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ENPRESEN GIZARTE-ERANTZUKIZUNA, 
ENPRESEN KUDEAKETA AURRERATURAKO 
ETA LEHIAKORTASUNERAKO  
FUNTSEZKO ELEMENTUA

Jardunbide berriak Mutualia,  
Tubacex eta Michelín enpresetan 

Euskadiko Etika Klusterra



-Enpresen Gizarte Erantzukizune-
rako Araba Fondoaren urteko to-
paketak esparru horretan liderrak 
diren euskal enpresa batzuen (hala 
nola Michelin, Mutualia eta Tubacex 
enpresen) esperientziak bildu zituen 
Europa Jauregian.

Enpresen Gizarte Erantzukizune-
rako Araba Foroak (EGEAK) EGEari 
buruzko hamaikagarren biltzarra egin 
zuen joan den maiatzaren 25ean, eta 
enpresa eta gizarte-erakundeetako 60 
ordezkarik baino gehiagok hartu zuten 
parte. Topaketa horretan, sendotasun 
handiagoa hartu du honako ideia ho-
nek: enpresetan kudeaketa aurreratua 
garatzeko eta lehiakortasuna bultzat-
zeko funtsezko elementua da enpre-
sen gizarte-erantzukizuna. Horixe 
adierazi zuen inaugurazio-hitzaldian 
ASLEko (Euskadiko Lan Sozietateak) 
gerente Josetxo Hernándezek. Her-
nándezek azpimarratu zuen enpresen 
gizarte-erantzukizuna enpresen eta gi-
zartearen arteko harremanen ikuspe-
gi berri bati emandako erantzuna dela: 
“etikan oinarritutako harreman-eredu 
berri bat dago, eta gero eta zabaldua-
go dago. Enpresak gizarte baten mo-
torra dira, eta beharrezkoa da bien ar-
teko harremanak berriz zehaztea eta 
interes-taldeen eskariari erantzutea”. 
ASLEko ordezkariaren ustez, bikainta-
suna bilatzea da gizarte-erantzukizuna 
izateko modurik onena.

Biltzarrak, halaber, harreman horiek 
berriz zehazten ari diren eta EGEko 
politikak ezartzen lider bihurtu diren 
Euskadiko enpresa batzuen esperient-
ziak eta jardunbide egokiak bildu zi-
tuen. Mutualiako Ignacio Lekunberrik, 
Tubacexeko Irune Sáez de Vicuñak eta 
Michelin Fundazioko Jaime de la Calek 
beren enpresetan gizarte-erantzuki-
zunaren garapenean nola egiten ari 
diren aurrera eta etorkizunean Milur-
tekoko Garapen Jasangarriaren Hel-
buruak lortzeko nola jokatuko duten 
azaldu zuten eztabaida-mahai batean.

EGEAF-EN XI. BILTZARRAREN ARABERA, ENPRESEN GIZARTE-ERANTZUKIZUNA 
ENPRESEN KUDEAKETA AURRERATURAKO ETA LEHIAKORTASUNERAKO  
FUNTSEZKO ELEMENTUA DA

Mahai-inguruaren ondoren, Euskadiko 
Etika Klusterreko presidente José Ig-
nacio Besgak balio etikoen azterketa, 
jakintza eta aplikazioa areagotzea eta 
zabaltzea helburu duen ekimen hori 
aurkeztu zuen.

Biltzarraren inaugurazio-mahaian, Ara-
bako Foru Aldundiko Ogasun, Finant-
za eta Aurrekontuetako diputatu José 

Luis Cimiano, Gasteizko Udaleko In-
gurumenaren eta Espazio Publikoaren 
zinegotzi Iñaki Prusilla eta EGEAFeko 
presidente Yolanda Berasategui izan 
genituen. José Luis Cimianok azpima-
rratu zuen EGEAFek zeregin garrant-

zitsua betetzen duela “EGEa lurralde-
ko ETE guztietan bultzatzeko. Horixe 
da enpresen eta erakunde publikoen 
bidea”. Iñaki Prusillak, bestalde, adiera-
zi zuen enpresak ezin direla gizartetik 
kanpo bizi: “EGEa gazte ekintzaileen-
gan ere zabaldu beharra dago”. Yo-
landa Berasateguik, berriz, EGEa “epe 
ertain eta luzerako balio erantsiko 
tresna bat” dela adierazi zuen. 

Amaierako hitzaldia Eusko Jaurlarit-
zako Justizia eta Laneko sailburuaren 
Kabineteko buru Mikel Unzaluk egin 
zuen. Iragarri zuenez, Euskadiko GEKa-
ren Esparru Plana eguneratuko da, alor 
horretan aurrera egiten jarraitzeko. 

EZ DAGO PORROT EGITEN DUTEN GIZARTEETAN 
ARRAKASTA DUEN ENPRESARIK

Josetxo Hernández ASLEko gerentea da, eta hasiera eman zion XI. Biltza-
rrari. Hitzaldi nagusi interesgarri batean, Enpresen Gizarte Erantzukizuna 
(EGE) enpresen kudeaketa aurreraturako eta lehiakortasunerako funtsezko 
elementua dela adierazi zuen. Ildo horretan, EGEak kudeaketa aurreratuan 
zuen lidergo erreala agerian uzten zuten hainbat alderdi azaldu zituen:

 Funtsezko bost elementuetako bat da
 EGEa estrategiarekin lotzen du
 Langileak kudeaketan txertatzen ditu
 Bat dator ingurunearekin eta gizartearekin
 Balioak sustatzen eta kudeatzen ditu
 Emaitza homogeneoak lortzen ditu

ASLEko gerenteak, halaber, pertzepzioaren beharra azpimarratu zuen: “egi-
teaz gain, gardentasun eta sinesgarritasun osoz komunikatu beharra dago”. 
Josetxo Hernándezen ustez, gizarte-erantzukizuna izateko modurik onena 
bikaintasuna bilatzea da, eta, azpimarratu zuenez, “ez dago porrot egiten 
duten gizarteetan arrakasta duen enpresarik”.



MICHELIN: EGE-A,   
AURRERA EGITEKO  
MODURIK ONENA

Michelin Fundazioko arduradun Jaime 
de la Calek agerian utzi zuen pneu-
matikoetan munduko liderra den 
multinazional horrek hasiera-hasiera-
tik gizarte-erantzukizunarekin duen 
konpromiso garbia. Michelin enpre-
sak etengabe dihardu bere produk-
tua hobetzen, munduko mugikorta-
sun-premien areagotzeak dakarren 
ingurumen-inpaktua murrizteko eta, 
era horretan, klima-aldaketa arintzen 
laguntzeko. 2004. urtean sortu zene-
tik, Michelin Fundazioak oso laguntza 

MUTUALIA, ENPRESAREN 
BALIOEKIN BAT  
DATORREN EGE-A

Mutualiako zuzendari kudeatzaile Ig-
nacio Lekunberrik Euskadin EGEari lo-
tutako politiken aplikazioan aitzindaria 
izan den enpresa horren esperientzia 
aurkeztu zuen. Ibilbide luzea izan da, 
eta, beste erakunde askoren kasuan 
bezala, ISO arauak hartu zituenean 
(1999an) eta barne-kudeaketa eta 
gizartearekiko harremana beste ikus-
puntu batetik planteatu zituenean hasi 
zen. Mutualiak bere interes-talde guz-
tietara eraman du EGEa urte hauetan 

TUBACEX, KUDEAKETAN 
BIKAINTASUNA  
LORTZEKO BIDEA

Tubacex enpresako EGEaren ardura-
dun Irune Sáez de Vicuñak aurkeztu 
zuen altzairu herdoilgaitzezko produk-
tu tubularretan munduko liderra den 
Arabako enpresa horren esperientzia. 
Tubacex konpainia aitzindaria izan da 
gobernu korporatiboan. 1994. urtean, 
bazuen balore-merkatuetan jokat-
zeko barne-araudi bat. 2013. urteaz 
geroztik, Jokabide Kode Korporatibo 
bat dauka, eta enpresaren Kontseiluak 
ikuspegi globala duen EGEari lotu-
tako politika integratu bat bultzatzen 
du. 2016. urtean, Tubacex Fundazioa 
sortu zuen, arlo sozialean garatzen 
ari ziren ekimenak bideratzeko, eta 
balioa sortu zuen gizartean, bertako 
enplegatuen konpromisoaren bidez. 
EGEaren inguruan garatzen duen po-
litikaren hiru zutabeak honako hauek 
dira gaur egun: prestakuntza dualeko 
ekimenak (eraldaketa, lehiakortasun 
eta enplegagarritasunerako palanka 
gisa), gizarte-ekintzako proiektuak In-
dian (UNICEFekin lankidetzan), eta 
plantillan desgaitasuna duten pertso-
nak txertatzeko gizarte-aniztasuneko 
ekimen bat.

guztietan, eta, adibidez, Hornitzaile-
entzako Jokabide Kode bat landu du, 
barne-sentsibilizazioa eta kanpoko 
komunikazioa bultzatu ditu, eta mun-
du-mailako ekimenak hartu ditu bere 
gain, hala nola Nazio Batuen Munduko 
Ituna. Kudeaketan bikaintasuna lortze-
ko ahaleginean, bere kultura korpora-
tiboa eta bere balioak zehaztu ditu, eta 
beste urrats bat egin du gizarte-erant-
zukizunari dagokionez. Ildo horretan, 
bere kudeaketa-eredua berrikusi du, 
zehaztutako balioekin bat datorrela 
ziurtatzeko. Erronka berri hori gaindit-
zeko oinarria NBEk onartutako Gara-
pen Jasangarrirako 17 Helburuak dira.

esanguratsua eman du tokiko enple-
gua sortzeko. Izan ere, 528 enpresa-
ren eraketa babestu du, 3.500 lanpos-
tu baino gehiago sortu ditu Espainia 
osoan, 151 enpresa, eta 1.363 enplegu 
Araban eta Gipuzkoan. Michelin Fun-
dazioak tokiko enplegua babesteko 
ildo berri bat dauka 2016. urteaz ge-
roztik, eta laguntza osagarria ematen 
du egoera txarrean dauden kolekti-
boak txertatzeko. Michelinek, halaber, 
produkzio arduratsuari, laneko osasun 
eta segurtasunari, taldeen aniztasunari 
eta tokiko bizitzan beharrezkoa den 
inplikazioari lotutako barne-progra-
mak lantzen ditu.



BALIO ETIKOAK ZABALTZEKO KLUSTERRA

Gure gizarteak gaur egun balio eti-
koekin bizi duen identitate-krisi sako-
nak sorrarazitako kezka izan zen arra-
zoi nagusia Etikaren azterketarekin eta 
aplikazio praktikoarekin konpromi-
so-jarrera agertzen duten pertsona 
eta erakundeen talde batek Euskadiko 
Etika Klusterra sortzeko. Kluster hori 
José Ignacio Besga presidenteak aur-
keztu zuen EGEAFen XI. Biltzarrean.  

Euskadiko Etika Klusterra osatzen 
dutenak honako hauek dira: Deus-
tuko Unibertsitateko Etika Aplikatuko 
Zentroa, Gasteizko Teologia Fakul-
tateko Filosofia Saila, Gobernantza 
Demokratikoaren Institutua, Euskal 

Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) 
irakasleak eta balio etikoen eremuan 
konprometitutako pertsonak. Kluste-
rraren eginkizuna balio etikoen jakint-
za eta aplikaziorako ekarpena egitea 
eta pertsonak gizartean agertu beha-
rreko portaeretan bideratzeko print-
zipio etikoak zabaltzen laguntzea da.

Sortu zenetik, portaera etikoak, balio 
etikoak eta moralarekin bat datozen 
jarrerak bultzatu ditu gizartearen 
eremu guztietan, eta etikari buruzko 
azterketan eta gogoetan dihardu-
ten zentroekiko lankidetza bilatu du. 
Adibidez, balio etikoak zabaldu ditu 
gazteengan, Lanbide Heziketako zen-

troekin eta UPV/EHUrekin berarekin 
egindako hitzarmenen bidez. Halaber, 
Etikari buruzko hainbat kongresu eta 
forotan parte hartu du. Bestalde, Klus-
terrak unibertsitate-mailako hainbat 
ikerketa-proiektu eta enpresako etika 
globalari buruzko proiektu bat sustat-
zen ditu, enpresaren antolamenduan 
eta mantentzean balio etikoak nola 
barneratzen diren ikusteko. Ildo ho-
rretan, hitzarmen espezifikoak egiten 
ditu beste kluster batzuetako konpai-
niekin. Azkenik, Kultura Etikoko Gela 
bat garatu du Euskadiko unibertsita-
teekin lankidetzan, eta lidergo etikoa 
ERE sustatzen du.


