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ASMO BAT DUTEN ENPRESAK
Enpresa arduratsuak ekonomia berriranzko aldaketaren  eragile gisa.

ABENDUAK 2021



ENPRESEN GIZARTE-ERANTZUKIZUNERAKO ARABA FOROAK XV. BILTZARRA 
EGIN DU, ETA ASMO ONEKO ENPRESEK INGURUAN ABERASTASUNA NOLA 

SORTZEN DUTEN JAKITEA IZAN DU ARDATZ

FOARSEk antolatutako urteko to-
paketa formatu mistoan egin zen le-
hen aldiz, aurrez aurre eta streaming 
bidez, eta Foroko lehendakariak, 
Gasteizko Udaleko Enplegu zine-
gotziak eta Arabako Foru Aldundiko 
Ekonomia Garapenaren zuzendariak 
inauguratu zuten, eta Eusko Jaurlarit-
zako Osasun eta Lan sailburuordeak 
itxi zuen. 

Enpresen Gizarte-erantzukizunerako Ara-
ba Foroak (FOARSE) joan den urriaren 
21ean, ostegunarekin, egin zuen Arabako 
enpresen gizarte-erantzukizuna (EGE) 
bultzatzeko urteroko XV. biltzarra. Edizio 
hau “Asmo Oneko Enpresak” izenburu-
pean egin zen, eta, Europa Jauregian au-
rrez aurre egiteaz gain, streaming bidez 
ere ikusi ahal izan zen, foroaren youtu-
be kanalean. Rosa Lavín Enpresen Gi-
zarte-erantzukizunerako Araba Foroko 
lehendakariak, Igor Salazar Gasteizko 
Udaleko Enplegu zinegotziak eta Javier 
Hernando Arabako Foru Aldundiko Eko-
nomia Garapenaren zuzendariak inaugu-
ratu zuten topaketa. Hirurak bat etorri 
ziren asmo oneko enpresak bultzatzeko 
beharrarekin, lurraldeetan jasangarrita-
suna eta aberastasun handiagoa sustat-
zeko, eta adierazi zuten garrantzitsua 
dela FOARSE bezalako erreferentziako 
esparruak izatea partekatzeko eta inspi-
ratzeko.  Honako hauek dira Enpresen 
Gizarte-erantzukizunerako Araba Foroko 
kideak: Arabako Foru Aldundia, Gasteizko 
Udala, Konfekoop (Euskadiko Koopera-
tiben Konfederazioa), Asle (Euskal Lan 
Sozietateen Elkartea), Kutxabank eta San 
Prudentzio Fundazioa. Biltzarra Vital Fun-
dazioak ere babestu zuen.

Enpresen gizarte-erantzukizunean Euro-
pako aditu handienetako batek, Germán 
Granda Forética erakundeko egungo 
zuzendari nagusiak, eman zion hasiera jar-
dunaldiari. Grandak etorkizuneko enpre-
sek nolakoak izan behar duten azaldu 
zuen, eta enpresei jasangarritasunaren 
aldeko anbizioa handitzen lagun diezaie-
keten zenbait gako eman zituen, hala bi-
zkortuko baitute susperraldi jasangarria, 

berdea eta inklusiboa bultzatzeko ekint-
za. Forética erreferentziako erakundea 
da Espainian enpresen gizarte-erantzu-
kizuna bultzatzen. Haren eginkizuna da 
enpresaren eta erakundeen estrategian 
eta kudeaketan alderdi sozialak, inguru-
menekoak eta gobernu onekoak txertat-
zea. Azterlan bat argitaratu berri du, eta 
mundu mailako megajoera bat azaldu du 
bertan, dagoeneko enpresa guztiei era-
giten ari dena, hau da, arlo sozialean, in-
gurumenean eta gobernantzan jarduteko 
eskakizunaren maila handitzeko beharra. 
Izan ere, alderdi horiek giltzarri bihurtu 
dira finantziazioa lortzeko edo merkatuan 
lehiakorragoak izateko. Germán Grandak, 
Europako enpresen gizarte-erantzukizu-
nari buruzko foro nagusietan parte hartu 
duenak, joera horiek partekatu zituen Eu-
ropa Jauregiko Florida aretora bertaratu 
ziren 50 lagun baino gehiagoren artean.

ARABAKO ASMO ONEKO 3 
ENPRESA

Inaugurazio-hitzaldiaren ondoren, ma-
hai-ingurua egin zen. Bertan, Arabako as-
mo oneko 3 enpresek beren esperient-
ziak azaldu zituzten, negozioaz harantzago 

beste xede batzuk ere bultzatzen dituz-
ten aldetik, eskarmentu handia baitute 
gizarte-erantzukizuneko alderdiak garat-
zen eta ingurumenarekin, gizartearekin 
edo gobernu onarekin loturiko politikak 
bultzatzen. Hiru enpresa txiki-ertain dira, 
Arabako enpresa-sarearen erakusgarri 
ezin hobeak, Araban % 95 baino gehiago 
era horretako enpresak baitira. Honako 
hauek dira: I+MED, nanoteknologiaren 
abangoardian dagoen enpresa; Eraman, 
paketeak bizikletaz banatzeko koopera-
tiba txiki bat, urtebete baino gutxiagoan 
langile-kopurua hirukoiztu duena; eta 
Caype, papergintzako gaien biltegia, be-
re inguruan jasangarritasun-politikak eta 
inplikazioa bultzatzen erreferente bihurtu 
dena.

Biltzarraren XV. edizio hau Elena Pérez 
Barredo Eusko Jaurlaritzako Osasun eta 
Lan sailburuordeak itxi zuen. Bere mint-
zaldian adierazi zuen enpresen gizar-
te-erantzukizuna funtsezko kontzeptua 
dela erakunde modernoen garapenerako, 
eta azpimarratu zuen gizarteak gero eta 
gehiago saritzen duela enpresek garapen 
jasangarrian parte hartzea hiru alorretan: 
ingurumenean, ekonomian eta gizartean.



Germán Granda izan zen, Enpresen 
Gizarte-erantzukizunean Europako 
aditu handienetako bat, Foarseren 
XV. biltzarrari hasiera eman ziona, 
eta etorkizuneko enpresek nolakoak 
izan beharko duten azaldu zuen bere 
hitzaldian. Foréticako zuzendari na-
gusiak (enpresen gizarte-erantzuki-
zunean erreferente diren erakundee-
tako bat da Forética eta 200 entitate 
baino gehiago ditu, haietako batzuk 
EAEkoak) azaldu zuen zein diren 
gaur egun enpresek alderdi sozialean, 
ingurumenean eta gobernantzan di-
tuzten joerak. Grandak ondo eza-
gutzen ditu alderdi horiek, gainera, 
Garapen Jasangarrirako Espainiako 
Enpresa-kontseiluko idazkaria baita.

Horren harira, adierazi zuen enpresek 
askoz ere konplexutasun handiagoko pla-
neta eta gizarte batean bizi behar dutela, 
besteak beste, COVID-19aren egungo 
munduko pandemiagatik eta klima-aldake-
tak dakarren arazo handiagatik. Bestalde, 
eraldatzen ari den mundua da, gure pla-
neta suntsitzeko arriskua duen klima-al-
daketa arintzen eta geldiarazten saiatzeko. 
“Gero eta argiagoa da ezer ez egitearen 
kostua, baina argi dago, halaber, zer aukera 
handiak dakartzan beharrezko eraldaketa 
horrek, talentua eta lanpostu berriak eska-
tuko dituzten irtenbide berriak emateko. 
Gainera, beste bi alderditan ere biziki na-
bari da aldaketa hori, gobernu onaren eta 
gardentasunaren eskaera gero eta handia-
goa, eta maila guztietan lankidetza handia-

goa bultzatzeko beharra”, adierazi zuen 
biltzarreko lehen hizlariak. Germán Gran-
dak zioen, hain zuzen ere, aldaketa horren 
ondorioz, hasieran ez bezalako ñabardura 
duela orain enpresen gizarte-erantzukizu-
nak. “Lehenengo urteetan, eta batez ere 
enpresa handietan, kontuak ematearekin 
eta ospearekin zuen zerikusia. Orain eral-
daketa da mantra. Larrialdi klimatikoari 
eta desberdintasunaren ikuspegiari lotu-
tako ebidentzia zientifikoak ditugu. Enpre-
sek produktuak eta zerbitzuak egokitzeko 
erronka dute, erregulatzaileen eta inber-
titzaileen presioagatik, baina aukera bat 
ere bada hori. Beste modu batean ikusten 
da enpresen gizarte-erantzukizuna”.

GIZARTEA BIRSORTZEA ETA BE-
RRERAIKITZEA

Europa Jauregiko Florida Aretoan egin-
dako hitzaldian, Grandak hainbat gako 
aipatu zituen enpresek etorkizunari ber-
me handiagoarekin aurre egin diezaioten. 
Lehenengoak klima eta natura bezalako 
alderdiak lehengoratzeko beharrarekin 
edo ekonomia zirkularrerantz joateak, ez 
linealerantz, duen garrantziarekin du zeri-
kusia. Alderdi hori frogatzeko, zenbait da-
tu eman zituen; besteak beste, sortutako 
hondakinen % 8,6 bakarrik sartzen dela 
berriz ekoizpen-sisteman, edo munduko 
biztanleen % 73 baino gehiago ziur da-
goela klima-aldaketa arazo bat izango dela, 
COVIDen pandemia adinakoa gutxienez.

Beste gakoetako bat gizartea berreraikit-

zea izango da, begirunetsuagoa, osasun-
garriagoa eta prestatuagoa izan dadin. 
Germán Grandak adierazi zuen gero eta 
gehiago eskatzen direla enpresa begiru-
netsuagoak eta inklusiboagoak, eta orain-
dik bide luzea dagoela egiteko. Izan ere, 
zenbait azterlanek diotenez, 10 enpresatik 
9k huts egiten dute giza eskubideen erres-
petuaren alorrean. Gizarte prestatuagoa 
sortu behar da halaber, eta datu batzuk 
eman zituen; adibidez, 2025era arte lan-
gileek 6 hilabete baino gehiagoko pres-
takuntza egin beharko dute beren trebe-
tasunak eguneratzeko.

Eta berreraikuntza horren barruan, gizarte 
osasungarriagoa egiteko betebeharra ere 
aipatu zuen. Alderdi horrek zuzeneko era-
gina du enpresen lehiakortasunean. CO-
VID baino lehen, milioi bat dolarrera iritsi 
zen osasun mentaleko arazoek enpresen 
produktibitatean duten eragin negatiboa.

ALDAKETA GOBERNANTZA-SIS-
TEMAN

Foréticako zuzendari nagusiak aipatutako 
azken gakoetako bat izan zen egungo 
gobernantza-sistema berraztertzea, hiru 
kontzepturen inguruan: xedea, gainbegi-
ratzea eta herritarrak. Grandak argi utzi 
zuen asmo ona izatea funtsezkoa dela 
enpresa batek epe luzean iraungo due-
la ziurtatzeko. “Ez da harritzekoa mundu 
osoan ospe handia duten zenbait baro-
metrok konfiantzan eta etikan balio han-
diagoa ematea enpresei gobernuei baino”. 

ENPRESEK BEREN ETORKIZUNARI ARRAKASTAZ AURRE EGITEKO GAKOAK 
ERAKUTSI DITU FORÉTICA ERAKUNDEKO ZUZENDARI GERMÁN GRANDAK  



ERAMAN

CAYPE I+ MED

Eraman Gasteizko kooperatiba bat da sal-
gaiak bizikletaz banatzen dituena. Duela 2 
urte baino gutxiago sortu zen, eta honako 
hiru helburu nagusi hauek ditu:

- Tokian tokikoaren alde egitea: erreali-
tate globalizatuekin lehiatzeko gai izan-
go den tokiko sare komertzial erresi-
lientea sortzea.

- Banaketa jasangarriaren aldeko apus-
tua egitea: banaketako emisioen % 
70-90 lehen eta azken milietan sortzen 
dira.  

- Bidezko banaketaren alde egitea: Ba-
naketako lan-baldintza okerrenak 
azken eta lehen milietan daude.

Martxan daraman denbora gutxian, 3 lan-
gile izatetik 14 izatera pasa dira, beti be-
ren printzipioei leial. Euren filosofian oso 
presente dago jasangarritasun hirukoitza: 
ingurumena, ekonomia eta gizartea. Bi-
zikleta bidezko logistika-kooperatiba bi-
hurtu da, eta, besteak beste, prentsa eta 
paketeak banatzen ditu, mezularitza lanak 
egiten ditu eta janaria edo cateringa etxez 
etxe eramaten du. Eta hori guztia elkar-
tuta bizikleta bidezko garraio jasangarria 
dugu, bezeroen behar guztiak digitalki in-
tegratuta.

Arabako Caype paper-denda duela 50 ur-
te baino gehiago sortu zen, eta 64 metro 
karratuko lokal txiki batekin hasi zen, Gas-
teizko Fernández de Lezeta kalean. Haren 
asmoa onura ekonomikoak lortzetik ha-
ratago joan da beti, eta oso biziki inplikatu 
da eta inplikatzen jarraitzen du gizarte- 
eta ingurumen-ongizatea bultzatzen du-
ten hainbat jardueratan. Esate baterako, 
2012an Gasteiz Europako Hiriburu Ber-
de izateko programa babestu zuen lehen 
enpresa izan zen. Familia-enpresa da eta 
asko zaintzen du integrazio soziala, desgai-
tasuna duten pertsonen kontratazioa eta 
integrazioa barne. Genero-berdintasuna 
ere bultzatzen du, eta ingurumen-politika 
irmoa du, eta, besteak beste, birziklatzean 
eta Betoñuko industrialdeko egungo bere 
instalazioek dituzten 2.000 metro koadro 
baino gehiago argiztatzen aplikatzen du 
politika hori.

Asún Beltrán de Herediak, bazkide sort-
zaileetako batek, bere mintzaldian adie-
razi zuen ziur dagoela enpresa txikiek 
funtsezko eginkizuna dutela ekonomia 
jasangarriagora aldatzeko bidean “As-
kotan pentsatzen dugu enpresa handiek 
bakarrik egin ditzaketela ekintzak egungo 
joera aldatzeko, baina hori ez da egia, gu-
tako bakoitzaren ekintza txikiak oso ga-
rrantzitsuak dira gure ekonomia eta gure 
gizartea eraldatzeko”.

Caypek inguruko gizartearekiko duen 
inplikazioari esker, hainbat ekintza berrit-
zaile egin dituzte, hala nola Zentangleren 
lehen biltzarra Gasteizen. Zentangleak 
marrazkia erabiltzen du gure osasun 
mentala hobetzeko bitarteko gisa; izan 
ere, yoga mentala deitzen diote. “Onu-
ra ekonomikoaz haratago, gaur egungo 
egoera gainditzen lagunduko duten gauza 
berriak ekartzeko kezka dugu” adierazi 
zuen Asún Beltrán de Herediak. Adin eta 
profil desberdinetarako antolatzen dituz-
ten tailer eta ikastaro ugarien adibide bat 
besterik ez da hori, eta sektore horretako 
erreferente bihurtu dira azkenean. 

I+MED “rara avis” horietako bat da bere 
sektorean: ikerketa zientifikoan diharduen 
kooperatiba da. Hala ere, ezbairik gabe, 
bere ikuspegi bereziak eta asmo ausartak, 
hau da, berrikuntza zientifiko berriak ete-
kinei egiten dieten ekarpenaren mende 
bakarrik ez egotea, hazkunde esponent-
ziala ekarri die hamar urte baino gutxia-
goan. 2013an sortu zenetik, 2 bazkiderekin 
bakarrik, orain, 60 langile baino gehiago 
ditu Arabako Parke Teknologikoan dagoen 
kooperatiba honek. Farmazia-sektorerako 
nanohidrogel adimendunak egiten ditu, 
eta horren froga garbia da arlo sozialaren 
aldeko apustua ere baliozko apustua de-
la I+Gren sektorean, eta, gainera, talentua 
erakartzea lortzen duela, hau bezalako se-
ktore lehiakorrean.

Enpresan sartzen diren ikertzaile guztiak 
enpresako kide izatera pasatzen dira koo-
peratiban integratzean. Horri esker, oso 
proiektu erakargarria eraiki daiteke horre-
lako proiektu baterako behar den talentua 
erakartzeko. Manu Allendek, bazkide sort-
zaileetako batek, biltzarrean argi utzi zuen 
I+MED enpresaren helburuetako bat zela 
farmazia-munduari erakustea sektoreko 
konpainia bat sor zitekeela funts handien 
mende egon gabe. Allendek adierazi zuen 
badirela soldata-arrakala bezalako alder-
diak, bere kasuan 1etik 3ra artekoa da, eta, 
enpresa handietan, berriz, askoz ere han-
diagoa izaten da, eta horrek argi erakusten 
du enpresek zenbateraino sinesten duten 
enpresen gizarte-erantzukizunean. I+ME-
Den sortzaileak tokiko enpresa txikien be-
netakotasuna ere azpimarratu zuen: “esaten 
dutena egiten dute, eta, gainera, hori egiazta 
daiteke, denok elkar ezagutzen baitugu”.

Arabako Parke Teknologikoan dagoen 
enpresa horren CEOak (Chief Executive 
Officer) adierazi du enpresa osatzen du-
ten pertsonak eta haien talentua direla le-
hiakideekiko duten alderik handiena. Manu 
Muñozek adierazi du, halaber, ezagutzaren 
eta berrikuntzaren aldeko apustua egin 
dutela bere merkatu-hobian, hidrogeletan, 
eta lehen mailako ikertzaileak dituzte.

Enpresen Gizarte-erantzukizunari 
buruzko Araba Foroaren XV. biltza-
rrean, halaber, elkarrizketa egin zen 
Arabako asmo oneko hiru enpresare-
kin: Caype, I+MED eta Eraman koo-
peratibarekin. Andrés Goñi kazetari 
gasteiztarrak moderatua, mahai in-
guru hark aukera eman zuen enpre-
sa horien ikuspegia eta etorkizuneko 
proiektuak hurbilagotik ezagutzeko.

ARABAKO ASMO ONEKO ENPRESAK 


