko garen etekin garbia izaten. 
Atalase horren kalkuluak eragina izango 
du gure salmenta-prezioari buruzko azken 
erabakian. Kalkulu hori nola egiten den 
jakiteko, begiratu eranskinean, edota jarri 
gurekin harremanetan, gure bana-banako 
aholkularitza-programan parte hartzeko.

Sarrerak eta gastuak balioestea

Zer sarrera eta zer gastu ditugun jakiteko, 
horien balioespena egin dezakegu denbora-
epe jakin batera mugatuta (hiruhileko bat, 
hilabete bat, egun bat…). Horretarako, 
taula hauek erabil daitezke. 

Sarrerak Zenbatekoa

Salmentak/tarifak:

• produktua/zerbitzua

• produktua/zerbitzua

• produktua/zerbitzua

Beste sarrera batzuk:

• Diru-laguntzak

• Hornitzaileen deskontuak

Espazioak alokatzea

Makinak alokatzea

Harpidetzak

Beste batzuk
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GASTU FINKOAK

Kontzeptua €/hila

Alokairua  

Soldatak  

Zergak + Gizarte Segurantza  

Hornidura-gastuak:
- Ura
- Elektrizitatea
- Berogailua 

Aseguruak 

Interesak 

Ordenagailua 

Autoa  

GASTU ALDAGARRIAK  

Kontzeptua   Zenbatekoa 

Produktuaren edo zerbitzuaren elaborazio- eta exekuzio-
prozesuetan erabiltzen diren lehengaiak erostea  

1. lehengaia

2. lehengaia

3. lehengaia  

Garraio-gastuak

ETEKINAK

SARRERAK Zenbatekoa GASTUAK Zenbatekoa

Salmentak Gastu	finkoak	

Beste sarrera batzuk Gastu aldagarriak

Aparteko sarrerak/salmentak Aparteko gastuak 

Sarrerak guztira Gastuak guztira

Gastu	finkoek	ez	dute	loturarik	ekintzailetza-	
haiekiko independenteak dira. Hau da, 
gastuak ez dira igotzen ekoitzitako unitate 
bakoitzeko. Gastu aldagarriak, bestalde, 

ekoitzitako unitate bakoitzari lotutako 
gastuen proportzionalak dira.
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Pertsona batek ekintzailetzaren munduan 
murgildu nahi duenean, legez ezarrita dauden 
formetako bat hartu behar du. Mota bat edo 
beste aukeratzea oso garrantzitsua da, horrek 
dituen ondorio juridikoak direla eta; hau da, 
forma juridiko bakoitzak abantaila eta muga 
batzuk ditu, gauzatu nahi den proiektura 
hobeto edo okerrago egokituko direnak.

Segidan, Kooperatibaren forma juridikoa 
azalduko da; izan ere, eredu honen 
ezaugarriak oso egokiak dira Ekonomia Sozial 
eta Solidarioan ekiteko. Horrez gain, gure 
Forma juridikoen gida kontsulta dezakezu, 
bai eta gure eskema ere.

Kooperatiba-sozietatea 
forma juridikotzat

Kooperatiba enpresako kideen jarduera 
ekonomikoak eta sozialak sustatzea 
eta, haien parte-hartzearekin, dituzten 
beharrak gogobetetzea lehenesten 
dituen sozietate-forma da, betiere 
kooperatibismoaren printzipioak betez eta 
inguruko komunitatea aintzat hartuz.

Izendapenean, ezinbestean sartu behar 
dira Kooperatiba-sozietatea hitzak edo 
koop. haren laburdura. EAEn, kooperatiben 
egitura eta funtzionamendua Euskadiko 
Kooperatiben 4/1993 Legean, ekainaren 
24koan, eta Euskadiko kooperatiben Legea 
aldatzeko 1/2000 Legean, ekainaren 29koan, 
xedatutakora egokitu behar dira.

EAE barruan kooperatiba bat eratzean, 
egoitza soziala izango da enpresa 
horrek bere bazkideekiko jarduerak neurri 
handienean burutzen dituen lekua, edota 
enpresaren administrazio-kudeaketa 
eta enpresa-zuzendaritza biltzen dituen 
lekua. Legez, 3.000 euroko gutxieneko 
kapitala izan behar du.

Bestalde, legeak eskatutako gutxieneko 
pertsona-kopurua, kooperatibaren 
tamainaren araberakoa izango da:

• Kooperatiba txikiak: gutxienez, 2 
bazkide langile eta, gehienez, 10.

• Kooperatiba ez txikiak: gutxienez 3 
bazkide langile, eta ez da gehienezko 
mugarik.

Hau da sozietate-forma horren abantaila 
nagusia: bazkideek kooperatibaren 
zorrei dagokienez duten erantzukizuna 
mugatuta dago haiek harpidetutako 
kapital sozialari egindako ekarpenetara.

Horrez gain, kooperatibak, zerga-arloari 
dagokionez, Kooperatiba babestutzat edo 
Babes berezia duten kooperatibatzat hartzen 
dira horiek arautzen dituzten foru-arauetan. 
Horregatik dute zerga-tratamendu 
berezia sozietate-zergaren aitorpenean: 
kenkariak zerga-oinarrian, %21eko 
karga-tasa murriztua kooperatibaren 
emaitzetan, aurreko urteetako galerak 
berdintzeko aukera, erabateko salbuespena 
ondare-eskualdaketaren eta egintza 
juridiko dokumentatuen gaineko zergan, 

Enpresaren forma 
juridikoa aukeratzea

http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Manual-de-formas-jurídicas-que-puede-adoptar-un-empresa.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Esquema-de-formas-juridicas-1.pdf
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eta kooperatibentzako diru-laguntza 
espezifikoak,	 kasuan	 kasuko	 erkidegoko	
araudiaren araberakoak.

Gizarte Segurantzaren erregimenari 
dagokionez, bazkide langileek zerga-

araubide orokorra edo langile 
autonomoen araubide berezia hauta 
dezakete. Dena den, kooperatiba bateko 
bazkide langile guztiek araubide bera izan 
behar dute; beraz, bozkatuz erabakiko da.

Kooperatiben sailkapena

BABES  
FISKALPEKO 
KOOPERATIBAK

BABESPEKO KOOPERATIBAK
Euskadiko Kooperatibei 
buruzko Legeari atxikitzen 
zaizkionak.

BABES BEREZIKO KOOPERATIBAK

Lan elkartuzkoak, 
nekazaritzakoak, 
taldekako ustiapenezkoak, 
kontsumokoak, 
irakaskuntzakoak 
eta etxebizitzetarako 
kooperatibak.

BABES GABEKO KOOPERATIBA
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Kooperatiba eratzea
1. Kooperatibaren sustatzaileek batzar 
konstituziogilea eratuko dute lehenbizi, 
eta hark onartuko ditu estatutuak; horrez 
gain, hari dagokio sozietatea eratzeko 
beharrezkoak diren gainerako erabakiak 
hartzea. Batzarreko lehendakaria eta 
idazkaria izendatuko dira gero, batzarrera 
bertaratu diren kideen artean hautatuak. 
Une horretan, eratzealdiko kooperatiba 
sortuko da.

2. Kooperatibaren sustatzaileek, 
edo Batzarren haien izenean jarduteko 
aukeratutako kudeatzaileek, kooperatiba 
eratzeko halabeharrez egin behar 
diren egintzak eta kontratuak egingo 
dituzte sozietatearen izenean. Behin 
erregistratuta dagoenean, kooperatibak 
egintza eta kontratu horiek bete behar 
ditu; erantzukizun-sistema bikoitza 
ezarriko da:

• Eratzealdiko sozietateak erantzungo 
du, bazkideek egindako ekarpenekin 
osatutako ondarearekin.

• Bazkideek pertsonalki erantzungo 
dute, halabeharrez ordaindu behar 
dituzten ekarpenen mugara arte.

3. Kooperatiba eskritura publiko 
baten bidez eratuko da. Batzar 
konstituziogilea egiten denetik, 
bi hilabete izango dira, gehienez, 
eskritura publiko hori sinatzeko. 
Kooperatiben erregistroan 
erregistratutako dute eskritura, 
batzar konstituziogilean 
izendatutako pertsonek, hain zuzen. 
Aurrerantzean, beraz, kooperatibak 
nortasun juridikoa izango 
du. Eratzeko eskriturak legezko 
gutxieneko edukia du.

Geuk egina
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Ondorioak 
Ekonomia Sozial eta Solidarioaren bitartez, 
pertsonak eta natura ardaztzat hartzen eta 
jartzen diren proiektu ekonomikoak jartzen 
dira abian. Eskuliburu honetan, hain zuzen, 
gure proiektuan zer balio lehenetsi nahi 
ditugun adierazi eta horiei buruz hausnartu 
da, balio horiek zehaztuko baitute gure 
jarduera. Horrez gain, gida baliagarria izan 
nahi du, eta tresnak eman nahi ditu, gure 
autoenplegu-ideia martxan jartzeko.

Canvas sozialaren alderdi guztiek zenbait 
balio dituzte oinarrian, gure ekimena 
apartekoa egingo dutenak.

1. Aparteko balio-proposamena.

Pertsonen arteko aniztasuna eta ekitatea 
oinarri hartuta, behar bati nola erantzun 
aurkitzea da; testuinguru horretan, hain 
zuzen, pertsonak eta ingurumena izango 
dira gure jardueraren ardatz. 

2. Bezero-segmentuak.

Gure komunitatean zer behar dauden 
pentsatzea da, eta, inklusioa, ekitatea, 
jasangarritasuna eta parte-hartzea 
oinarri hartuta, behar horiei nola erantzun 
diezaiekegun asmatzea.

3. Bezeroekiko harremana.

Gure gizartea anitza dela jabetu behar dugu, 
eta, hainbat bitarteko edo modu baliatuz, 
pertsona guztiengana iristen ahalegindu 
behar dugu, benetako gizarte-inklusioa 
lortzeko; horretarako, arreta berezia jarriko 
zaio hizkuntza inklusiboa eta denen eskura 
dauden komunikazio-kanalak erabiltzeari.

4. Banaketa-bideak.

Gardentasuna eta tokikoen arteko 
harremanak	 −lankidetzan	 oinarrituak−	
funtsezkoak dira gure jardueran, 
gure printzipioen arabera lan egiteko. 
Ingurumenean dugun inpaktuagatiko 
ardura eta gure produktua edo zerbitzua 
pertsona guztiek baliatu ahal izatea elementu 
giltzarriak dira gure banaketa-bidearen 
diseinua pentsatzean.

5. Jarduera giltzarriak.

Bizitza- eta ingurumen-jasangarritasuna 
izan behar dira gure jardueraren ardatzak. 
Pertsonen arteko harremanak eta natura 
zaintzea	 jarduera	 espezifikoen	 bitartez	
gauzatu behar da.

6. Baliabide giltzarriak.

Lankidetzaren bitartez, gure proiektua 
garatzeko behar ditugun baliabide asko 
eskura daitezke. Alde batera utzi behar da 
hain barneratuta dugun lehia, eta, horren 
ordez, lankidetza sustatu behar da beste 
proiektuekin.

7. Aliantzak.

Aliantzak bilatu behar dira, eta elkar-
lankidetzako harremanak sustatu behar 
ditugu gure antzekoak diren proiektuekin 
edota geurearekin zerikusirik ez duten 
proiektuekin, betiere gure jardunean 
gardentasunez jokatuz, eta ekitatea, 
aniztasuna eta jasangarritasuna aintzat 
hartuta. Lankidetza-harreman horietan 
ikasitakoak, bai eta bertan partekatutako 
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hausnarketek ere, balio sozial handiagoa 
emango diote gure proiektuari, eta haren 
jasangarritasunari lagunduko diote. 
Horregatik, funtsezkoa da lankidetza-
harreman horiek ekintzailetza-prozesutik 
bertatik abiatzea, denboran sustatuko 
direnak eta iraungo dutenak.

8. Inbertsioa-Finantziazioa.

ESSk alternatibak ematen ditu gure 
jarduerarako	 finantziazioa	 lortzerakoan,	
berdintasuna, ingurumena, 
gardentasuna eta demokrazia lehenesten 
dituzten proiektuen bitartez.

9. Gastuak-Sarrerak.

Dirua beharrezkoa da proiektuaren 
bideragarritasunerako, baina ez dirua 
bakarrik; aliantzak eta tokiko harremanak 
oso garrantzitsuak dira. Gainera, pertsonak 
eta natura dira jardueren ardatza; beraz, 
sarrerei eta gastuei buruzko erabakiak 
hartzean, aldagai horiek guztiak hartuko dira 
kontuan.

Desberdintasunak geroz eta handiagoak 
dira, eta bai lana bai giza harremanak geroz 
eta ezegonkorragoak; horrez gain, geroz 
eta ugariagoak dira natura errespetatzetik 
eta zaintzetik urrun dauden praktikak. 
Testuinguru horretan, Mugarik Gabeko 
Ekonomialariak elkartean, Ekonomia Soziala 
eta Solidarioa ikusten dugu beste ekonomia-
eredu batera eramango gaituen tresna 
eraldatzailetzat. Ildo horretan lagundu nahi 
ditugun ekintzailetza-proiektuak eraldaketa 
sozialerako praktikak dira. Ekintzailetza-
prozesua bera norbera eta taldea eraldatzeko 
aukera bat da, proiektu hori gauzatuko duten 
pertsonen ahalduntzea lortzeko bidean, bai 
eta gizarte osoaren onurarako izango den 
ikaskuntza kolektiboa lortzeko bidean ere.

Migratzaileen eta gizarte-bazterketako 
arriskuan dauden taldeen giza eskubideak eta 
lan-eskubideak defendatzeko egiten dugun 
lanaren baitan, uste dugu nork bere kontura 

hasitako ekimenei laguntzeak mesede egiten 
diola bizitza ekonomikoan, sozialean eta 
politikoan parte hartzeko aukera berdinak 
izateari. Horregatik, mikroenpresentzako 
haztegi-programaren bitartez (Programa 
Vivero de Microempresas), hamar urtetik 
gorako esperientzia dugu Estatuan pertsonen 
beharretara egokitutako metodologia bat 
garatzen. Euskadin, bi urte daramatzagu 
metodologia hau aplikatzen, ekintzailetza-
ibilbide propio batekin.

Horrelako ekintzailetza-praktiken bitartez, 
gainera, hainbat balio jartzen ditugu 
praktikan, hala nola lankidetza, elkartasuna, 
jasangarritasuna, enpatia eta aniztasunaren 
inklusioa. Horrela, gure gizartea eraldatu ahal 
izango dugu, eredu iraunkor eta bidezkoetan 
oinarrituta, eta ekonomiaren ikuspegi 
feminista batetik, emakumeek egindako lana 
eta bizitzaren jasangarritasunari egindako 
ekarpena agerian jarriz.

Atal honetan, gogora ekarriko dugu 
nazioarteko	 finantza-krisiaren	 aurrean	
egindako Caracaseko Adierazpena, bertan 
aitortu egiten baita ESSren balio eraldatzailea, 
eta erakunde publikoei eskatzen baitzaie 
horrelako ekimen-motak babesteko.

 “Egungoa bezalako une kritiko batean, 
nazioko eta erkidegoko politikek lehentasuna 
eman behar diete gastu sozialei, eta baliabide 
naturalak eta produktiboak babestu behar 
dituzte. (…) Testuinguru horretan, ekonomia 
sozialaren ekarpen- eta proposamen-
multzoaren garrantzia balioetsi behar da, 
lanaren duintasuna eta tokiko artikulazioa 
sustatzen baitituzte, krisiaren eraginen 
aurrean”.

Guk ere dei egiten diegu erakundeei, giza 
eskubideak askatasunez baliatzea eragozten 
duten oztopoak kentzeko duten erantzukizuna 
onar dezaten, migratzaileei dagokienean, 
bereziki, haien ekintzailetza-ekimenak abian 
jarri ahal izan ditzaten bertako biztanleek 
dituzten aukera berdinekin. 

https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Folleto-Itinerario-Castellano-L2018.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Folleto-Itinerario-Castellano-L2018.pdf
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https://prezi.com/pp_bbybhalos/canales-modelo-canvas/


50

EKONOMIA SOZIAL ETA SOLIDARIOAN EKITEKO ESKULIBURUA CANVAS SOZIALAREN EREDUA

G
eu

k 
eg

in
a

Eranskina
Canvas soziala, 
feminista eta 
iraunkorra 
izateko galderak



51

MUGARIK GABEKO EKONOMILARIAK

Errentagarritasun-atalasea 
edo oreka-puntua
Beharrezkoa da eskaintzen dugun produktu 
edo zerbitzu bakoitzaren oreka-puntua 
kalkulatzea. Kalkulu hori egiteko, gure 
negozioaren 3 aldagai hartu behar ditugu 
kontuan (aurrez aipatu ditugu):

•	 Kostu	 finkoa	 (KF).	 Enpresan	 izango	
ditugun kostuen batura da, gure 
produktuaren edo zerbitzuaren ale 
bakar bat saldu den ala ez aintzat 
hartu gabe. Gure produktuaren edo 
zerbitzuaren errentagarritasun-
atalasea kalkulatu behar badugu, 
kostu	 finkoen	 ehuneko	 bat	 eman	
behar diogu produktu edo zerbitzu 
horri,	bakoitzaren	kostu	finkoak	zein	
diren jakin ezin denean. Produktu 
horren salmenta-bolumenaren 
arabera ezarri dezakegu ehuneko 
hori, edota produktu hori egiteko 
behar dugun denboraren proportzioa 
kontuan hartuta.

•	 Kostu aldakorra (KA). Gure produktuen 
eta zerbitzuen ekoizpenarekin 
lotura zuzena duten gastuak dira. 
Sortutako produktuen edo zerbitzuen 
kantitatearen araberakoa izango da, 
bai eta gure salmenta-bolumenaren 
araberakoa ere.

•	 Salmenta-prezioa (p). Gure 
produktuari edo zerbitzuari ezarri nahi 
diogun prezioa da. Errentagarritasuna 
edo etekina (E) gure gain hartu behar 
dugu, produktuaren ekoizpenean zer 
gastu ditugun jakin ondoren.

Galerarik izan ez dezagun zer prezio ezarri 
eta zer kantitate ekoitzi behar dugun 
jakiteko, formula hau aplikatuko dugu:

E=S-KT non KT=KF+KA eta, beraz,
E=S-KF-KA 
 
Prezioa eta ekoitzitako kantitatea formulan 
txertatuz, ekuazio hau lortuko genuke. 
Gogoan izan kostu aldakorra aldatu egiten 
dela ekoitzitako kantitatearen arabera, 
eta sarrerak saldutako kantitatea (k) eta 
salmenta-prezioa (p) biderkatuz lortzen 
dela.

E=k*p-KF-KAalea*k

Oreka-puntuan, ez da etekinik; beraz, 
ekuazioa 0 emaitzarekin berdinduko dugu, 
lehenbizi, eta ekuazioa bakanduko dugu gero. 
Ikus dezakegunez, etekina 0 bada, sarrerak 
kostu osoaren parekoak izango dira.

k*p=KF+KAalea*k

Ekuazioan, k (saldutako kantitatea) 
bakanduz, oreka-puntuan zer kantitate 
ekoitzi behar dugun jakingo dugu:

k*(p-KAalea)=KF
k=KF/(p-KAalea)

Bestalde, honela lortzen da oreka-puntua 
prezioaren arabera:

p=KF/k+KAalea

Azken formula horretatik, etekinak 
lortzeko gure produktu edo zerbitzu 
bakoitzari ezarri behar diogun gutxieneko 
prezioa ondoriozta dezakegu, hau da, 
ekoitzitako	 ale	 bakoitzaren	 kostu	 finkoak	
eta ekoitzitako aleen araberako kostu 
aldakorrak estaliko dituena.



Geuk egina

Grafiko	 horretan	 ikus	 dezakegunez,	
gutxieneko kantitate bat ekoitzi behar 
da etekinak izaten hasteko. Horretarako, 
sarrerek kostu guztien adinakoak izan behar 
dute, eta, beraz, zenbateko horretatik 
aurrera hasiko da etekinak sortzen. Gauza 
bera gertatzen da gutxieneko prezioarekin 
ere.
Dena den, beti izan behar dugu kontuan 
tresna	 hau	 eredu	 sinplifikatu	 bat	 dela;	
beraz, gure produktuaren edo zerbitzuaren 
prezioa eta kantitatea zehazteko, bestelako 
faktoreak ere aztertu beharko ditugu, 
hala nola eskaria, lehia, bereizten gaituen 
abantaila eta gure inguruan dauden beste 
zenbait faktore.

Horrez gain, kontuan izan behar dugu eredu 
honek ziurtzat jotzen duela ekoizpena 
salmenta-kopuruaren berdina izango dela. 
Hala ere, ez da ohikoa gure ekoizpen 
osoa saltzea, eta, normalean, beti izaten 
dugu stocka. Gainera, epe laburrerako 
pentsatutako eredu bat da, eta, beraz, 
aldian behin eguneratu behar da, gure 
negozioan izaten diren kostu-aldaketei 
buruzko informazio berria kontuan hartuta. 
Amaitzeko, aipatu behar da zailagoa izango 
dela kalkulu horiek guztiak egitea, baldin 
eta gure ekintzailetza-proiektuaren baitan 
hainbat produktu edo zerbitzu ekoizten 
edo ematen baditugu.
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Harremanetarako: 
ecosfron.euskadi@ecosfron.org  

Tfnoa: 94 415 34 39 
www.ecosfron.org/euskadi
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