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“Teknologiaren eraginez aldatzen 
doan lan merkatuan gaude”

Javier Mata
Bultz-Laneko Zuzendari Orokorra

Zer da Bultz-lan Consul-
ting? Zein da bere zeregin
nagusia? Bultz-Lan Consulting ahol-kularitza eremuko enpresada, Caritasen menpe dagoena.1989. urtean jaio zen, beste-ren kontura lanean berrirohasteko zailtasunak zituztentaldeen artean autoenplegu-rako eta enplegua sortzekoekimenak bultzatzeko asmoz.Gaur egun gure jardueranagusiak ekintzailetasuna iza-ten jarraitzen duen arren, mi-kroenpresei bideratutako he-

ziketa eta aholkularitza diragaratzen ditugun beste ildoak.
Bultz-lan Consultingek en-
presen sorkuntza bultza-
tzea du helburu nagusia.
Krisi ekonomikoaren os-
tean, ekintzailetasunari bu-
ruz euskal gizarteak duen
jarreran aldaketarik naba-
ritu duzue? Edo, aitzitik,
besteren kontura lan egitea
da gehien nahi dena? Ekintzaileen profiletan, kri-sialdiak beti nabaritzen dira,eta eragin zuzena izaten dute.

Garai horietan ekintzaileta-sunari ekiten dioten lagunugarik beharrak bultzatutaegiten dute, langabezian ge-ratu baitira eta lan merkaturaitzultzeko biderik errazenaedo azkarrena ekintzaile bi-hurtzea izan daiteke. Badaudebeste batzuk aldez aurretikbere negozio propioa sor-tzeko ideia zutenak, eta, berenlan baldintzen ezegonkorta-sunagatik edota enpleguagaltzeko beldurragatik, urra-tsa ematera ausartzen dira.Krisia gainditu ostean,eta ekintzailetasuna ezagu-

tarazteko eta zabaltzeko egi-ten ari diren ahaleginei es-ker ere, batez ere gazteenartean aukera hau aintzathartzen dutela nabaritzendugu, baina pertsona askokuste dute oraindik besterenkontura lan egiteak lasaita-suna ematen duela. Are ge-hiago, lanpostu hori admi-nistrazio publikoen eremu-koa bada. 
Ekintzailea jaio ala egin
egiten da? Gaitasun bere-
ziak eduki behar dira ekin-
tzailea izatera heltzeko?

Ekintzaileak trebetasun ba-tzuk behar ditu bere egitas-moa era egokian kudeatu ahalizateko, baina besteren kon-tura lan egiten duen edozeinlagunen antzera, abilezia ba-tzuk aldez aurretik hartutazituen, eta beste batzuk, be-rriz, bere egitasmoa garatzendoan heinean ikasten etahartzen ditu. Badaude lagun batzukarriskuarekiko higuina edu-kitzeko, erabakiak hartzeko,edota denboraren kudeaketaegokia egiteko teknikak, bes-teak beste, ezagutzen ez di-tuztenak, eta bizkor ikasterabehartuta daude, denboraniraun nahi badute. Eta ho-rretaz guztiaz, eremu honetanezagupenik ez badute, ku-deaketa kontuak ikasi behar

dituzte, eta oso adi egon be-har dute bere negozioarenbilakaerari, egunean gerta-tzen denari jarraipena eginez.
Genero ikuspegiari dago-
kionez, zenbat dira ema-

Bultz-Lan Consulting Euskal Autonomia Erkidegoko empresa berriak sortzen eta ETEak finkatzen espezializatutako aholkularitza enpresa da. 1989. urtean
sortu zen eta, harrezkeroztik, ekintzaileei bere laguntza eta zerbitzuak eskaintzen dizkie. Euskal Herrian barrena ekimen lehiatsuak bultzatzen ditu, bai

hiriguneetan zein landa-guneetan ere. Bere ekintzaileen profila besteren kontura lanean hasteko trabak edota zailtasunak izan ditzaketen pertsonak dira.
Ekintzaileak trebatzen eta langileen enplegagarritasuna eta gaitasun profesionala hobetzen dituzten prestakuntza-ikastaroak bultzatzen ditu.

“Ekintzaileak
trebetasun batzuk

behar ditu bere
egitasmoa era egokian
kudeatu ahal izateko”

Bultz-lanen eginkizunaz mintzatu da Javier Mata zuzendari orokorra.
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kumezkoak eta zenbat gi-
zonezkoak? Negozioak sus-
tatzerakoan, badago se-
xuen arteko alderik?Azken urteotan gutxi gora-behera %50ean egongo gi-nateke; agian, gizonezkoakapur bat gehiago izan dai-tezke. Sustatzen ditugun ne-gozio gehienak saltokiak

dira, batez ere ostalaritza-rekin eta zerbitzuekin lotutadaudenak, eta, hortaz, ezdugu sexuen arteko alde be-rezirik nabaritzen. Egoerabestelakoa da eraikuntzarenildotik garatzen ditugun en-presen kasuan; eremu ho-netan, gizonezkoen proiek-tuak baino ez daude.
Bultz-lan Consultingek
emakumeen eta gizonen
arteko berdintasuna sus-
tatzen du. Diskriminaziorik
ba al dago, zuen aburuz,
euskal gizartean, ekintzai-
learen sexuaren arabera?
Egungo mundu globaliza-
tuan gizonezkoek errazta-
sun handiagoak dituzte
ekintzaileak izateko?

Nire ustez, ekintzailetasunariekiterakoan ez dago generodiskriminaziorik, baina egiada, nahiz eta egungo gizarteanahalegin handiak egin direneta egiten jarraitu, lan egiteaeremu pertsonalarekin bate-ratzea zaila izan daitekeela,eta horrek batez ere emaku-meengan izaten du eragina.Ez luke horrela izan behar,baina hori da sarritan ger-tatzen dena. Era berean, abianjartzen diren beste negoziobatzuk aukera paregabea izandaitezke ordutegien eta lanjardunaldien aldetik malgu-tasun handiagoa edukitzeko.Honela, lan eremua eta eremupertsonala hobeto bateratudaitezke.
Bultz-lan Consultingek, bes-
te erakunde eta enpresa
batzuekin batera, EAEko
hiru lurraldeetan treba-
kuntza ikastaroak eskain-
tzen ditu, abileziak hobe-
tzeko, lana aurkitzeko eta
ekintzailetasuna sustatze-
ko asmoz. Zeintzuk dira ge-
hien eskatzen diren ikas-
taroak?Gure ikastaroen xedea ekin-tzaile izan nahi duten per-tsonak batez ere kudeaketantrebatzea da, eta gehien es-katzen den gure ikastaroaEnpresa Kudeaketarena daoraindik ere. Enpresa edotanegozio bat sortu aurretik,

kudeaketaren arloan eskar-mentu gutxi eta ezagupen as-korik ez duten lagunei bide-ratuta dago batez ere, bainabere negozioa sortu eta abiandutenentzat ere beste ikas-taro batzuk eskaintzen ditu-gu. Esaterako, kudeaketa es-trategikoa, kudeaketa ekono-miko-finantzarioa…
Bultz-lan Consultingen ibil-
bidean ia 8.000 enpresa
sortu dira. Sortzen lagun-
tzen dituzuen enpresen
ibilbideari jarraipenik egi-
ten diozue? Noraino iristen
zarete enpresa bat sortu
ondorengo laguntza eta ja-
rraipenarekin?Hasierako prozesua pertsonabat negozio-ideia batekin gu-regana heltzen denetik, ne-gozioa bideragarria bada,ezinbestekoa zaion finantza-keta, dirulaguntzak eta jar-dueraren alta lortzen duenunera arte iristen da. Enpre-saren lehenengo urtean tu-toretza egin duen aholkula-riak negozioaren jarraipenaegiten du, eta, hortik aurrera,ekintzailearen eskuetan dagogurekin harremanetan jarrai-tzeko aukera, egin diezagu-keen eskarien bidez, edotaharremanetan jarraitzekobultzatzen ditugun beste jar-duera batzuetan parte hartuz.Dena dela, aldizka, hiru ur-tean behin, sortutako enpre-

sen biziraupenari buruzkoikerketa egiten dugu.
Enpresariak batez ere pre-
sio fiskalez eta lan harre-
manez kexatzen dira. Bi
eremu horiek ekintzai-
leentzat ere kaltegarriak
dira?Guk mikroenpresak sortzenditugunez, beste eremu en-presarialetan ez bezala, fis-kalitateak edota lan harre-manek ez dute horrenbestekoeraginik, salbuespen batzue-tan izan ezik. Egia da fiskali-tatea gogorra izan daitekeelalehenengo urteetan, baina,agian, ekintzaile moduan mi-kroenpresen bidez aritzendiren lagunentzako arazoriklarriena lehenengo kontra-tazioak egiterakoan egon dai-teke.
Nola ikusten duzu gure
etorkizun laborala epe er-
tain-luzera? Zeintzuk dira,
teknologiaren eskutik, iku-
siko ditugun aldaketarik
nabarienak?

Teknologiaren eraginez al-datzen doan lan merkatuangaude, eta nekez egingo duatzera. Horrenbestez, egoeraberrira egokitu behar gara,eta kontuan izan behar dugulan aukera batzuk desagertuegingo direla, eta beste ba-

tzuk, berriz, zeharo aldatukodirela eta ez direla izangoegun ezagutzen ditugun be-zalakoak. Aukera berriak ereagertuko dira, eta agertzeneta eraldatzen jarraituko dute.Teknologiak aldaketakekarriko dizkigu, egia da, bai-na ez dugu ahaztu behar be-zeroek zerbitzua eta arretaeskatzen dituztela, eta, ho-rrela, gakoa merkatu bakoi-tzeko bezeroak asetzeko tek-nologiak eta pertsonak uz-tartzea izango da.

Bultz-lanek mikroenpresak sortzen ditu.

“Gure ikastaroen xedea
ekintzaile izan nahi

duten pertsonak
batez ere kudeaketan

trebatzea da”

“Gakoa merkatu
bakoitzeko bezeroak
asetzeko teknologiak

eta pertsonak uztartzea
izango da”

Ekintzaileen trebetasunaz hitz egin du Matak.


