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EGEtik NEGOZIO
ARDURATSURA ETA GIHetara

ENPRESEN GIZARTE-ERANTZUKIZUNERAKO ARABA FOROAREN XII. BILTZARREAN ENPRESEN GIZARTE-ERANTZUKIZUNAREN KONTZEPTUA NEGOZIO ARDURATSURANTZ NOLA ALDATU DEN AZALDU DUTE, ETA EUSKADIKO EGEaren
ESPARRU-PLAN BERRIA ERE AURRERATU DUTE
Francisco Hevia DIRSE Enpresen Gizarte
Erantzukizuneko Zuzendarien Elkarteko presidenteak joera berriak aurkeztu zituen inaugurazioko hitzaldian.
EGEAF Enpresen Gizarte Erantzukizunerako
Araba Foroak Enpresen Gizarte Erantzukizunari
buruzko XII. Biltzarra antolatu zuen maiatzaren
9an, asteazkenarekin; biltzarraren helburua negozio arduratsua esaten zaion horren bilakaera
eta joera berriak azaltzea zen, enpresa egiteko
modu bat, enpresaren estrategian modu hori
txertatuta duten konpainientzat lehiakortasun- eta
jasangarritasun-faktore ukaezin bihurtu den aldetik. “EGEtik negozio arduratsura eta GJHak” izenburupean, esparruko joera berriak aurkeztu ziren
jardunaldian, betiere kontuan izanik esparru hori
enpresa handi eta txikien estrategian txertatu dela
etorkizunean euren jasangarritasuna bermatzeko.
Biltzarraren inaugurazio-ekitaldian honako hauek
parte hartu zuten: Arabako ahaldun nagusi Ramiro
Gonzalez jaunak, Gasteizko alkate Gorka Urtaran
jaunak eta EGEAFako presidente Vega León andreak; biltzarrean, enpresen gizarte-erantzukizunaren arloko eta gerentzia-eremuko 80 profesional
baino gehiago bildu ziren, dela enpresen aldetik,
dela erakunde eta elkarteen aldetik. Parte-hartzaileen kopuru hori ikusita, biltzarra urteroko erreferentziako hitzordu bihurtzen ari dela esan dezakegu Araban enpresen gizarte-erantzukizunaz hitz
egiteko. Vega León andreak ongietorria egin zien
bertaratutako guztiei, eta negozioak egiteko modu
berri horri enpresa eta pertsona berriak atxikitzen
jarraitzea oso garrantzitsua dela aipatu zuen, modu berri hori geratzeko iritsi baita. Aldiz, Gasteizko
alkateak zera nabarmendu zuen, bertaratutakoek
sentsibilitatea azaltzeko gaitasuna zutela, ikuspegi
ekonomikotik ez ezik, gizartearekin eta ingurumenarekin lotutako jasangarritasunaren alderditik ere
begiratuta. “Gizarte-alderdia lehiakortasunerako
faktoretzat enpresetan txertatzeko gai izan zarete

eta, horregatik, balio handiko giza kapitala zarete
Gasteiz hiriarentzat, betiere kontuan izanik hiriak
jasangarritasun-politikak garatzeko ingurune ezin
hobea eskaintzen duela, hala nola enpresen gizarte-erantzukizuneko politikak”, esan zuen Urtaranek,
eta gogorarazi zuenez, Ekonomia Garapen Jasangarria udalaren erronka nagusietako bat da legegintzaldi honetarako. Inaugurazio-ekitaldiaren amaieran,
Arabako ahaldun nagusi Ramiro González jaunak
enpresen gizarte-erantzukizunaren garrantzia nabarmendu zuen, gure lurraldea oso industriala delako, eta EGEAF erakundeak ETE arabarrei bultzada
ematen egiten duen lana aitortu zuen.
Francisco Hevia, DIRSE Enpresen Gizarte Erantzukizuneko Zuzendarien Elkarteko presidenteari
egokitu zitzaion Biltzarraren hasierako hitzaldia
ematea, eta enpresen gizarte-erantzukizunaren
joera berriak aurkeztu zituen. Hevia EGE-arduraduna izan da Grupo Pascual enpresan eta,
horretaz gain, Honest Strategy erakundearen
enbaxadore ere bada; erakunde horretan, enpresen bitartez mundua aldatu nahi duten pertsonak
biltzen dira. Haren hitzaldiak txaloaldi bero-beroa
eragin zuen, aho batez, bertaratutako guztiengan.
Bestalde, gizarte-erantzukizun korporatiboa aplikatzen erreferentziakoak diren hiru euskal enpre-

sak ere parte hartu zuten jardunaldian. Eroski, Ibai
Sistemas eta Azolgas enpresetako ordezkariek
azaldu zutenez, EGE-estrategiari esker lehiakorragoak ez ezik, errentagarriagoak izatea ere lortu dute, barne-merkatuan eta kanpo-merkatuan.
Ekitaldiaren amaieran, Eusko Jaurlaritzako Gizarte
Ekonomiaren zuzendari Jokin Díaz Arsuaga jaunak eta ASLEko teknikari Jone Nolte andreak
Euskadirako Enpresen Gizarte Erantzukizunaren
Esparru Plan berria aurkeztu zuten; EAEko gobernua euskal enpresen artean gizarte-erantzukizuna sustatzeko lantzen ari da dokumentu hori.
EGEAF Enpresen Gizarte Erantzukizunerako
Araba Foroa 2007. urtean sortu zen eta honako hauek osatzen dute: Arabako Foru Aldundiak, Gasteizko Udalak, ASLE Euskadiko Lan
Sozietateen Elkarteak, Kutxabankek, Konfekoop Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak
eta San Prudencio fundazioak; sortu zenetik,
EGEAFak urtero antolatu du foroa, Enpresen
Gizarte Erantzukizunaren kontzeptuari buruz
hausnartzeko eta eztabaidatzeko gunetzat,
enpresa askorentzat diferentzial lehiakorra
izaten ari baita, eta negozioak egiteko beste
modu bat ere eskaintzen duelako, ingurunea
errespetatuta eta gizartearekin inplikatuta.

ENPRESAREN GIZARTE-ERANTZUKIZUNA ENPRESA BERRIETAN
Francisco Heviak kontzeptuan izandako aurrerapenak deskribatu ditu, erakunde jasangarriagoak eratzearren.

erantzukizuna bermatuko duen ibilbide-orria
zehazteko eta gizateriaren erronkei ikusgaitasuna
emateko palankatzat hartuta”.

Enpresa berrietan Enpresen Gizarte Erantzukizunak nolakoa izan behar duen ulertzeko hainbat
gako azaldu zituen DIRSE elkarteko presidenteak.
Besteak beste, eginkizun estrategiko eta eraldatzailea nahitaezkoa duela aipatu zuen, politika eta
prozesuetan barne-eragina izan behar duela, interes-taldeak babestu behar dituela eta berrikuntza
bultzatzeko inspiratzaile izan behar duela. Heviaren esanetan, Garapen Jasangarriaren Helburuak
konpainia bakoitzaren arabera iragazi eta egokitu behar dira. “Tresna egokia dira negozioaren

Heviak aipatu zuen EGEak gauza operatibo bat
izateari utzi behar diola eta esparru estrategikoagoa bihurtzeko bilakaerari eutsi behar diola,
bultzada eman ahal izateko. Bestalde, komunikazioak barne-kultura sustatzeko eta EGEari
ikusgaitasuna emateko balio izan behar duela
nabarmendu zuen. “Inpaktua duena baino ez
da kontatu behar, eta historien bitartez. Nekeza da kontsumitzailearengana EGEaren bitartez
iristea, eta funtzionatzen ari dena, aldiz, zera da,
hirugarren baliozkotzaileak baliatzea”.

DIRSE elkarteko presidenteak azaldu zuen
EGEa lagungarria dela marka berrien erronka
gehienak gainditzeko, balioekin. Lidergo jasangarria hobetzen du, parte-hartzean oinarritutako
entzute aktiboa ahalbidetzen du, eta marken eta
kontsumitzaile-herritarren artean partekatutako erantzukizuna lantzen laguntzen du. Heviak
aipatu zuenez, kontsumitzaile koherente esaten
zaienak ugaritzen ari dira, alegia, erosketa gusturago egiten dutenak baldin badakite salgaiaren
atzean dagoen enpresa euren printzipio eta
balio pertsonalekin bat datorrela; izan ere, kontsumitzaile koherente horiek guztizkoaren % 54
baino gehiago dira jada.

KONTSUMITZAILEEN
BIZI-KALITATEA HOBETZEKO
PROIEKTUA EROSKIN

AZOL-GAS, AENOR COMPLIANCE
ZIURTAGIRIA LORTU DUEN ESPAINIAKO LEHEN INDUSTRIA

Eduardo Cifrián Osasuna Garatzeko eta Marketin Estrategikoko arduraduna da Eroskin, eta kooperatibaren proiektu berri bat aurkeztu
zuen Enpresen Gizarte Erantzukizunerako Araba Foroaren Biltzarreko
esperientzien panelean; proiektuaren helburua kontsumitzaile guztien
bizi-kalitatea hobetzea da, besteak beste, erosketa osasungarriagoa egiten lagunduta. Ekilibria programaren bitartez, Eroskik elikadura osasungarriagoa eta orekatuagoa lortzen laguntzen du. Kontsumitzaileei hainbat tresna eskaintzen zaizkie, hala nola egokitutako nutrizio-informazioa,
nutrizio-aholkulari bat edo errezetak, baita kalkulagailu bat ere.

Azol-Gas enpresa arabarra 1982an sortutako ETEa da, eta jada 40
herrialdetara baino gehiagotara esportatzen du; langileen inplikazioari
esker, AENORren Compliance ziurtagiri berria lortu duen Espainiako
lehen enpresa izan da. Giza Baliabideen zuzendari Ana Cabrerizok
ziurtagiria lortzeko egindako lan guztiaren berri eman zuen Enpresen
Gizarte Erantzukizunerako XII. Araba Foroan. Azol-Gas enpresak delituen prebentziorako kudeaketa-sistematzat abiarazi zuen programa
hori, eta enpresaren hasiera-hasieratik garatu izan duten enpresa-erantzukizuneko politikarekin estu-estu lotuta dago. Abiarazitako ekimenen
artean, besteak beste, jarduera potentzialak identifikatzea sartzen zen,
prestakuntzako eta sentsibilizazioko ekintzak, kode etiko bat eta jokabide-kode bat prestatzea, komunikaziorako bide bat zabaltzea eta diziplina-sistema bat ezartzea. Programa horrekin lortutako helburuak izan
dira gardentasuna bermatzea, berrikuntza indartzea eta etengabeko
hobekuntza, pertsonen garapena eta alde guztien inplikazioa.

Edozein enpresaren interes-talde garrantzitsuenetako batean, hau da,
kontsumitzaileengan nola eragin daitekeen azaltzen duen adibide oso
zehatza dugu hori. Egoitza nagusia Elorrion duen kooperatibak bide
luzea egina du ibilbide horretan, eta horrelako neurriek bezeroak leialtzeko izan duten arrakastaren berri eman zitzaien bertaratutakoei.

IBAI SISTEMAS, TALENTUARI BERTAN NOLA EUTSI PERTSONEK ENPRESETAN
PARTE HAR DEZATEN BULTZATUTA

Nola lor daiteke talentuari ETE batean eustea zerbitzu informatikoen sektorean? Ibai Sistemas enpresan oso argi zuten: langileek enpresan bertan parte har zezaten bultzatuta. Mondragon Korporazioaren LKS taldearen barruan dagoen enpresako zuzendari nagusiak, Iñigo Lapitz jaunak,
azken urteotan garatutako prozesuaren berri eman zuen biltzarrean. Parte-hartzea hiru mailatan aktibatu zen: pertsonen parte-hartzea sustatuta
enpresaren informazioan eta kudeaketan, emaitzetan eta enpresaren jabetzan. Ekintza hirukoitz horri esker, Ibai Sistemas enpresa lan egiteko toki
erakargarria bihurtu da, langileen eta enpresaren interesek bat eginez helburu komun bat partekatzeko. Lortutako etekinak banatzeko akordio bat
ere egin dute: heren bat akziodunentzat da, beste heren bat langileentzat, eta azken herena erreserba moduan gordetzen da. Parte-hartze sozialaren
eredu ezin hobea, langileei enpresaren jabe izateko aukera ere ematen diena.

ENPRESEN GIZARTE-ERANTZUKIZUNEKO ESPARRU-PLAN BERRIA EUSKADIN
Eusko Jaurlaritzako Gizarte Ekonomiaren
zuzendari Jokin Díaz Arsuaga jaunak gobernua lantzen ari den Enpresen Gizarte Erantzukizunaren Esparru Plan berria aurkeztu du.
2018. ur tea ur te oso garrantzitsua izango
da Enpresen Gizar te Erantzukizunerako
Euskadin. Aurreikuspenak betez gero, datorren udazkenean EGEaren Esparru Plan
berria argitaratuko da, Eusko Jaurlaritzako
Gizarte Ekonomiaren zuzendari Jokin Díaz
Arsuaga jaunak EGEAFaren EGEari buruzko
XII. Biltzarraren amaiera-ekitaldian aurreratu zuenez. Jaurlaritzaren ordezkariak, ASLE
Euskadiko Lan Sozietateen Elkarteko Jone Nolte andrearen laguntzarekin, EAEko
EGEari buruz egindako ikerketa baten datuak aurkeztu zituen; ikerlana ASLE elkar tearekin batera egindakoa da. Txostenaren arabera, inkesta erantzun dutenen % 87k baino
gehiagok bazuen entzuna EGEaren kontua;
halaber, EGEaren alderdi garrantzitsuenak
lan-jardunbide arduratsuak garatzea eta ingurumena babestea zirela nabarmendu zuten. Inkesta erantzun zutenen ustez, Eusko
Jaurlaritzak gizar te-erantzukizunaren aplikazioan eragin handiena izan beharko luketen
bi alderdiak honako hauek izango lirateke:
EGEa erakundeen politika publikoetan txertatzea eta kontratazio publikoko prozesuetan ere sar tzea.
Díaz Arsuaga jaunaren esanetan, ikerketa horrek lagundu egin die EGEaren esparru-plan
berria diseinatzen eta zentratzen; planaren
zirriborroa amaitutzat jo daitekeela esan zuen,
eta hiru jarduketa-plan biltzen dituela: bata
enpresaren arloan, bestea erakundeartekoa,
eta hirugarrena erakunde barrukoa.
Lehenengoan, bi helburu estrategiko garrantzitsuenak honako hauek dira:
-Euskal enpresetan EGEa neurtzeko eta hobetzeko metodologiak ezartzen laguntzea
-EGEaren kultura ezartzea
Jarduketa-ildoei dagokienez, EGEa enpresetan aplikatzearen ondoriozko onurak zertan
gauzatzen diren jakiteko eta kuantifikatzeko
azterketa bat egitea aurreikusi da. Halaber,
programa baten bitartez, enpresen premiei
erantzungo dien EGEa ezartzen lagunduko da.
EGEako jardunbide egokiak identifikatuko dira
eta Euskalit-en know how-an txertatuko dira.
Eta, ETEen kasuan, jasangarritasunari buruzko
GRI memoriak idaztea ere bultzatuko da.
Erakundearteko foro berria
Erakundearteko arloan, esparru-plan berriaren helburua da EGEaren sustapena administrazio publikoen artean koordinatu ahal izatea.
Hori lortzeko, ildo estrategiko nagusia EGEari

buruzko foro publiko/pribatu bat sortzea izango da, besteak beste, Foru Aldundiekin eta Toki
Administrazioekin. Hartara, EGEa sustatzeko
politikak bateratu ahal izango dira eta, halaber,
lizitazio eta lehiaketa publikoetan txertatzeko
moduko EGE-klausulen inbentario bat ere
egin daiteke. Horrela, bada, gizarte-arloko,
lan-arloko eta ingurumen-arloko klausulak
txertatzea sustatuko litzateke.
Azkenik, erakundear teko jarduketa-planaren
helburua EGEa gobernantza publikoan txer-

tatzea izango da, modu egituratuan. Eremu
horretan, Eusko Jaurlaritzak jada abiarazi
duen ildo estrategiko nagusietako bat zera da, bere helburu estrategikoak GJHekin
bat egitea, hau da, Milur tekorako Garapen
Jasangarriaren Helburuekin. Ildo beretik, Eusko Jaurlaritzarentzat berarentzat hobekuntza-plan bat indar tu nahi da, baita egoeraren azterketa osatua egin ere, sail guztietan
EGEaren arloan egiten dituzten jarduketa
guzti-guztien inbentarioa eginez.

