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� 150 Kooperatiba sortu dira Euskadin, eta beraz, kooperatiba gehien sortzen ikusi 

dituen 2. Autonomia Erkidegoa da, Andaluziaren atzetik (154). Kooperatiba 

horietatik 117 Lan Elkarteak dira. Kasu horretan, Estatuko lehen Autonomia 

Erkidegoa da. 

� 2011ko abenduaren 31n federatutako kooperatibak 868 dira (Kooperatiben 

Erregistroan 1.770 Koop.E. eta 304 Koop.E. Txiki daude): 

� Kooperatiba motaren arabera:(Koop. Erreg.) 

� Lan Elkarteak .................................................. 704 ............................. 1.113+304 

� Irakaskuntza ...................................................... 79 ........................................... 93 

� Nekazaritza ....................................................... 68 ......................................... 109 

� Kontsumoa .......................................................... 9 ........................................... 34 

� Garraiolariak ....................................................... 6 ........................................... 44 

� Kreditua .............................................................. 2 ............................................. 2 

� Etxebizitzak ...........................................................  ......................................... 288 

� Beste batzuk .........................................................  ........................................... 87 

� Probintziaren arabera:  

� Araba .............................................................. 147 

� Bizkaia ............................................................. 315 

� Gipuzkoa ......................................................... 406 

� Ekoizpen-sektorearen arabera: 

� Lehen sektorea edo zuzeneko produktua ........ 11 

� Bigarren sektorea edo eraldaketa .................. 388 

� Hirugarren sektorea edo zerbitzuak ............... 469 

� Bazkideak guztira ............................................... 548.624 

� Nekazariak ...................................................... 10.000 

� Lan Elkarteetakoak ......................................... 38.088 

� Kontsumokoak .............................................. 446.134 

� Kreditukoak ...................................................... 6.180 

� Gurasoak ......................................................... 48.222 

� Langileak guztira .................................................. 56.257 

� Lan-bazkideak ............................................ 38.088 

� Bazkide ez diren langileak .......................... 18.169 

� Gizonak ...................................................... 28.647 

� Emakumeak ............................................... 26.560 

 

� Fakturazioa .............................................................. 9.983₁ € 

� Esportazioa .............................................................. 4.240₁ € 
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SARRERA 

2011ko ekitaldiko egoera ekonomikoa oso zaila izan da, eta hilabeteek aurrera 

egin ahala, geroz eta gehiago korapilatu da.  

Garatutako ekonomietan zerga eta finantza-arloko arriskuak nabarmen handitu 

dira, eta horren ondorioz, ekonomia horien hazkundea egonkortu egin da, eta 

zenbait herrialdetan, atzera ere egin du.  

Egoera ekonomiko zail horri, Greziako zorraren krisiak okerrera egin duela 

gehitu behar diogu. Inflazio handia gorabehera, EBZk ohiko moneta-arloan 

neurri pizgarriak hartu behar izan ditu.  

Espainiar ekonomian aldiz, urte osoko hazkundea %0,6 ingurukoa izan zen, eta 

kalkuluen arabera, Administrazio Publikoen defizita BPGaren %8,5 ingurukoa da.  

Espainiako langabezia-tasa %23 ingurukoa da, eta etenik ez duen gorako bidea 

darama, EBko langabezia-tasaren oso gainetik. 2011n %9,7koa izan zen EBn eta 

%11koa Euskadin.  

Eraikuntza sektoreko inbertsioen ohiko uzkurtzeari, ekipo-ondasunetan eman 

den inbertsioen murrizketa gehitu behar zaio, enpresek dituzten arazoen eta 

konfiantza faltaren ondorioz. Iaz industriak bizi izan zuen ahuldadea biziki 

kezkagarria izan da, eta kontsumo-ondasun iraunkorren ekoizpenean gertatu 

ziren galerekin zerikusi zuzena dauka.   

Egoera horretan, litekeena da 2012an ere ekonomiak uzkurtzera jotzea, batez 

ere urtearen lehen zatian.  

Egoera ekonomiko ilun hori gorabehera, KONFEKOOP euskal kooperatibismoa 

sustatu eta defendatzeko lanari eutsi dio, animo handiz, eta garai hobeak 

itzuliko diren esperantzarekin. Horretarako, baina, ahalegin handia egin beharko 

dugu.  

Gauzak horrela, 2011n, 2012ko Kooperatiben Nazioarteko Urtearen ospakizuna 

prestatzeko lan handia egin dugu, eta KONFEKOOP presente dagoen instituzio 

guztietan euskal kooperatibismoa ordezkatzeko lan-ildoan sakondu dugu.  

Azken esparru horretan, bete gabe ditugu oraindik zenbait helburu, hala nola 

LANBIDEren Administrazio Kontseiluko kideen artean onartuak izatea, baina 

horretan lanean jarraitzen dugu.  

Euskal kooperatibismoaren nahiak eta lorpenak jendarteratzeko, kanpaina zabal 

bat egin da hedabideetan.  
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Horrez gain, sustapenarekin eta elkar-lankidetzarekin loturik dauden beste 

hainbat esparru ere jorratu dira, eta denak ala denak 2011ko Memoria honetan 

jasota daude. Egindako lanak euskal kooperatibismoa garatu eta ezagutzera 

emateko balio izana espero dugu.  
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1.1. BAZKIDE DIREN FEDERAZIOAK 

 

 

ERKIDE - EUSKADIKO LAN-ELKARTE, IRAKASKUNTZA ETA KREDITU 

KOOPERATIBEN FEDERAZIOA 

2011n, ERKIDEk jarduera ugari garatu ditu, eta atal honetan lan horien guztien 

laburpena jaso dugu, jarduera-ildoetan banatuta 

A. Enpresa-esparrua 

• OINARRIrekin lankidetzan, federatutako kooperatiben finantzaketa-baldintzak 

hobetzeko programa bat garatu du. ERKIDEk 1.172.00 euro inbertitu ditu orain arte 

helburu horrekin, eta 2011n, 31 kooperatibek erabili dute aipatu programa. 

• 2010ean ERKIDEren zerbitzuak eskuratu ahal izateko bazkide egin ziren Kooperatibei 

OINARRIren “bazkide partaide” gisa alta emateko kostua bere gain hartu du ERKIDEk.  

• SAIOLANen parte-hartze handia izan dute, bazkide akziodun diren heinean. 2011n, 

SAIOLANek 10 enpresa-jarduera berri sortu ditu, eta horietatik hiru kooperatibak 

izan dira.  

• Kooperatiba txikientzako finantza eta ekonomia-arloko kudeaketa eredu erraztua 

ezarri du 16 kooperatibatan.  

• Kostuak kalkulatu eta kontrolatzeko metodo bat ezarri du 19 kooperatibatan. 

• Antolaketa eredu malgua diseinatzeko laguntza eskaini die 10 kooperatibari. 

• Finantza-merkatuen egoerari eta horrek ETEetan dituen eraginei buruzko 

Jardunaldia antolatu zuen, eta 142 pertsonek parte hartu zuten. 

• Federatutako kooperatiben artean truke komertzialak ahalbidetzeko atari bat 

martxan jartzeko bideragarritasun-plan bat prestatu du, emaitza onekin. 

• Euskal Kreditu-kooperatibekin zirkulatzailearen esparruan zituen lehentasunezko 

hitzarmenei eutsi die, eta federatutako 7 kooperatibak baliatu dute aukera hori. 

• HETELekin sinaturiko lankidetza-hitzarmenaren barruan, 14 Kooperatibako talde 

batek hainbat lankidetza-proiektu garatu ditu. 

 

B. Prestakuntza 

Ondoko ekintzak burutu dira:  

• Kooperatiba-enpresen Kudeaketarako masterra. 15 zuzendarik hartu dute parte. 

• Bazkide langileentzako 3 ikastaro, kooperatiben arloko prestakuntza jasotzeko. 50 

bazkide langilek hartu dute parte. 
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• Artezkaritza Kontseiluko kideentzako 2 prestakuntza-ikastaro. 78 kontseilarik hartu 

dute parte. 

• Zaintza-batzordearentzako prestakuntza-ikastaro bat, kooperatiba-gaien eta 

funtzioen ingurukoa. Organo horretako 34 kidek hartu dute parte. 

• Kooperatiben Kontabilitate Planari buruzko mintegi bat, kontabilitate sailetako 102 

arduradunen parte-hartzearekin. 

• Sozietateen zergaren prestaketari buruzko jardunaldi praktiko bat. 

Kooperatibetako finantza-arloetako 87 arduradunek parte hartu zuten. 

• Proposamen komertzialak prestatu eta saltzeko jardunaldi bat, arlo 

komertzialetako 46 arduradunen parte-hartzearekin. 

• Gure ideia babesteko moduei buruzko jardunaldi bat: patenteak, markak, izen 

komertzialak. 15 zuzendarik parte hartu zuten. 

• Publiko aurrean eraginkortasunez hitz egiteko moduari buruzko 2 jardunaldi, 32 

zuzendariren parte-hartzearekin. 

• Krisi garaietan kostuak murrizteko kudeaketari buruzko jardunaldi bat. 33 

zuzendarik parte hartu zuten. 

• Euskarri informatikoak erabiltzeko 11 prestakuntza-ikastaro. 194 bazkide langilek 

parte hartu zuten. 

 

C. Informazioa 

• Federazioak 39 zirkular igorri dizkie federatutako kooperatibei 

• Teknikariek federatutako 33 kooperatiba bisitatu dituzte, euren beharrizanak 

bertatik bertara ezagutzeko helburuarekin. 

 

D. Kooperatiben sustapena 

• ELKAR-LANi laguntza handia eman dio. 2011n, ELKAR-LANek 96 kooperatiba eratzeko 

prozesuan parte hartu du.  

• Federazioaren irudia sendotzeko kanpaina zabala garatu du hedabideen aurrean. 

• 11.500 pertsonaren artean banatzen den KOOP-Euskal Enpresa Kooperatiboa 

aldizkariaren 4 zenbaki argitaratu ditu. 

• Marketin on-line kanpaina bat burutu du, batez ere federazioaren webgunearen 

bidez. Guztira, 167.918 orrialde bisitatu dituzten 39.829 bisitari izan ditu.   

• Mailegu pertsonalen arloan, Euskal Kreditu-kooperatiba eta Aurrezki-kutxekin 

daukan hitzarmena kudeatu du. 61 bazkide langilek erabili dute hitzarmen hori.  

• Euskadiko Kutxarekin, SPRIrekin eta MICHELINekin lankidetzan, Arabako Enpresa 

solidarioarentzako XI. Urrezko Dato saria antolatu du. 
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• Kooperatibismoaren inguruko kanpaina bat burutu du 40 hezkuntza-zentrotan. 

 

E. Zerbitzuak 

• 1.106 kasuren inguruko kontsultak jaso edo aholkularitza eskaini du. 

• Merkataritza-informazio eta kredituko zerbitzuak 31 txosten komertzial laga ditu. 

• Kooperatiben arloko heziketa eta sustapenerako eta interes publikoko beste xede 

batzuetarako Ekarpenari (COFIPi) buruzko eskuliburua idatzi du. 

• Ohiko etxebizitza erosteko hipoteka-maileguei buruzko ERKIDEren eta Euskadiko 

Kutxaren arteko hitzarmenaren onurak baliatu dituzte 22 bazkide langilek. 

• Berankortasunari aurre egiteko neurri berriei buruzko informazio-saio bat antolatu 

zuen, 33 zuzendariren parte-hartzearekin. 

• Estatutu sozialak edo barne-araudia idatzi edo aldatzeko laguntza eskaini die 16 

kooperatibari. 

• Zuzendarien Datu-basea zuzendari gehiagoren datuekin hornitu du, eta orain 

916koa da zerrenda. 

• ETEekin lotutako eragiketen araudi berriaren ezarpen praktikoa prestatzeko 

jardunaldi bat egin zuen, eta 27 zuzendarik parte hartu zuten. 

• ELKAR-EUSKARA hizkuntza-arloko laguntza-zerbitzua handitu du, eta dagoeneko 90 

dira federatutako kooperatiba parte-hartzaileak. 

• 87 Kooperatibetan prebentzioa eta lan-baldintzak hobetzeko kanpaina bat garatu 

du. 

 

F. Federazioen errolda 

• 2011n, 93 Kooperatibari alta eman zaie eta 48ri baja.  

• 2011/12/31n 785 ziren federatutako kooperatibak. 2011n beraz, 45 

kooperatibaren hazkunde garbia eman da.  

 

G. Irakaskuntzako kooperatiben elkarte sektoriala 

• Federatutako Irakaskuntzako kooperatibak herri-onurakotzat jotzeko sustapenean 

aurrera pausoak eman ditu, eta federatutako 79 Irakaskuntzako kooperatibetatik 

dagoeneko 67k daukaten herri-onurako aitorpena. 

• Pertsonen kudeaketari buruzko ikastaro bat egin du, eta 31 pertsonek parte hartu 

dute; gatazkak kudeatzeari buruzko 2 ikastaro egin ditu 54 pertsonaren parte-

hartzearekin; eta Asertibitateari buruzko 2 ikastaro egin ditu, 45 parte-

hartzailerekin. 
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• “Elkarrekin bizitzen ikasi: Kooperatiba taldeak” izeneko proiektua garatu du, eta 14 

zentrok parte hartu dute.  

• Irakaskuntzako Kooperatibentzako barne-araudiaren eredu bat diseinatu du.  

• Euskararen irakaskuntza hobetzeko planaren barruan, erkatze proba egin du 1.144 

ikasleren artean.  

• Orientazioa hobetzeko programa garatu du, MU - Mondragon Unibertsitatearekin 

batera. 

• Zentroetako absentismoaren kostuei buruzko azterketa bat egin du. 

Irakaskuntzako 47 Kooperatibek parte hartu dute azterketa horretan. 

• 2011-2014 Hausnarketa Estrategikoa garatu du. 

 

 

ENKF - EUSKADIKO NEKAZARITZA-ELIKAGAIEN KOOPERATIBEN 

FEDERAZIOA 
 

A. Ordezkaritza instituzionala 

ENKFk erronka horri eutsi dio, eta nekazaritza-elikagaien sektorearen garapenean 

parte-hartzeak ematen dion eragina erabili du eragile politiko, ekonomiko, sozial eta 

sindikalekin. Kooperatiben mugimenduarekin lotutako erakundeetan parte hartzeaz 

gain, ENKFk ordezkaritza izan du ondoko beste erakunde hauetan:  

• Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza Mahaia 

• HAZILUR, Enpresak sustatzeko sozietatea 

• Euskadiko Elikaduraren Clusterra 

• INNOBASQUE – Berrikuntzaren Euskal Agentzia 

• Nazioarteko Nekazaritza Foroa 

• ITSASMENDIKOI 

• DA Kofradia (tokiko esnearen sustapena) 

 

Halaber, sektoreko kooperatiben interesak ordezkatu, babestu edota aldarrikatzeko 

harremanak izan ditu instituzioekin (Jaurlaritza, Legebiltzarra eta Diputazioak). 

 

B. Zerbitzuak 

Ondoko hauek dira ENKFren zerbitzu teknikoen helburuak: 

- Kooperatibak presente dauden merkatuetako eskakizunei hobeto egokituko zaien 

enpresa-eredurantz urratsak ematea; eta eredu horretan eraginkortasunez aurrera 

egitea ahalbidetzen duten kudeaketa-eredu eta tresnak ezartzea.  
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- Bat egiteko eta sinergiak baliatzeko guneak sortzea, kooperatiben arteko praktiken 

garapena erraztuko duten topalekuen sorreraren bidez.  

- Kooperatiben ereduaren garapenean, hedapenean eta gizarteratzean aurrera 

pausoak ematea, gure gaur egungo bazkideen eta etorkizunean etorri daitezkeen 

eskakizun berrietarako egokitzeko, bai eta egin beharreko aliantzetan aurrera egitea 

ere. 

 

LAN-ARRISKUEN PREBENTZIORAKO ZERBITZU MANKOMUNATUA. Kooperatiben jarduera eta maila 

guztietan, laneko osasuna eta segurtasuna bermatzea da bere xedea. Horretarako, 

aholkularitza-lana egiten du, eta ingurune seguru eta osasungarrian lan-baldintza 

egokiak ezarri eta mantentzeko neurriak sustatzen ditu. Sei urte dira zerbitzua martxan 

dagoela, eta gaur egun 35 kooperatibek parte hartzen dute (18 Araban, 11 Bizkaian eta 

6 Gipuzkoan). 

 

ZERBITZU JURIDIKOA. Kooperatiben garapena bultzatzea da bere egiteko nagusia. 

Horretarako, kooperatiben eta nekazaritza-elikagaien esparruan espezializatutako 

zerbitzu juridikoa eskaintzen du.  

 

AHOLKULARITZA ZERBITZUA. Kooperatiben garapena bultzatzea da bere egiteko nagusia. 

Horretarako, aholkularitza-zerbitzuak eskaintzen ditu (kudeaketa, kalitatea, 

ingurumena, elikagaien segurtasuna, EGE), merkatuaren eskakizunetara egokituko den 

enpresa eta kooperatiba-eredu bat ahalbidetzeko.  

 

KOOPERATIBISMOA SUSTATZEKO ZERBITZUA. Nekazaritza-elikagaien sektorean 

kooperatibismoa sustatzea da bere helburu nagusia. Horretarako, bat egiteko, 

sinergiez baliatzeko eta kooperatiben arteko ikasketak sustatzeko guneak sortzeaz 

arduratzen da. Horrekin guztiarekin, Kooperatiben gaineko irudi positiboa zabaltzen da 

gizartean eta interes-taldeen artean.  

 

C. Burututako jarduerak 

ELKAR-LANKIDETZA 

� Hitzaldia. Kooperatiben jarrera PAC berriaren aurrean, Eduardo Baamonderekin 

� Bisita. Luxenburgoko, Valoniako eta Flandriako kooperatibak 

� Bisita. San Juan Bautista Koop.E. Fuendejalonen (Zaragozan) 

� Bisita. Covap Koop.E. Kordoban 

� Bisita. Iparraldeko kooperatibak 
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� Topaketa. Harakintza sektoreko kooperatiben erronka komunak 

� Kooperatiben arteko Euskadiko III. Mus txapelketa 

 

PRESTAKUNTZA 

� Jardunaldia. Kooperatiben Kontabilitate Plan Orokor berrira egokitzea 

� Jardunaldia. 2010eko Sozietate Zerga 

� Ikastaroa. Sozietate eta enpresa-arloko prestakuntza Ekoran. 

� Ikastaroa. Nekazaritza-elikagaien enpresen goi zuzendaritza (2. zatia) 

� Barnetegi teknologikoa 

� Jardunaldia. Batasuneko Nekazaritza Politika 

 

KOOPERATIBISMOAREN SUSTAPENA  

� Prestakuntza-modulua. IMK-Arkauteko nekazaritza-sustatzaileentzako kostuen 

egitura. 

� Hitzaldia. Kooperatibismoa IMK-Arkauten 

� Hainbat kooperatibaren eraketa, merkatu-sozietatetik bihurtzea eta 

berraktibatzea. 

� Lankidetza Nazioarteko Nekazaritza Foroarekin. Emakumeei eta Dangetako 

komunitateen garapen integralerako diru-sarrerak lortzeko euren jarduerei 

emandako laguntza. 

 

BEHATOKI SOZIOEKONOMIKOA  

� Aldian behingo inkestak federatutako kooperatiben artean, sozietatearen eta 

ekonomiaren inguruko informazioa biltzeko. 

 

D. Ingurumena 

ENKFren politikaren zutabeetako bat ingurumena errespetatzea eta zaintzea da.  

Konpromiso hori agerian uzteko, ENKFk ingurumen-arloko ISO 14001 ziurtagiria dauka 

2006tik.  

 

Ur eta energia kontsumoen kontrola egitetik harago doa hori. Lanean daudela, 

langileek batetik bestera egiten dituzten bidaietan gertatzen diren CO2 isurketak 

konpentsatzeko, basoberritzearen kostuaren adinako zenbatekoa ematen dute 

dohaintzan.  
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2012ko ekitaldiari begira, ENKFk Gasteizko udalari laguntza eskaintzeko konpromisoa 

hartu du: European Green Capital 2012 ezagutzera emateko batetik, eta Gasteizko 

kooperatibak Hitzarmen Berdean parte hartu dezaten bultzatzeko bestetik.  

 

E. Ingurune Soziala 

ENKF, bere izaera dela medio, berezkoa du elkar-lankidetzaren balioa, hala bere 

bazkideekin lankidetzan, euren arteko harremanak sustatzeko, nola komunitatearen 

barruan.  

 

Euskadiko Kooperatiben arteko Mus txapelketa antolatu du bigarren urtez jarraian, 32 

bikoteren parte-hartzearekin.  

 

Euskararen erabilera bultzatzen du barne-mailako zein bazkideei begirako 

komunikazioan. Eta Korrikan parte hartu du.  

 

Bestalde, ENKFk Nazioarteko Nekazaritza Foroa laguntzen jarraitzen du. Landa-

garapenaren behatokia, topagunea eta azterketarako foroa da, eta bost 

kontinenteetan presente dagoen sarea da. Halaber, EKGKrekin lankidetzan, herrialde 

horien garapenerako laguntzak kudeatzen ditu.  

 

 

EKKF - EUSKADIKO KONTSUMO KOOPERATIBEN FEDERAZIOA 

2011n zehar, EKKFren barruan dauden kooperatibei ere egoera ekonomiko orokorrak 

eragin die, eta oraindik kontsumoaren berreskurapenik ez da ematen ari. Konfiantzarik 

batere ez dago merkatuen berreskurapenean, eta horrek eskaera globalari eta batez 

ere Euskadiko jarduera ekonomikoari eragiten dio.  

 

Gure kontsumoko kooperatiben kudeaketa hobetzeko helburuarekin, bizi dugun 

egoera ekonomikoarekin bat datorren Plan Estrategikoa (2011-2014) prestatu da  

2011n. Kooperatibetatik hurbilago egotea da xedea, aholkularitza, kudeaketa eta 

interesekoak diren proiektuak antolatzeko zerbitzuen bidez.  

 

Nolanahi ere, EKKF-k kontsumo eredu berrien inguruko hausnarketa egin behar du 

aurrera jarraitu eta beste sektore ekonomiko batzuetan aritzen diren kontsumo 

kooperatibak erakarri ahal izateko, hala nola etxebizitza arloan, merkataritza 

ekologikoan... 
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Gizartean EKKF kontsumo kooperatiben erreferente geroz eta argiagoa izatea da 

ordezkaritza-lanaren eta jarduera instituzionalaren esparruan lortu nahi den helburua. 

 

Plan Estrategikoak zehazten duen garai berri honetan, prestakuntzak ere berebiziko 

garrantzia izango du, lanpostuak errentagarri bihurtzeko dagoen modurik 

eraginkorrena baita.  

 

A. Federatu gabeko Kontsumo Kooperatibak erakartzeko kanpaina  

Euskadiko Kooperatiben Erregistroan dauden Kontsumo Kooperatiben errolda 

eguneratzea zen lanaren helburua, bai eta horietatik aktibo zeintzuk jarraitzen duten, 

euren jarduera zein den eta erregistroko inskripzioak egunean dituzten jakitea ere.   

 

Aktibo dauden eta federatu daitezkeen kooperatibekin harremanetan jarri da EKKF, 

eta bere zerbitzuak eskaini dizkie.  

 

B. “Kooperatiben kudeaketa” gida 

2011n, EKKFk lanerako bi gida argitaratu ditu, Eusko Jaurlaritzako Gizarte Ekonomia eta 

EGE zuzendaritzaren laguntzarekin. Gidetako bat kontabilitate-plan berrira egokitzeari 

buruzkoa da, eta bestea, berriz, Kooperatiben Erregistroaren eginkizunei buruzkoa.   

 

C. Euskararen normalizazioa 

Urtero, federatutako kooperatibek euskararen erabilera eta normalizazioa bultzatzeko 

martxan jartzen dituzten ekimenei laguntzeko konpromisoa hartzen du EKKFk, aldez 

aurretik horien berri daukan kasuetan. Ildo horretatik, 2011n zehar, saltoki 

komertzialetan euskararen normalizazioa betetzeko epeak aldatzen dituen 204/2012 

Dekretua aztertu du.  

 

D. Kontsumo Kooperatibentzako prestakuntza  

Urtero bezala, EKKFk kudeaketa sozioekonomikoko ikastaroak eskaini ditu, eta 

federatutako kooperatiben eskariak erantzun ditu. 2011n, “kontabilitate-araudi berria 

kooperatibetara egokitzeko” ikastaro batean parte hartu du.  

 

E. Hausnarketa Estrategikoa 
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2011ko lehen seihilekoan, Hausnarketa Estrategiko bat egin da, 2011-2014 eperako 

kudeaketa-tresnak ezartzeko, eta epe horretarako zehaztuta dauden erronka eta ildo 

estrategikoak aintzat hartuta, jarduera-lerroak zehazteko. 

 

Behin uztailean Plan Estrategikoa onartuta, ondoko erronka hauei heldu die:  

• EKKFren ordezkaritza instituzionala sendotzea 

• EKKFren barruan dauden kooperatibentzako balioa sortzea 

• EKKFren hazkundea bultzatu eta bere iraunkortasuna bermatzea 

 

 

EGKF - EUSKADIKO GARRAIOLARIEN KOOPERATIBEN FEDERAZIOA  

EGKFk ordezkaritza dauka hainbat erakundetan, eta horietan parte hartu du:   

• Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako garraiolarien elkarteak. Garraio Politikaren 

inguruko eredu eta proposamenak helarazi ditu, kooperatibentzat positiboak 

izan daitezen.  

• Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua. EKGKren bileretan parte hartu du, 

bere ikuspuntua defendatu eta garraiolarien kooperatibismoa gehiago 

ezagutarazteko, Administrazio Publikoetan, Unibertsitateetan zein gainerako 

kooperatiben artean. 

• KONFEKOOP. Artezkaritza Kontseiluaren erabakietan parte hartu du, garraiolarien 

kooperatiben bidezko interesak ezagutzera eman eta babesteko. 

 

Halaber, kooperatibak ordezkatu, babestu eta haien interesak aldarrikatzeko lanean, 

ondoko erakunde hauetan parte hartu du:  

• Eusko Jaurlaritzaren Garraioaren Mahaia; garraiolarien kooperatibentzat 

tratamendu positiboa lortzeko helburuarekin. 

• Bilboko Portuaren lehiakortasunerako mahaia; Euskadiko Garraiolarien 

Kooperatibek Bilboko Portuan lan egiteko daukaten eskubidea defendatzeko. 

• Arabako garraiolarien arbitraje-batzordeak; bazkide diren garraiolari eta 

kooperatibak bezeroen aurrean defendatzeko. 

 

Bestalde, beste hainbat foro, bilera, eztabaida eta abarretan parte hartu du, betiere 

kooperatibismoa, eta batez ere garraiolarien kooperatibismoa, ezagutzera emateko 

helburuarekin.  

Azkenik, gasolioa eta sektorean erabiltzen diren beste produktu batzuk erosteko 

zentralean parte-hartze aktiboa izan du.  
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1.2. EUSKO JAURLARITZAREKIN SINATUTAKO EGITASMO ETA 

LANKIDETZA HITZARMENETIK ERATORRITAKO EKIMENAK 

Eusko Jaurlaritzarekin sinaturiko “II. Egitasmo eta Lankidetza-hitzarmena" 

garatzeke dago.  

Ondoko hauek dira Eusko Jaurlaritzarekin sinaturiko Egitasmo eta Lankidetza 

Hitzarmen horretan, KONFEKOOPek sartzea proposatu dituen lan-ildoak:  

1. Euskal Kooperatiben Mugimenduaren ordezkaritza instituzionala, besteak 

beste, KONFEKOOPen parte-hartzea Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 

Merkataritza Ganberetan, edo ERKIDE-Irakaskuntzaren parte-hartzea 

Euskadiko Eskola Kontseiluan. 

2. Euskadin kooperatiba berriak eta kooperatiben enplegua sustatzea: auto-

enplegu kolektiboa ezagutzera ematea eta bultzatzea, zailtasunak dituzten 

kooperatibentzat enpresa-berreskurapenerako planak ezartzea edo 

langileek Gizarte Ekonomiako enpresetan parte hartzeko ematen diren 

laguntzak arautzen dituen Agindua aldatzea, beste mota bateko enpresak 

kooperatiba bihurtzen direnean, eraldatuko den enpresan urtebetetik 

gorako kontratu mugagabea daukaten besteren konturako langileek ere 

laguntzak eskuratzeko eskubide bera eduki dezaten. 

3. Kooperatibismoa sustatzeko finantza-tresnak indartzea: OINARRI EBBk bere 

Hornidura Teknikoen Fondoa sendotzeko laguntza ematea eta EKKF 

Kontsumitzaileen Elkarteekin parekatzen saiatzea, Euskadiko Kontsumo 

Kooperatiben Federazioa mantentzeko, Kontsumo Zuzendaritzaren 

laguntzen onuradunen artean sartu dadin, Kontsumitzaileen Elkarte gisa 

erregistratuta baitago. 

4. Euskal Kooperatibismoaren garapenerako egokiak diren araudiak 

bultzatzea, hala nola kooperatiben ikuskapenaren arloan, Euskadiko 

Kooperatiba-sozietate txikien 6/2008 legearen garapena, edo aplikatu ahal 

zaizkion arauetan, Irakaskuntza Kooperatiben ezaugarriak aintzat hartuak 

izatea. 

5. Pertsonen garapena eta trebakuntza, Hezkuntza ziklo guztietan 

kooperatiben arloko ekintzailetzari bultzada emanez. 
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6. Gizarte-kohesioa, Iraunkortasuna eta Gobernu Onen kodeak sustatzea, eta 

berrikuntza eta gizartearekiko ardura bultzatzen duten enpresa ertain eta 

txikiak kontratatzea eta horietan erosketa publikoak egitea bultzatzea. 

Nolanahi ere, eta goian aipatu den moduan, 2011n Eusko Jaurlaritzarekin 

sinaturiko Egitasmo eta Lankidetza-hitzarmenak bide laburra egin du. Hala ere, 

2012an hura hobetzeko lan egingo dugu.  
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1.3. LEGEGINTZA ETA ARAUGINTZA PROZESUAK 

 

 

SVIC - KOOPERATIBA IKUSKARITZAKO EUSKAL ZERBITZUA 

Atal honetan, zehazteke dauden araugintza prozesuak  jaso ditugu. KONFEKOOPek 

horiek garatu eta zehaztea du helburu.  

Orain arte, kooperatiben ikuskaritza-zerbitzua Eusko Jaurlaritzako Gizarte 

Ekonomiako zuzendaritzaren barruan egon da. Hala ere, SVIC bat izateko eta 

zerbitzu hori Euskal Kooperatiben Mugimenduaren barruan kokatuta egoteko 

arrazoi ugari dago. 

Euskal Kooperatiben Mugimenduan, EKGK - Euskadiko Kooperatiben Goren 

Kontseilua da ikuskaritza-zerbitzua garatzeko erakunderik egokiena, bere izaera 

publikoa dela eta. Ondoko hauek izango lirateke jarduera horren helburu 

nagusiak: Kooperatibek modu koherente eta arduratsuan garatutako enpresa 

eta gizarte-arloko jarduerak babestu eta bermatzea, eta beharrezkoa denean, 

kooperatiben arauak urratzen dituzten jarrerak zigortzea.  

Nolanahi ere, EKGK-k Euskal Kooperatiben Mugimenduaren gainerako 

entitateen laguntza izango luke zerbitzu hau kudeatzeko.  

Zerbitzua sortu ahal izateko Euskadiko Kooperatiben 4/93 legea aldatu behar 

da, eta EKGKri ikuskapenak egiteko gaitasuna onartu behar zaio. Bestela, Eusko 

Jaurlaritzako Enplegu sailak eta Euskadiko Kooperatiben Kontseiluak kudeaketa-

enkargu bat sinatu beharko lukete. KONFEKOOPek azken aukera horren alde 

egiten du, SVICa epe labur edo ertainean ezarri ahal izateko. 2012an hori 

gauzatzea espero dugu.  

 

 

EUSKADIKO KOOPERATIBA-SOZIETATE TXIKIAREN 6/2008 LEGEAREN 

GARAPENA 

2008ko abuztuan indarrean sartu zen “Ekainaren 25eko Euskadiko Kooperatiba-

sozietate Txikiaren 6/2008 Legea”. 

Bi urte baino gehiago igaro dira, eta Euskadiko Kooperatiba-sozietate Txikien 

Aholkularitzarako eta Hasierako Izapideetarako Guneak (EKSTAHIG) ez dira 

oraindik martxan jarri. 6/2008 Legearen Bigarren Xedapen Gehigarriaren 

arabera, indarrean sartu eta gehienez hiru hileko epean, Enplegu eta Gizarte 

Gaietako sailak Euskal Autonomia Erkidegoa jardun-esparru duten irabazi 
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asmorik gabeko zenbait erakunderi gune izaera hori eman behar zien, eta gune 

bakoitzaren ardura izango duten pertsonen profil profesionala eta ezaugarri 

teknikoak zehaztu behar zituen.  

Halaber, 6/2008 Legearen Lehenengo Xedapen Gehigarrian aipatzen den 

Dokumentu Elektroniko Bakarra prestatu gabe dago. Xedapen horretan, 

ondokoa adierazten da hitzez hitz: “Eusko Jaurlaritzan kooperatiba arloko 

eskumenak dituen saileko buruaren agindu baten bidez, eta Administrazioaren 

jardunean teknologia berriak txertatzeko proiektuak gauzatzeko xedez, 

kooperatiba-sozietate txikiaren dokumentu elektroniko bakarra (KSTDEB) 

onartuko da, kooperatiba-sozietate txikiei eratzen laguntzeko eta aholkularitza 

emateko. Horretarako, lankidetza-hitzarmenak sinatuko dira dokumentu bakar 

horrek hobeto funtzionatzeko lagungarri izan daitezkeen instituzio, 

administrazio eta sozietateekin.” 

KONFEKOOPek beharrezkoak diren kudeaketa-lanak egin ditu Enplegu eta Gizarte 

Gaietako sailarekin, Euskadiko Kooperatiba-sozietate Txikien aholkularitzarako 

eta hasierako izapideetarako guneak (EKSTAHIG) eta Kooperatiba-sozietate 

txikiaren Dokumentu Elektroniko Bakarra (KSTDEB) martxan jartzeko, baina 

oraindik ez da proiekturik gauzatu. 
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1.4. ELKAR-LANKIDETZARAKO ERAKUNDEAK 

 

KONFEKOOP Euskal Kooperatiben Mugimenduko erakunde askotako kide da. 

Kooperatiben sustapena eta ekintzailetza, kooperatiben finantzaketa edo 

bestelako gai garrantzitsuak dira erakunde horien egiteko nagusia. 

 

 

PROMOKOOP FUNDAZIOA (KOOPERATIBA-SUSTAPENERAKO FONDOA) 

PROMOKOOP FUNDAZIOAk jarduera urria izan du 2011n, funtsean, diru-sarrerak oso 

gutxi izan direlako, euskal kooperatibei ere eragiten dien krisi ekonomikoaren 

ondorioz. Ezin ahaztu dezakegu, kooperatiben COFIPak direla fundazioaren diru-

sarreren jatorria.  

Nolanahi ere, mendekotasunaren eta ingurumenaren sektoreekin lotutako 

hainbat proiektutan parte hartu du.  

Ekitaldiaren bigarren zatian, hausnarketa bat abian jarri da PROMOKOOPen 

Patronatuan, fundazioak etorkizunean jokatu behar duen papera zein izan behar 

den, eta arlo operatibo eta teknikoan zelan txertatu behar den aztertzeko.  

 

 

OINARRI EBB 

2011ko finantza-arloko egoera ez da erraza izan. Enpresak finantzatzeko 

baldintzak gogortu dira, eta emandako maileguen interes-tasek gora egin dute, 

batez ere handizkako merkatuetan fondoak erakartzeko dituzten zailtasunak 

direla medio.  

Bestalde, berankortasuna eta kobrantza ziurtatua ez duten kredituen bolumena 

nabarmen hazi da. OINARRIren zalantzagarritasun maila sektorearen batez 

bestekoaren azpitik dago, baina bazkide zalantzagarri eta berankorrei eustearen 

eta arrisku biziaren murrizketaren ondorioz gora egin du.  

Testuinguru horretan, OINARRIren jarduera ahuldu egin da, eta 64 milioi euro 

besterik ez ditu formalizatu abaletan, hasierako aurreikuspenak baino %25 

gutxiago. Bazkideen kopurua, ordea, 2.890ekoa izan da, ekitaldirako aurreikusita 

zegoen kopurutik oso gertu. Saldo garbiari begiratuta, 125 bazkide gehiago izan 

dira.  

Aitzitik, kaudimen maila egokia da, %12,70ekoa, OINARRIri egotzi ahal zaizkion 

Baliabide Propioen jaitsiera ez baita arriskuarekiko proportzionala izan.  
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Azken finean, 2011 ekitaldi zaila izan da finantza-sektorearentzat, eta sektoreak 

bizi izan dituen arazo horiek OINARRIren jarduerari eragin diote. Hala ere, 

zailtasunei modu eraginkorrean aurre egin die, eta nabarmentzekoa da gizarte-

ekonomiari eta kooperatibei bereziki egin dien ekarpena. 2011n formalizaturiko 

abalen %30 kooperatibei eman zaizkie.  

Horrez gain, KONFEKOOPen barruko Federazio sektorialetako bazkide den 

kooperatiba bakar batek ere ez dio OINARRIri Azterketa Komisioa ordaindu behar 

izan, finantza-abal baten eskaera egin dutenean. KONFEKOOPek eta OINARRI EBBk 

sinatu duten hitzarmenari zor diogu hori.  

 

 

ELKAR-LAN KOOP. E. 

2011n, ELKAR-LAN KOOP.E.k kooperatibak sustatu eta ezagutzera emateko lan 

handia egin du. ELKAR-LANen jardueraren emaitzak oparoagoak dira urtetik 

urtera, eta horri esker, Euskal Kooperatiben Mugimendua geroz eta handiagoa 

da.  

2010ean, 80 kooperatiba berri eratzeko laguntza eman zuen, kopuru altua eta 

gainditzeko zaila inondik ere. Bada, 2011n, 96 kooperatiba eratzeko prozesuan 

lagundu du.  

96 kooperatiba horietatik, 93 Lan Elkarteen kooperatibak izan dira, 2 Kontsumo 

kooperatiba, eta Etxebizitza kooperatiba 1. Lurralde Historikoak aintzat hartuta, 

52 Gipuzkoan eratu dira, 30 Bizkaian eta 14 Araban.  

96 kooperatiba horiei ELKAR-LANek bere esperientzia luzean oinarrituriko 

laguntza teknikoa eman die eratzeko prozesuan, eta behin eratuta, merkatuan 

(batez ere sozietate eta ekonomia eta finantza-arloan) ematen zituzten lehen 

urratsak behar bezala bideratzeko tutoretza edo beharrezko laguntza eskaini 

die.  

ELKAR-LANek lortu dituen emaitza bikain horiek ezinezkoak lirateke kooperatibak 

ezagutzera emateko etengabe egiten duen lana aurrera eraman izan ez balu. 

2011n, esparru  horretan egin den lana ere azpimarratzekoa izan da: 26 udal, 

144 aholkularitza, LANBIDEren 11 bulego, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren 

(SPEEren) 20 bulego eta 3 Merkataritza Ganberetara egindako bisitak; 

Kooperatiba Sozietate Txikiaren ekainaren 25eko 6/2008 Legearen zabalpen-

kanpaina handia; parte-hartze handia hedabideetan; prestakuntza-ikastaroen 

kudeaketa; hitzaldi eta biltzarren aurkezpena… Lan horri guztiari esker, 

Kooperatiba-sozietatearen errealitatearen berri eman zaie preskribatzaileei, 
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enpresa-ekimen berrien sustatzaileengandik gertu egon ohi diren aholkulari edo 

laguntzaile horiei.  

Euskadiko gizarte eta enpresa-sarean kooperatibek presentzia handia daukate.  

ELKAR-LANek egiten duen lanari esker, errealitate hori aberastu besterik ez da 

egiten urtetik urtera.  

Bestalde, ELKAR-LANek “Euskadiko Kooperatiba-arloko Enpresa-ekimenen 

Behatokiaren VI. txostena" prestatu du. Bertan, sustatzaileek izaten dituzten 

arazo nagusiak jaso, proposamenak egin eta hainbat ondorio atera dira. Agiri 

hori Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako sailaren arduradunei 

aurkeztu zaie, eta inolako zalantzarik gabe, kooperatibak sustatzeko lanean 

erreferente argia izango da.  

 

 

ELKAR IKERTEGIA KOOP.E. (EUSKAL KOOPERATIBEN MUGIMENDUAREN ANALISI 

ETA AZTERKETA ZENTROA) 

Hona hemen Elkar Ikertegia Koop.E.k 2011n aztertu duen gaia:  

- “Ezkontza-krisiak eta Kooperatibetan horren ondorioz kapitalaren, 

interesen eta itzulkinen gainean eman daitezkeen eskubideak". 

Bere jarduera nabarmen moteldu zela ikusita, KONFEKOOPen Artezkaritza 

Kontseiluak sozietatea deuseztatzeko proposamena egin zien ELKAR IKERTEGIAko 

gainerako bazkideei. 
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1.5. GIZARTE EKONOMIAKO ERAKUNDEAK 

 

 

EKGK – EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA 

2011n zehar, EKGK-k Kooperatiba-printzipioen egoerari buruzko eztabaida eta 

azterketa egin du, gaur eguneko printzipiook antolatzeko moduak euskal 

Kooperatibetan arazo praktikoak eragiten dituen aztertu, eta hala dagokionean, 

arazook konpontzeko proposamenak egiteko. 2011n, atxikimendu librearen eta 

elkar-lankidetzaren printzipioak aztertu dira.  

Bere Arbitrajeko Euskal Zerbitzuaren bidez, EKGK-k euskal kooperatibetan eman 

diren gatazkak konpontzeko prozedurak administratu ditu. Guztira 19 arbitraje 

eta 8 adiskidetze tramitatu ditu. Horrez gain, 2011n, Arbitraje Legera 

egokituriko Araudi berria onartu du, bai eta arbitroen zerrenda berria eta 

arbitraje-tarifa berriak ere.  

EKGKren Aholkulari Seniorren taldeak bere zerbitzuak eskaini dizkie Euskadiko 

kooperatibei. Gaur egun, taldeak 8 aholkulari ditu, 12 kooperatibari euren 

aholkularitza-zerbitzua eskaintzen ari zaizkienak. 

Araudiak hobetzeko eginkizunen barruan, EKGK-k nahitaezko 15 txosten 

prestatu ditu beste hainbeste araugintza-proiekturen ingurukoak (4 lege-

aurreproiektu, 4 Dekretu-proiektu eta 7 Agindu-proiektu).  

Kooperatibak azkentzeko prozesuekin loturiko eginkizunen barruan, 29 likidazio-

prozesu eta sozietatea eraldatzeko 4 prozesu tramitatu ditu.  

Eta horrekin batera, Gizarte Ekonomia eta EGE zuzendaritzari diru-laguntza 

eskatu zioten kooperatiben ikerketa eta prestakuntza-proiektuen egokitasun-

eskaeren ebazpena emateko laguntza eskaini dio Eusko Jaurlaritzari.  

 

 

GEEB - GIZARTE EKONOMIAREN EUSKAL BEHATOKIA 

KONFEKOOP GEEBren barruan lanean jarraitu du, kooperatibismoak Euskadiko 

Gizarte Ekonomiaren barruan daukan lekuari buruzko datuak eta informazio 

zabala eskuratu ahal izateko. 

2011n, GEEBk Euskal Gizarte Ekonomiaren Egoera 2010 izeneko txostena 

argitaratu zuela nabarmendu behar da. Txosten hori Eusko Jaurlaritzaren 
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Gizarte Ekonomia eta Gizarte Erantzukizuneko zuzendaritzan aurkeztu zen 

azaroaren 24an.  

Enpleguaren esparruan, enplegua sortzeko Euskal Gizarte Ekonomiaren 

gaitasuna apur bat murriztu zen 2008-2010 epealdian, Enpleguko Zentro 

Berezietan eta Laneratze Enpresetan izan ezik. Kooperatiben sozietate-

oinarriaren portzentajeak altua izaten jarraitzen du, eta aldi baterako 

soldatapeko langile gutxi dituzte.  

Bestalde, Gizarte Ekonomiako erakundeen informazioa biltzeko sistema bat 

sustatzearen beharra nabarmentzen da txostenean, enpresa egiteko beste 

modu bat eta ekoizpen-eredu desberdin baten aldeko apustua egiten duen 

sektore hori behar bezala ikusarazteko.  

Azkenik, 2011n, GEEBk 17 informazio-buletin prestatu eta banatu ditu, Gizarte 

Ekonomiako erakunde eta enpresen informazio ugarirekin.  
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1.6. ORDEZKARITZA INSTITUZIONALAK 

KONFEKOOPek euskal instituzioen sareko erakundeetan egiten duen ordezkaritza-

lana jaso dugu atal honetan.  

 

 

EGK – EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE KONTSEILUA 

Ekonomia eta Gizarte Kontseilua Eusko Jaurlaritzaren eta Legebiltzarraren 

organo aholku-emailea da, eta interes ekonomiko eta sozial guztiek Euskadiko 

politika ekonomikoan parte hartu ahal izatea du helburu nagusi. Berezko lege-

nortasuna dauka, Autonomia Erkidegoko Administrazioarenetik bereiz, bere 

eginkizunak aurrera eramateko independentzia eta gaitasun osoarekin.  

Finantza eta ekonomia-arloko autonomiaren printzipioak gidatuta, EGK-k bere 

aurrekontua onartu eta gauzatzen du. Aurrekontua EAEko Aurrekontu 

Orokorretan esleitzen zaizkion zenbatekoekin finantzatzen da.  

Bere eginkizunak bete ahal izateko, bere Gizarte Organoen (Osoko bilkura eta 

Batzorde iraunkorraren) eta beren-beregi sortutako lan-batzordeen hainbat 

bilera egin dira.  

Lan horren guztiaren ondorioz, 24 irizpen onartu ditu, 2010eko Memoria 

Sozioekonomikoa prestatu du, 3 azterketa propio abian jarri ditu, 3 bilera egin 

ditu Akitaniako Eskualdeko Kontseilu Ekonomikoarekin eta Nazioz gaindiko 

Atlantikoko Sarearekin, eta 3 biltzar eta tribuna antolatu ditu.  

EGKren tribuna: 

Ekitaldi honetan zehar, ondoko hitzaldi hauek egin dira:   

Maiatzak 20: “EAEko lurralde eta demografia-egiturak: oraina etorkizuna 

da.” Hizlaria:  PEDRO REQUES 

Uztailak 14: “2010eko EAEko Memoria sozioekonomikoaren aurkezpena” eta 

bi hitzaldi: 

• “Interneten garaia: adimen berriak, balio berriak, kultura berria?”. 

Hizlaria: JAVIER ELZO. 

• “Berrikuntza eta benchmarking-eko lurralde-estrategiak, 

hausnarketak Euskaditik”. Hizlaria: MIKEL NAVARRO 

Azaroak 29: “Hurrengo urteetako prestakuntza-erronken ekonomia eta 

gizarte-arloko eraginak”. Hizlaria: ORIOL HOMS I FERRET 
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Bere ekimenez egindako azterketak 

Hona hemen ekitaldi honetan egindako azterketak:  

1º- Aurreikusitako bilakaera demografikoaren eragin ekonomiko eta soziala 

EAEn. 

2º- Hezkuntza-sistema EAEko jarduera sozioekonomikoaren beharretara 

egokitzea.  

3º- Energia berriztagarrien garapena Euskal Autonomia Erkidegoan.  

Europako Lankidetzaren barruan egindako jarduera 

1. Alde biko lankidetza Akitaniako CESRarekin 

Euskal EGK-k Alde biko Lankidetza mantentzen du Akitaniako Conseil 

Economique eta Social Régional erakundearekin. Horri esker, harreman 

iraunkorra dauka erakunde horrekin, eta EAE eta Akitaniaren interesekoak diren 

gaien inguruko ikuspegi komuna lantzen du.  

2. Lankidetza Atlantikoko gunean: Nazioz gaindiko Atlantikoko sarea. RTA/ATN 

Euskal EGK Ekonomia eta Gizarte Kontseiluen Plataformako eta Atlantikoko 

antzeko erakundeetako kide da. Nazioz gaindiko Atlantikoko Sarea izenez 

ezaguna da hori.  

Atlantikoko eskualdeetako lehiakortasuna eta lurralde eta gizarte-kohesioa 

sendotuko duten eskualdeen arteko lankidetza-politika eta proiektuak 

proposatzea da bere helburua. Horrez gain, Atlantikoaren barruko lurraldeen 

interesekoak diren gaiei buruzko azterketak egiten ditu, ondoren zabaldu eta 

erabakiguneetara eramateko, batez ere Europar Batasunera.   

Ondoko eskualdeetako Ekonomia eta Gizarte Kontseiluek osatzen dute Sarea: 

Kantabria, Galizia, Kanariak, Akitania, Poitou-Charentes, Pays de la Loire, 

Bretainia, Normandia Beherea, Limousin eta Erdialdeko eskualdea, Galeseko 

Foro Ekonomikoak eta "Instituto de Soldadura e Qualidade, ISQ”.  

3. Lankidetza Europako Ekonomia eta Gizarte Batzordearekin (CESE) 

Uztailaren 20ean, Luis Miguel Pariza jn., Europako Ekonomia eta Gizarte 

Batzordeko kidea, Euskal EGKra etorri zen, erakunde horrek bere ekimenez 

Atlantikoko Eskualderako Europar Estrategia bati buruzko Irizpena prestatzea 

helburu duen ekimenaren berri emateko. 

4. 2007-2013 Frantzia-Espainia-Andorra lurraldeen arteko lankidetza 

programa, POCTEFA 
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Euskal EGK 2007-2013 Frantzia-Espainia-Andorra lurraldeen arteko Lankidetza-

programaren jarraipen-batzordeko kide da. Horrela jasota dago 2007-2013 

Espainia-Frantzia-Andorra mugaz gaindiko lurraldeen arteko lankidetza-

programa operatiboan bertan eta Jarraipen-batzordearen barne-araudian. 

Bertan esaten da, Euskadi, Nafarroa, Aragoi, Katalunia, Errioxa, Akitania, Midi-

Pyrénées eta Languedoc-Roussillon-eko Ekonomia eta Gizarte Kontseiluek 

aholkulari-lana egiteko parte hartuko dutela batzordean.   

Ondoko hauek dira bere eginkizun nagusiak: programako helburuen gauzapen-

maila aztertzea, elkarrekin finantzatzeko aurkeztu diren proiektuen hautaketa-

irizpideak aztertu eta onartzea, betearazpen emaitzak aztertzea eta programa 

berrikusteko proposamenak egitea.   

 

 

GZEK – GIZARTE ZERBITZUETAKO EUSKAL KONTSEILUA 

Ondoko hauek izan dira GZEKren 2011ko lanak:  

1. 2011N LANDUTAKO DEKRETUEN ZERRENDA  

a) Telelaguntzako Zerbitzu Publikoaren dekretua 

2011ko uztailaren 1ean, telelaguntzako zerbitzu publikoaren ekainaren 28ko 

144/2011 dekretua sartu zen indarrean. Euskal Gizarte Zerbitzuen Sistemako 

Prestazio eta Zerbitzuen zorroan jaso behar diren telelaguntza zerbitzuaren 

inguruko alderdiak arautzen ditu dekretu horrek.  

Dekretua indarrean sartu zenetik, eta Eusko Jaurlaritzako ekintza zuzenaren 

barruan, Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Zerbitzuen sailak bere gain 

hartu du telelaguntzako zerbitzu publikoa eskaintzeko lana.  

b) Gizarte-zerbitzuen Behatokiaren Dekretua  

Behatokia Gizarte-zerbitzuen legean jasota dagoen tresna bat da. Behatoki hori 

gizarte-gaietako Behatokien berrantolaketa orokorraren barruan dago 

(Familiaren Behatokia, Immigrazioaren Behatokia, Haur eta Nerabeen 

Behatokia, eta Gizarte Zerbitzuen Behatokia).  

Behatokien arteko koordinazio-prozesu hori, martxan dagoen beste prozesu 

batekin lotuta dago: Gizarte Zerbitzuen Informazio-sistemaren eraikuntzarekin 

hain zuzen ere. 
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c) Bitartekarien Erregistroaren dekretua 

Familia Bitartekotzaren legeak erregelamendu bidez arautzen ditu hala 

Bitartekarien Erregistroa nola familia-bitartekotzaren inguruko prestakuntza 

espezifikoa.  

Erregistro berri bat prestatzeko erabakia hartu zen, Zerbitzuen zuzentarauaren 

eskakizunak zein familia-bitartekotzaren inguruko prestakuntzaren eskaerak 

jasoko dituena.  

d) EAEn haur eta nerabeei arreta eta babesa eskaintzeko tokiko eta 

lurraldeko gizarte-zerbitzuetan arrisku-egoeren larritasuna balioesteko 

tresna (BALORA) onartzen duen Dekretua. 

Dekretu hori oso erraza da, babes falta eta arrisku-egoerak balioesteko tresnan 

baitago eduki nagusia. 

Tresna hori 2011n zehar aplikatu da (modu esperimentalean urrira arte). Hortik 

aurrera, Batzar Teknikoa elkartu zen, urtebetez modu esperimentalean 

erabilitako aplikazio horren ondorioz eman ziren aldaketak jaso, balioztatu eta 

BALORA agiri berrian sartzeko. Tresna horren inguruan, adostasun maila handia 

egon da, hala teknikarien nola politikarien artean.  

e) Euskal Autonomia Erkidegoan familia-bitartekotza integralaren zerbitzu 

publikoan sartzeko prozeduraren dekretua 

Familia-bitartekotzaren legea onartu zenetik, Gobernuak bere gain ditu familia-

bitartekotzaren hiru zerbitzuak (hiru lurraldeetan bana). 

Aurreko urteetan bezala, 2011n ere Bizkaian zerbitzua eskaintzen jarraitu da, 

Eusko Jaurlaritzaren eskutik. Araban, aldiz, akordioa lortu zen Gasteizko 

udalarekin, hiriko familia-bitartekotzaren zerbitzua Arabako Lurralde Historiko 

osora zabaltzeko. Gipuzkoan, azkenik, familia-bitartekotza eskaintzeko lehiaketa 

egin, zerbitzua esleitu eta ekaina amaieran martxan jarri zen.  

 

2. INFORMAZIO GARRANTZITSUA 

a) Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 legea ezarri eta 

garatzea helburu duten jardueren gaineko informazioa 

Gizarte Zerbitzuen legean aurreikusitakoek zer bide egin duten laburbildu 

dugu.   

1. Instituzioen arteko organoa. Bilera bat egin zuen, 2011ko urtarrilean.  
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2. Ikuskaritzaren alta. Araudia dauka bai eta aurrekontuak ere 2011n. 

Aurreikuspenen arabera, 2012ko lehen hiruhilekoan hasiko da lanean.  

3. Prestazioen eta zerbitzuen zorroa. Instituzioen arteko mahai politiko-

teknikoaren lan-prozesuak aurrera jarraitzen du. Hainbat fitxa lantzen 

ari da (akordio-fase desberdinetan daude), ondoren alde sozialari 

ematen zaizkionak.   

4. Plan Estrategikoa eta Gizarte Zerbitzuen Mapa. Mapa onartzeko lanak 

egiten ari dira.  

5. Gizarte Zerbitzuen Informazio Sistema. I. Fasea burutu da (sistemaren 

analisia, diseinua eta eraikuntza) eta 2010ean eta 2011n, sortak esleitu 

dira (lehiaketa publikoan). 

6. Telelaguntzako Zerbitzu Publikoa. Zerbitzu honen proiektua prest dago, 

eta kudeaketa delegatuko fasearen ondoren, aurreikuspenen arabera, 

2012ko uztailean Eusko Jaurlaritzak hartuko du bere gain kudeaketa. 

7. Gizarte-zerbitzuen Behatokia. Gizarte-zerbitzuen lau Behatokiak 

martxan jartzeko lana egiten ari da, alderdi operatiboan. 

8. Familia-bitartekotzaren zerbitzu publikoa. Instituzioen arteko 

organoari jakinarazi zitzaion moduan, Jaurlaritzak 2012an Familia-

bitartekotzaren zerbitzu horiek eta Topalekuak bere gain hartzeko 

asmoa dauka. Horretarako, atzean utziko da zenbait kasutan indarrean 

dagoen kudeaketa delegatzeko fase hau. 

9. Kontzertu-erregimena. Lehen zirriborro bat prestatu zen, eta 

erakundeek hainbat ekarpen egin zituzten. 

10. Balioespena egiteko tresna teknikoak. Dekretuaren gaineko (BALORA) 

nahitaezko txostena egin da, eta instituzioekin batera, bazterketa-

egoerak balioesteko tresna teknikoa prestatzeko lanak abian dira; 

horrekin batera, mendekotasunaren esparruko proposamen bat 

aurkeztu zaie, Mendekotasuna Balioesteko Baremoaren (MBB) 

aplikazioa oinarri hartuta. 

11. Erabiltzaileen parte-hartze ekonomikoa. Dekretuaren zirriborro bat 

bidali da, eta datuak, portzentajeak eta beste zehazten dituen azterketa 

jaso zain daude Jaurlaritzan, ondoren instituzioei aurkezteko. 

12. Gizarte eta osasun-arloko koordinazioa. Gizarte eta Osasun Arretarako 

Euskal Kontseilua arautzen duen Dekretua tramitazio-fasean dago; 

instituzioen artean adostu diren 2 agiri daude: gizarte eta osasun-arloko 

txostenaren ingurukoa bata, eta arreta goiztiarraren gainekoa bestea. 
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13. ECAI - Nazioarteko Adopzioetarako Erakunde Laguntzailearen 

homologazioaren eta prozeduren dekretua. Urtarrilean, behin betiko 

testua igorriko zaio Eusko Jaurlaritzako Aholku Batzorde Juridikoari. 

14. Gizarte-gastua. Funtsezko gaietako bat da hau, eta zeresana duten 

Administrazio guztiek euren Ekonomia eta Ogasun sailekin batera lan 

egiteko beharra ikusi dute.  

b) EAEko Gizarte-zerbitzuen egoerari buruzko IX. Txostenaren aurkezpena. 

Txostenaren egitura eta edukien zati bat berregin da. Kontseiluaren beraren 

izenean -lehen Gizarte-ongizatekoa eta orain Gizarte-zerbitzuetakoa- zein 

edukietan egin diren aldaketen ondoren, txostenaren izena aldatu da, eta 

aurrerantzean GZEKren I. txostena izena izango du.  

c) Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluaren gomendioen txostena  

Ondoko hauek dira ematen diren gomendioak:  

a. Gizarte-zerbitzuen sistema finkatzea. 

b. Gizarte-zerbitzuen garapenaren bidez, krisi ekonomikoari aurre egitea. 

c. Zerbitzuak eta prestazioak hobetzea. 

d. Beste sistemekiko eta barneko koordinazioa bultzatzea. 

e. Gizarte-zerbitzuak herritar guztien ongizatean egiten den inbertsioa 

direla gizarteratzea. 

 

3. BERRIKUNTZA 

a) “Zahartzen diren pertsonen ongizatean eta tratu onean aurrera egiteko ehun 

proposamen” 

Agiri bat prestatu da, eta agiri horrek bi zati ditu: lehenengoan azterketak eta 

dokumentazioa bildu da (estatistikak, demografia-datuak, etab.), eta 

bigarrenean, hiru gai nagusi eta ekiteko 100 proposamen azaltzen dira.   

b)  Nagusiei emandako "tratu txarrari" buruzko sentsibilizazio-

kanpainaren inguruko informazioa 

“Egunero egiten ditugun eta zenbaitetan normalak iruditzen zaizkigun hainbat 

ekintzaren inguruan hausnartzeko sentsibilizazio-kanpaina bat da. Ekintza 

horiek nagusiak gutxiesten hasteko modu bat izan daitezke, eta beraz, tratu 

txarra ematen bukatu daiteke".  

“Tratu txarraren” telefonoa proiektu pilotua izateko jaio da, eta Estatuan 

esperientzia aitzindaria da.  
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c) Etxean Ondo esperientzia pilotua 

5 udalerritan 5 proiektu martxan jartzea da ekimen honen helburua. Hasiera 

batean, Gipuzkoan egingo da, eta etxean laguntza eskaintzea izango du xede. 

Horretarako, ondoko zerbitzu hauek eskainiko dira: gizarte-zerbitzuak, osasun-

zerbitzuak, bai eta hurbiltasun zerbitzuak ere, eta beste zerbitzu batzuekin 

harremana dutenak, hala nola laguntza-zerbitzuak, boluntariotzaren funtzioa, 

etxera janaria eramatea edo teknologia (esate baterako, telelaguntza 

aurreratua).  

Berrikuntza-proiektu orokorren artean, “ETXEAN ONDO" horrez gain, egoitzetan 

eta eguneko zentroetan eskaintzeko beste bat dago: “etxean bezala bizitzea”  

 

 

ISEK - INDUSTRIA SEGURTASUNERAKO EUSKAL KONTSEILUA 

ISEKek bilera bakarra egin zuen 2011n, eta bertan, industria-segurtasunerako 

arau berrien inguruko proiektu-zirriborroak aztertu ziren. Ondoko hauek hain 

zuzen ere:  

- Hozkailu-instalazioen Segurtasun araudia.  

- Industria-instalazioak martxan jartzeko prozedurak erraztea. 

Eusko Jaurlaritzaren Industria saila, Eurpar Erkidegoko zuzentarau berriei jarraiki 

(OMNIBUS, etab.), industria-instalazioak martxan jartzeko prozedurak errazteko 

lana egiten ari da. Lan horrek hainbat ezinegon sortu ditu, hala nola:  

intrusismoak, erabiltzailearen babesgabetasuna, enpresen ikuspegia beste aditu 

batzuen (Elkargo Profesionalen, Unibertsitateen…) ikuspegiaren gainetik 

jartzea… 

“Euskal Omnibus legea”, besteak beste Industriaren 8/2004 Legea aldatuko 

duena, tramitazioaren azken fasean dago Legebiltzarrean. Industria-

segurtasunaren dekretu bat ere prestatzeko lanak abian dira, zeharka ondoko 

gai hauen inguruko alderdi guztiak jasoko dituena: enpresen eta profesionalen 

gaikuntza, eragile laguntzaileen figura, administrazioaren esku-hartzea 

instalazioetan, etab.  
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GEK – GIZARTERATZEKO EUSKAL KONTSEILUA  

GEKa, parte hartzerako organo aholku-emailea den heinean, gizarteratze eta 

diru-sarrerak bermatzeko arloan eskumenak ditu, eta enplegu-arloko 

eskumenen garapenaren inguruko programa eta planen arduraduna da.  

GEKak 2011n garatu duen jarduera bakarra abenduan egin zen, osoko bilkura 

bakarrean. Osoko bilkuran jorratu ziren gaiak albo batera utzi gabe, Eusko 

Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako sailak II. Euskal Gizarteratze-planaren 

ebaluazioa egin du eta hainbat zuzentarau estrategiko zehaztu ditu. Zuzentarau 

horiek enplegu eta gizarteratze-arloko hainbat lege-aldaketa eta ekintza-

proposamenen abiapuntua izan dira.  

Hona hemen abenduko osoko bilkuran jorratu ziren eduki nagusiak:  

• Gizarteratzeko hitzarmenei buruzko 1/2000 Dekretua ordezkatuko lukeen 

Gizarteratze Aktiboko hitzarmenei buruzko Dekretu-proposamenaren 

inguruko nahitaezko txostena eskatu zen. Azkenean, Dekretuaren edukiak 

Diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko 18/2008 Legearen aldaketa-

prozesuan jaso dira aurten bertan, azaroan 4/2011 Legea indarrean 

sartzearekin batera hain zuzen ere. Oinarrizko beharrak enplegua lortzeko 

aukerak hobetzeko beharrarekin estali eta eskubide bikoitz hori ezarri eta 

arautzen dute 18/2008 Legearen aldaketa nagusiek. Aldaketetan jasotzen 

diren neurriek prestazioen prozedurei eragiten diete, hain zuzen ere ondoko 

hauei: enplegua lortzeko aukerez arduratzen den sistemak prestazio 

ekonomikoen kudeaketa bere gain hartzeari, laguntzak eskuratzeko 

eskakizunak zorrozteari, eta gizarteratze aktiboko planak egitea 

ahalbidetzen duen xedapen gehigarri bat gehitzeari.  

• Abenduko saioan, Enpleguko sailburuordetzak 2011-2015 Gizarteratzeko 

Euskal Planaren behin betiko testua aurkeztu zuen, eta zegokion nahitaezko 

txostena prestatu zen. Dimentsio anitzeko eta zeharkako ikuspegi bat 

oinarri hartuta, gizarteratze aktiboa bultzatzea da planaren xedea. Hainbat 

sistema (enplegua, hezkuntza, gizarte-zerbitzuak, etab.) eta eragileren 

parte-hartzea eskatzen duten neurriak jasotzen ditu. Eragile horien artean, 

enpresak eta Hirugarren Sektorea leudeke, eta azken horri Gizarte 

Ekonomiaren espazio gorakorrak eta enpresa berrien sorrera bultzatzea 

legokioke. 
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ENK – EUSKADIKO NAZIOARTEKOTZE KONTSEILUA 

ENK 2010eko ekainean sartu zen indarrean, hainbat eginkizun betetzeko: 

nazioartekotzea sustatzeko lan egiten duten administrazio eta organismoen 

topagune izatea, jarduerak koordinatzea, ekimenak proposatu eta 

eztabaidatzea, eta nazioartekotzea sustatzeko planak martxan jartzea.  

Kontseiluaren araudian ez da esaten Euskal Kooperatibismoak ordezkaritzarik 

izan behar duenik bere egituran, Osoko bilkuran edo Batzorde Eragilean; baina 

2011n, KONFEKOOPek hainbat lan egin zituen Eusko Jaurlaritzako Industria, 

Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo sailarekin, gabezia hori desagerrarazteko. 

Lan horien ondorioz, KONFEKOOPek ordezkari bat izango du ENKren aipatu 

organoetan. 2011n, bi bilera egin dira.  

Euskal enpresen esportazioek gorakada nabarmena izan dutela azpimarratu 

behar da.  

Bilera horietan, hainbat gai jorratu dira, besteak beste ondoko hauek: 

intereseko merkatuen gaineko ebaluazioa, elkarrekin jorratu beharreko ekimen 

eta ekintzak, zein Kontseilari bakoitzak bere kabuz martxan jarri dituenak.  

2011ko balantzea egiteko orduan, nazioartekotzeari laguntzeko Eusko 

Jaurlaritzaren programen bilakaera ona eta SPRIren Atzerriko sareko Enpresa-

bulegoen bidez, enpresei emandako zerbitzuen bolumena azpimarratu ditu 

ENK-k.  

 

 

FAMILIAREN BATZORDE IRAUNKORRA 

2011n, Batzordeak hiru bilera egin eta ondoko gai hauek jorratu ditu:  

• Familia eta Komunitate Politikaren zuzendaritzaren 2010eko jardueraren 

memoria. Gauzatutako aurrekontuaren igoera eman da, batez ere 

bateratze Dekretu berriaren eta seme-alaben jaiotzagatiko diru-laguntza 

ildoa mantentzearen ondorioz. 

• 2010eko urtearen eta Familiei laguntzeko Instituzioen arteko II. Planaren 

ebaluazioa. 

• Familiei laguntzeko instituzioen arteko III. Planaren ildo estrategikoen 

aurkezpena. 1. eta 3. ildoak batez ere familia eta herritarrei zuzenduta 

daude, eta 2. eta 4. ildoak, aldiz, instituzioen arteko koordinazioari eta 

ikerketari buruzkoak dira. 
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• Sailburuordetzaren Behatokien egoera, legeak hala aginduta, martxan jarri 

behar direnak. 

• Euskal Autonomia Erkidegoko Familiei laguntzeko instituzioen arteko III. 

planaren proposamenaren inguruko nahitaezko txostena. 

• Familien Euskal Kontseilua sortzeko Dekretu-proiektuaren inguruko 

irizpena. 

• Martxan dauden proiektu berriak.  

• Enplegu eta Gizarte Gaietako sailaren Familia eta lana bateratzeari buruzko 

proiektuak, zuzendaritzak kudeatzen dituenak. 

 

 

OSALAN – LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL 

ERAKUNDEA 

OSALANek enpresentzako lan-tresnak eskuratzeko irizpideak ezagutarazteko lan 

egin du, bai eta tresna horien instalazioa, mantentze-lanak eta konponketak 

modu egokian egin daitezen ere, prozesuak, prozedurak eta langileen 

prestakuntza hobetzeko helburuarekin.  

Eraikuntzaren sektorean, bisiten kanpaina bat burutu du, Lan-zentroen Irekieren 

ondorioz identifikatu diren obretara.  

Lan-baldintzen inguruko aholkuak emateko, beste hainbat zentro ere bisitatu 

ditu, hala nola: aroztegiak, ibilgailuak konpontzeko tailerrak, galdategiak, 

marmoldegiak, eta hondakinak jasotzeko enpresak.  

Makina zaharrak ordezkatuko dituzten ekipo berriak erosteko diru-laguntzen 

programa bultzatu du SPRIrekin batera.  

Jendarteratze kanpainen bidez, euskal enpresetan Substantzia Kimikoei buruzko 

Europako araudia – REACH ezartzeko lan egin du.  

“Ergozaintza” proiektuan ere lan egin du, eta geriatrikoetan arrisku 

ergonomikoa daukaten osagaien inguruko kontrol-kanpaina bat egin du. 

Bestalde, eraikuntzako bulegoetako (margolariak, argiketariak, etab.) 

ergonomiaren inguruko "Lanbidergo" proiektuan ere parte hartu du.  

Lan-ildo berri bat martxan jarri du, arrisku psikosozialen arloan, EAEko gaur 

egungo egoeraren diagnostikoa oinarri hartuta, behar nagusiak identifikatu eta 

jarduera-plan bat prestatzeko.  
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Arrantzaren sektorean ere aritu da, eta Osasuna zaintzeko gida bat prestatu du, 

sektore horrentzat propio. 

Osasun-zaintzaren arloan, batez ere ondoko esparru edo gai hauek jorratu ditu: 

• Negoziazio kolektiboan Osasun-zaintza behar bezala jaso dadin ahalegina 

egitea. 

• Osasun arrazoiengatik denbora luzez lanera joan gabe egon diren langileen 

itzulera. 

• Enpresetan droga-mendekotasuna prebenitzeko planak ezartzea. 

• Langilearen bizitza profesionalean eta ondoren ere erabilgarri egongo den 

lan-osasunaren historia-eredu baten diseinua. 

Bestalde, OSALANek martxan zeuden Lurralde Batzordeak bertan behera utzi 

ditu, eta horien ordez, Eusko Jaurlaritzaren Lan-osasunaren batzordea sortu da. 

Lan sailburuordea da batzorde tekniko horren presidentea, eta KONFEKOOPek 

ordezkari bat dauka bertan.  

Halaber, "Lan-munduan mendetasuna sortzen duten substantzien kontsumoa 

prebenitzeko gida" prestatzen ari den OSALANen batzordean parte hartzen ari da 

KONFEKOOPen ordezkari bat.  

 

 

EUSTAT – EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA 

2011n egin diren lanen artean, ondoko hauek nabarmendu daitezke:  

- Nekazaritza-errolda (10 urtean behin egiten da, eta 2011n egin da).  

- Jarduera Ekonomikoen Direktorioaren eguneratzea. 

- Zientzia-ikerkuntza eta Garapen teknologikoko jarduerei buruzko 

estatistika. 

- Familien gastuaren estatistika. 

- Norberaren eta familiaren errentaren estatistika.  

Gizarte Ekonomiaren esparruan, berriz, apirilean Gizarte Ekonomiako 

enpleguaren gaineko estatistikak argitaratu ziren, enpresen izaera juridikoaren 

arabera (Kooperatibak, Lan-sozietate anonimoak eta Erantzukizun mugatuko 

lan-sozietateak) zein sektore ekonomikoaren arabera, eta ekonomia osoan 

dauden enpleguekin alderatuta Gizarte Ekonomiako enpleguek zer garrantzia 

duten aztertu da. Horrez gain, Balio Erantsi Gordinaren estatistika argitaratu 

zen, hura osatzen duten enpresen izaera juridikoaren arabera banatuta.  
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KONTSUMOBIDE – KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA 

2011ko uztailaren 20an, Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak KONTSUMOBIDE – Euskal 

Kontsumoko Institutuaren egitura eta antolaketari buruzko Dekretua onartu 

zuen, Rafael Bengoa Osasun eta Kontsumoko sailburuak proposatuta. Hartara, 

KONTSUMOBIDE irailaren 1ean jarri zen martxan ofizialki, EAEko kontsumitzaile eta 

erabiltzaileen babeserako politikak zehaztu, planifikatu, bultzatu eta gauzatzeko. 

Merkatuaren kontrol zorrotza egiteko tresna arin eta erabilgarria izatea eta 

kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubideak babesteko kudeaketa eraginkorra 

egitea dira bere helburu nagusiak.  

Euskal Administrazioak erakunde berri honi giza baliabide eta baliabide 

materialak esleitzeko baldintzak arautzen dituen Dekretua ere onartu zen. 

KONTSUMOBIDE erakunde autonomoa izango da, eta Osasun eta Kontsumo 

sailaren mende egongo bada ere, izaera juridiko propioa eta bere xedeak 

betetzeko gaitasun osoa izango du.  

Horretarako, lurralde-egoitzak izango ditu, eta 4 unitate administratibok 

osatuko dute:  

1. Plangintza, azterketak, prestakuntza eta informazioa. 

2. Erreklamazioak, bitartekotza eta arbitrajea. 

3. Merkatuaren ikuskapena eta kontrola. 

4. Zerbitzu orokorrak. 

 

 

1.6.2. ALDARRIKATUTAKO ORDEZKARITZA INSTITUZIONALAK 
 

LANBIDE – EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA 

2011n, Euskal Kooperatiben Mugimendua ordezkatzeko, LANBIDEren 

Administrazio Kontseiluan zor zaion presentzia aldarrikatzeko lan handia egin du 

KONFEKOOPek.  

Jarduera horren barruan, hainbat bide jorratu dira: hainbat bilera egin dira 

Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako sailaren arduradunekin, bai eta 

Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza daukaten alderdi politikoen arduradunekin 

ere.  

Horrekin batera, hedabideen aurrean hainbat agerraldi egin dira, Euskal 

Kooperatiben bidezko helburu hori babesteko.  
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Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako arduradunek LANBIDEren 

Administrazio Kontseiluan ordezkaritza izateko bidea itxi zigutenean, 

KONFEKOOPek administrazioarekiko auzi-errekurtso bat jarri zuen Euskal 

Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian, "LANBIDEren Estatutuak 

onartzeko azaroaren 30eko 329/2010 Dekretuaren" aurka.  

Helegitea azken fasean dago, epai zain, aldeek euren behin betiko ondorioen 

idatziak aurkeztu baitituzte.  

Bitartean, PP eta PNV legebiltzarreko alderdiek proposatuta, Legebiltzarrak 

"LANBIDE - Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzko urriaren 13ko 3/2011 legea” 

onartu du. Horren arabera, LANBIDEk zuzenbide pribatuko erakunde publikoa 

izateari utzi dio, eta izaera administratiboko erakunde autonomoa izango da. 

Hortaz, izaera juridiko propioa eta jarduteko gaitasun osoa izango du.  

3/2011 lege horrek ere ez du beren-beregi jasotzen KONFEKOOPen ordezkaritza 

LANBIDEren Administrazio Kontseiluan. 3/2011 lege hori garatzeko, 2012aren 

lehen hilabeteetan, LANBIDEren Estatutuak arautzeko Dekretua idazteko 

prozesuari ekingo zaio berriro, eta ondoren Administrazio Kontseiluko kideak 

izendatzeko Dekretua prestatuko da.  

Gai honetan eman den beste aurrera pauso bat ere aipatu behar da: Gizarte 

Ekonomia eta EGE zuzendaria LANBIDEren Administrazio Kontseiluko kide 

izendatu dute, Eusko Jaurlaritzak aipatu kontseiluan dituen ordezkarien 

taldearen barruan.  

 

 

CAEPE – EKINTZAILEEI ETA ENPRESA TXIKIARI LAGUNTZEKO EUSKAL 

KONTSEILUA 

2010eko irailean, Euskadiko PPk “Ekintzaileei eta Enpresa txikiei laguntzeko 

lege-proposamen” bat aurkeztu zuen Eusko Legebiltzarrean. Bertan, 

ekintzailetzari laguntzeko eta enpresa-jarduerari mugapenak kentzeko neurri 

sorta bat jasotzen da.  

Lege-proposamenenean esaten da “Ekintzaileei eta Enpresa txikiei laguntzeko 

Euskal Kontseilu” bat sortuko dela. Bertan, ekintzailetzari laguntzeko eta 

enpresa-jarduerari mugapenak kentzeko neurri sorta bat jasotzen da. CAEPEn 

ordezkaritza izango lukete ondoko hauek: Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak, 

Unibertsitateak, CONFEBASK, Merkataritza Ganberak, AJEBASK eta Autonomoen 

elkarteak. Ez da aurreikusten Euskal Kooperatiben Mugimenduaren 

ordezkaritzarik. 
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2011n, KONFEKOOPek hainbat lan egin ditu gabezia hori konpontzen saiatzeko, 

eta zuzenketak aurkezteko epean, Euskadiko PPk zuzenketa bat aurkeztu du, 

"Euskadiko Gizarte Ekonomiako elkarte eta konfederazioen ordezkari bat” 

CAEPEn egon dadin.  

2011ko ekitaldiaren amaieran, lege-proposamena Eusko Legebiltzarreko 

“bideratzen ari diren gaien” artean dago, eta aurreikuspenen arabera, egoera 

berezirik ematen ez bada, gaur egungo legegintzaldian onartu eta indarrean 

sartuko da.  

  



 51

1.7. KOMUNIKAZIOA 

2011n, KONFEKOOPek lan handia egin du komunikazioaren esparruan, gizarteari 

bere helburuen eta bere ezarpen ekonomiko eta sozialaren berri emateko.  

 

 

WEBGUNEA: WWW.KONFEKOOP.COOP 

KONFEKOOPen webgunea Konfederazioaren jardueren berri emateko tresna 

garrantzitsua izaten ari da.  

Webgunean, leku nabarmena eskaini zaio 2012ko Kooperatibismoaren 

Nazioarteko Urteari, gertakari horren ezagutza eta presentzia ahalik eta 

handiena izan dadin.  

Horrez gain, bisitariek KONFEKOOpen azken gertakari edo jardueren berri jaso 

ahal izan dute webguneari esker.  

2011n, 10.501 bisitari izan ditu, 12.534 bisitetan 29.402 orrialde ikusi 

dituztenak.  

 

 

FOROKOOP (KOOPERATIBA-EZTABAIDARAKO FOROA) 

FOROKOOP foro ireki, zabal eta heterogeneoa da, kooperatibismoaren inguruko 

ideia eta esperientziak elkartrukatu eta kooperatibismoa bultzatzeko 

helburuarekin sortu dena. Kooperatibetan eta kooperazioan interesa daukaten 

lagun guztien arteko harremanak sendotzea ere bada bere helburua.  

Foro birtualari dagokionez, 2011n jarraitzaile kopurua handitzeko, elkarreragina 

eta parte-hartzea bultzatzeko eta kooperatiben eta kooperatibisten artean 

FOROKOOP marka indartzeko lan handia egin da. “2012ko Kooperatiben 

Nazioarteko Urtearen" barruan programatu diren ekitaldietarako gune berezi 

bat sortu da.  

Antolakuntza eta alor teknikoa Eusko Ikaskuntzaren Euskosaretik bereizi dira 

erabat, eta gaur egun, kudeaketa teknikoa zeharo autonomoa da.  

Aurrez aurreko foroa, berriz, azaroaren 17an egin zen Bilboko Carlton hotelean, 

“Gazteak, kooperatiba-enpresaren etorkizuna” gaia eztabaidagai hartuta.  

Mariano Ferrer kazetariak gidatu zuen eztabaida, eta hiru zutabe izan zituen:  
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1. Gazteak eta balioak; Victor Urrutia eta Ignacio Rodríguezen arteko 

eztabaidarekin.  

2. Kooperatibek gazteei egindako ekarpenak; Nekane Arratibel eta Iñaki 

Badiolaren arteko eztabaidarekin.  

3. Etorkizun kooperatiboa errazten da?; Garazi Konde eta Carlos Osesekin.  

Horrez gain, world coffee bat prestatu zen, eta gazteekin eta gazteek 

kooperatibismoaren orainari eta etorkizunari egindako ekarpenekin zerikusia 

duten gaiei buruz eztabaidan aritu ziren foroko parte-hartzaile ugari.  

 

 

URTEKO PRENTSAURREKOA 

FOROKOOPen aurrez aurreko jardunaldia aprobetxatuta, eta egun horretan 

bertan Kooperatiben Nazioarteko Eguna ospatzen zenez, KONFEKOOPeko 

presidenteak prentsaurrekoa eskaini zuen EKGK-ko presidentearekin batera, 

euskal kooperatibismoaren gaur egungo errealitatea zein den azaldu eta kopuru 

nagusiak ezagutzera emateko: martxan dauden kooperatibak, enpleguak, 

fakturazioa, etab.  

Halaber, prentsaurrekoan, 2012ko Kooperatiben Nazioarteko Urtearen 

jardueren egutegia aurkeztu zen.  

Prentsaurrekoak oihartzun handia izan zuen hedabideetan.  

 

 

“KOOPERATIBA-ENPRESA” SAIOA ONDA VASCA - HERRI IRRATIAN 

2011ko ostegun arratsalde guztietan, abuztuan izan ezik, “Kooperatiba-enpresa” 

izena duen 10 minutuko saioa eskaini da Onda Vasca – Herri Irratian. Bertan, 

Euskal Kooperatiben Mugimenduaren inguruko albiste eta elkarrizketak eskaini 

dira, eratu berri diren kooperatiba-enpresak aurkezteko eta euskal kooperatibek 

egin dituzten jarduera interesgarriak edo KONFEKOOPek eta Kooperatiben 

Federazio Sektorialek martxan jarritako programak ezagutzera emateko. 

KONFEKOOPek astero erabaki ditu edukiak, eta astearte eta ostegunetan, goizeko 

lehen orduan, saioaren berri emateko publizitatea sartu da, KONFEKOOP zer den 

eta zer ordezkatzen duen azaltzeko.  

Saioa EAE osoan eta bere mugetatik gertu dauden Nafarroa eta Iparraldeko 

hainbat gunetan entzun ahal izan da.  
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KOMUNIKAZIO-PLANA NET EUSKARRIAN 

2011n, KONFEKOOPek net euskarrian egindako bere kanpainarekin aurrera 

jarraitu du, hala euskal egunkarietan nola ekonomia eta enpresa-gaiak jorratzen 

dituzten astekarietan.  

Kanpaina horrek 11.718 klik eragin ditu sartutako publizitatean, eta 

kooperatibismoa zer den ezagutzera emateko balio izan du: batasunean eta 

parte-hartzean oinarrituriko enpresa-eredu bat, ekintzaile berrientzat ezin 

egokiagoa dena.  

 

 

ARTIKULUAK ETA ELKARRIZKETAK HEDABIDEETAN 

KONFEKOOP hainbatetan agertu da prentsa, irrati eta telebistan, euskal 

kooperatibismoaren edo bizi dugun egoera ekonomikoaren inguruko gaiak 

jorratzeko, elkarrizketa edo artikuluen bidez.  
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1.8. KOOPERATIBAK SUSTATZEKO PROGRAMAK 
 

 

EGE – ENPRESEN GIZARTE ERANTZUKIZUNA 

Enpresen Gizarte Erantzukizunaren arloan, KONFEKOOPek ondoko jarduerak 

garatu ditu:  

1. Martxoaren 2an eta 9an, gizarte-ekonomiako erakundeetako tutoreak 

prestatzeko jardunaldia egin zen, RSE.coop programa oinarri hartuta eta 

ondoko helburuak betetzeko: 

a) Enpresen Gizarte Erantzukizuneko politikak ezartzeko aholkularitza-

lanak egingo dituzten teknikariak prestatzea. Horretarako, RSE.coop 

programaren metodologiari jarraitu zaio, eta programa horren barruan 

sortu diren lan-tresna eta baliabideak erabili dira. 

b) Kooperatibetan EGE politikak ezartzeko gaur egun Euskadin dauden 

erakundeen eta laguntzen berri ematea.  

Jardunaldi horretan hainbat euskal kooperatibetako 11 kidek parte hartu 

zuten.  

2. FOARSE – EGEAREN ARABA FOROA 

Aurre-diagnostikoen tresna hobetu da, diagnostikoak banan-banan aztertu 

eta bilakaerak ikusi ahal izateko. Izan ere, orain arte, denak elkarrekin 

aztertu behar ziren ondorioak ateratzeko.  

Arabako Foru Aldundiak eta Gasteizko Udalak aurrekontuetan egindako 

doiketen ondorioz, 7 aurre-diagnostiko besterik ez dira egin, aurreikusita 

zeuden 10ak egin beharrean.  

Maiatzaren 16an, FOARSEren V. Biltzarra egin zen Gasteizko Europa 

Jauregian, ETE-en oraina eta etorkizuna aztertzeko helburuarekin. Ecay 

Construcciones enpresako Alicia Ruizek hasiera eman zion foroari, eta bere 

enpresan lana eta familia bateratzeko martxan jarri diren neurrien eta 

prebentzio-protokoloen berri eman zuen. Francisco Mesonero Adecco 

Fundazioko zuzendari nagusiak, bestalde, giza baliabideen kudeaketa eta 

laneratzea izan zituen hizpide. Azkenik, KPMG aholkularitzako Jose Luis 

Blascok enpresen esparruko iraunkortasunari buruz hitz egin zuen.  
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3. GEK/RSC GIPUZKOA FOROA 

2011n, 2011-2015 Plan Estrategikoa prestatzeko lanak egin dira, eta 

maiatzaren 24an, Foroa sortu zuten 12 erakundeek euren jarduera-ildo 

estrategikoak aurkeztu zituzten Deustuko Unibertsitatean.  

Horrez gain, informazio-agiri bat prestatu du, “Plataforma plurala, 

topagunea eta integraziorako espazioa” izenekoa.  

2011ko martxoan, Foroaren Batzarrak 5 lan-talde sortu zituen: lehenengo 

taldeak informazioa eta komunikazioa landuko ditu; bigarrenak, 

prestakuntza, sentsibilizazio eta kontzientziazio-jarduerak; hirugarrenak, 

ezarpen jarduerak jorratuko ditu. Laugarren eta bosgarren taldeek, aldiz, 

ezagutzaren kudeaketa eta barne eta kanpo koordinazioa (GEKa jorratzen 

ari diren eskualdeko beste eragileekin) landuko dituzte.  

4. INNOBASQUEKO EGEAREN I-TALDEA 

i-Taldeak funtsezko hamabi proiektu identifikatu ditu. Horietako bi 

lehenetsi dira, eta INNOBASQUEk aurrekontua esleitu die eta horiek 

jorratzen hasi da:  

1. EGEaren ukiezinari balioa ematea. 

2. EGEa ezartzeko esparru metodologikoa sortzea 

5. EGE CEPES 

Beste ezeren gainetik, Europar Batasunak argitaratu berri duen EGEaren 

Komunikazioa landu da.  

Horrekin batera, GRI4 berria prestatzeko laguntza eman zaio GRI 

erakundeari.  

 

 

EUSKARA 

Ondoko hauek izan dira Kooperatibetan euskararen erabilera normalizatzeko 

KONFEKOOPek egin dituen lanak:  

1. Eusko Jaurlaritzako Kultura sailarekin sinatutako lankidetza hitzarmenaren 

jarraipena egitea (LAN-HITZ programa). 

BIKAIN hizkuntza-kudeaketako kalitate-ziurtagiriaren ebaluazio-sistemaren 

jarraipena egiten duten organoetan (Artezkaritza Kontseiluan eta 
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Kudeaketako Batzorde eragilean) KONFEKOOPek izan duen parte-hartzea 

nabarmendu behar da.  Horrez gain, azaroaren 30ean, BIKAIN ziurtagiria jaso 

zuten erakundeei omenaldia egiteko Bilboko Guggenheim Museoko 

Auditoriumean egin zen ekitaldira ere joan ginen. 2008tik BIKAIN ziurtagiria 

jaso duten 93 erakundeetatik 18k iaz lortu zuten.  

2. 2011n, KONFEKOOP “BAI EUSKARARI ZIURTAGIRIAREN ELKARTEAREN” zuzendaritzako 

kidea izan da, bazkide diren erakunde erabiltzaileen izenean. Hona hemen 

jarduera garrantzitsuenak. 

2011n, 1.425 enpresa, saltoki eta erakundek eskuratu zuten BAI EUSKARARI 

ZIURTAGIRIA Euskal Herri osoan. Ziurtagiria galdu eta lortu duten enpresak 

zenbatuta, ez da alde handirik egon aurreko urteko kopuruarekin 

alderatuta.  

Komunikazioaren arloan, eguneroko bizitzan (erosketak edo salmentak 

egiten ditugunean, lanean) euskararen erabilera bultzatzeko egin zen “BAI 

EUSKARARI, urrats berriak" kanpainak hedabideetan izan zuen zabalpena 

aipatu behar da. Otsailean Donostiako Victoria Eugenia antzokiko Klub 

aretoan egin zen Bai Euskarari Ziurtagiriaren ekitaldian parte hartu genuen, 

KONFEKOOPen izenean.  

ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA Ipar Euskal Herrian martxan jarri dela ere 

nabarmentzekoa da.  

2011. urtean, BAI EUSKARARIk harreman zuzena izan du Euskal Herriko 

instituzio publikoekin. Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako 

sailburuordetzako kideekin eta Ipar Euskal Herriko Euskararen Erakunde 

Publikoarekin izan dituen harremanak azpimarratu behar dira.  

2011n, federatutako kooperatiba guztiei BIKAIN eta BAI EUSKARARI ziurtagiriei 

buruzko informazioa igorri zaie.  

 

KNE – KOOPERATIBEN NAZIOARTEKO EGUNA 

Kooperatiben 89. Nazioarteko Eguna Bilbon ospatu zen, azaroaren 17an; ekitaldi 

horretan, KONFEKOOPeko presidenteak NAKen urteko mezua irakurri eta 2012ko 

Kooperatiben Nazioarteko Urtearen egutegia aurkeztu zuen.  

Bestalde, KNE horretan, MONDRAGON UNIBERTSITATEKO errektoreak “Belaunaldien 

txandakatzea kooperatibetan” izeneko hitzaldia eskaini zuen.  
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Jende ugari bertaratu zen ekitaldira, eta Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte 

Gaietako sailburu Gemma Zabaletak eman zion amaiera.  

 

 

KGOK – KOOPERATIBEN GOBERNU ONAREN KODEA 
 

2010ean, KONFEKOOPek eta ERKIDEk agiri bat prestatu zuten, “Kooperatiben 

Gobernu Onaren Kodea”, Kooperatibetan enpresa eta gizarte-arloko jarduera 

positiboa garatzeko mantendu beharreko printzipioak zein balio eta jokabideak 

azaltzen dituena.  

Gobernu korporatibo onaren arauak kooperatiben eredura egokitzeko egin den 

ahalegina da aipatu agiria.  

Sozietate-organoetako arduradunentzat eta Kooperatibetako zuzendarientzat 

erreferentziazko Kodea dela aintzat hartuta, 2011n, KONFEKOOPek, ERKIDErekin 

lankidetzan, agiria editatu, publiko aurrean aurkeztu eta federatutako 

Kooperatibetako arduradunen artean banatu du.  

 

ORDEZKARITZA INSTITUZIONALEKO JARDUERAK  

KONFEKOOPen ordezkariek instituzio eta enpresek antolaturiko ondoko ekitaldi 

hauetan parte hartu dute:  

- Otsailak 1: INNOBASQUEren “La base de la pirámide bajo el prisma de Euskadi” 

liburuaren aurkezpena 

- Otsailak 1: Eurobasken 60. urteurrena 

- Otsailak 9: Etxebizitzaren aldeko Gizarte Itunaren jarraipen-batzordea. 

- Otsailak 16: INNOBASQUEren Gizarte Berrikuntzako batzordea.  

- Otsailak 25: LANBIDEren inguruko helegiteari buruzko prentsaurrekoa.  

- Martxoak 1: Bilboko Merkataritza Ganbera. 

- Martxoak 2: Miguel Soleren “LHren egoera eta aldaketak, Gizarte 

Ekonomiaren legearen harira” izeneko hitzaldia. 

- Martxoak ¾: COCETAren batzarra Valentzian 

- Martxoak 7: Euskaltelen EGEaren inguruko ekitaldia. 

- Martxoak 15: Etxepare Institutuaren “At!” ikuskizuna. 

- Martxoak 25: Hainbat bilera legebiltzarreko taldeekin Eusko Legebiltzarrean. 

- Martxoak 30: CEPESek NAKekin Parisen egindako bilera. 
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- Martxoak 31: CEPESek SEErekin Bruselan egindako bilera. 

- Apirilak 1: ANELen Batzarra. 

- Apirilak 1: “Elkarrekin bizitzen ikasi: kooperatiba-taldeak” proiektua 

ezagutarazteko jardunaldia. 

- Apirilak 2: Ipar Kutxaren batzarra. 

- Apirilak 4/5: ESMED sarearen X. urteurrena Bartzelonan. 

- Maiatzak 5: OVESen topagunea. 

- Maiatzak 25: FUNKOren Batzar Nagusia. 

- Ekainak 16: FOARSEren V. Biltzarra. 

- Ekainak 15: EKGK-ko kontseilari ohien bilera. 

- Ekainak 24: GEK/RSC Gipuzkoa Foroaren aurkezpena. 

- Irailak 18: Ikasturtearen hasiera-ekitaldia Mondragon Unibertsitatean. 

- Irailak 24: Ikasturtearen hasiera Euskal Herriko Ikastoletan. 

- Urriak 6: San Prudentzio Lan-fundazioaren XIV. Foroa. 

- Urriak 7: Kimu Berri, enpresa-ekimenen proiektua. 

- Urriak 14: Sabino Arana Fundazioaren Tribuna, Nuria Lopez de Gereñuren 

“Proiektuak sortzen dituzten balioak” izeneko hitzaldiarekin. 

- Urriak 15: Baketik-en ikastaroaren hasiera. 

- Urriak 25: Harrera-ekitaldia lehendakaritzan, “Euskadiren egunean”. 

- Urriak 27: POCTEFA azoka Frantziako Tolosan. 

- Urriak 28: COCETAren XIV. urteurrenaren ospakizuna MONDRAGONen. 

- Azaroak 10: Gipuzkoako Foru Aldundia. Ogasun saila. 

- Azaroak 10: Eusko Ikastola Batzaren XXV. urteurrena. 

- Azaroak 15/16: “Ordutegiak arrazionalizatzeko” VI. Biltzarra Kursaalen. 

- Azaroak 24: Gizabidea Fundazioa. Arizmendi Topaketak 2011. 

- Azaroak 29: INNOBASQUEren “EGEa eta lehiakortasuna Euskadin” jardunaldia. 

- Abenduak 15: SSI Koop.E.ren 25. urteurrenaren ospakizuna. 

- Abenduak 15: DUko Zuzenbide Kooperatiboko Elkartearen ekitaldia. 
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1.9. HITZARMENAK ETA LANKIDETZAK  
 

 

GARLAN KOOP.E. 

GARLAN KOOP.E.rekin sinaturiko hitzarmenaren ondorioz, GARLAN KOOP.E.ko 

bazkideek Kooperatibaren Kreditu atalari egiten dizkioten mailegu-eskaeren 

Aztertze-komisioa KONFEKOOPek finantzatzen du. 

2011n, Kreditu atal horrek ez du inolako mailegu-eragiketarik egin bere 

bazkideekin.  

 

 

ALECOP KOOP.E. 

ALECOP KOOP.E.rekin sinaturiko lankidetza-hitzarmenaren helburua ondoko hau 

da: Kooperatiben artean, ALECOPeko eskolako bazkide-laguntzaileen ikasketak 

eta lan-praktikak txandakatzeko eredua sustatzea eta zabaltzea. Hitzarmenaren 

baldintzak KONFEKOOPen webgunean eskuratu daitezke.  

ALECOPeko eskolako bazkide laguntzaileek ez dute inolako lan-harremanik 

kooperatibekin. Hortaz, praktikek dirauten bitartean, bi aldeek ezin dute inolako 

lan-kontraturik formalizatu. Lan-praktikak ikasturtean zehar egiten dira, 

ikasketekin batera, egunero lau orduz, hau da, ohiko lanaldiaren % 50.  

ALECOPeko eskolako bazkide laguntzaileek jasotzen duten prestakuntza teorikoa 

indartu eta osatzea da hitzarmen honen helburu nagusia. Horretarako, 

kooperatibetan lanerako gaitasun profesionalak lantzen dituzte.  

 

 

EUSKALTEL 

KONFEKOOPek EUSKALTELekin sinatuta daukan hitzarmenari esker, federatutako 

kooperatibek deskontu garrantzitsuak eskuratu ditzakete telefono finko eta 

interneten zerbitzuan. Hitzarmenaren baldintzak KONFEKOOPen webgunean 

eskuratu daitezke.  

2011n KONFEKOOPen dauden kooperatiben federazio sektorialetako batean alta 

eman duten kooperatibak hitzarmenean parte hartzen duten kooperatiben 

zerrendaren barruan sartu dira.  
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IMQ – IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO 

KONFEKOOPek IMQrekin sinatuta daukan hitzarmenari esker, federatutako 

kooperatibek deskontu garrantzitsuak eskuratu ditzakete osasun-asegurua 

kontratatzen dutenean. Hitzarmenaren baldintzak KONFEKOOPen webgunean 

eskuratu daitezke.  

2011n, hitzarmena eta horren baldintzak banatu zaizkie federatutako 

kooperatibei, eta oso harrera ona izan dute.  

 

 

1.10. BESTE GAI BATZUK 
 

 

EGOITZA SOZIALA HANDITZEA  

EUSKOOP, Euskal Kooperatiben Mugimenduak egoitza dauka Nafarroako Errege-

Erreginak kaleko 51. zenbakian, eta bertan diren kooperatiba-erakunde guztien 

jarduerak behar bezala garatzeko leku falta zegoela uste zuen. Batez ere, ENKF - 

Euskadiko Nekazaritza-elikagaien Kooperatiben Federazioak bere lan-

taldearentzako leku gehiago eskatzen zuen.  

Egoera horretatik abiatuta, KONFEKOOP arazoari irtenbidea bilatzeko lanean hasi 

zen, eta hainbat aukera aztertu ondoren, egoitzaren ondoan zeuden bost lokal 

erosteko proiektua gauzatu zuen. Horri esker, 350 m²-ko espazioa lortu dugu.  

Erosketa KONFEKOOP, ERKIDE eta ENKFren artean egin da, hiru zati berdinetan.  

2012ko ekitaldian, lokal horiek egokitzeko lanak egingo dira.  
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2. JARDUERAK ESTATUAN 
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2.1. CEPES – GIZARTE EKONOMIAKO ESPAINIAKO ENPRESA-
KONFEDERAZIOA 

Estatuan bizi den egoera ekonomiko eta politiko zailaren ondorioz, 2011n 

CEPESek aurreko urteetakoa baino ahalegin instituzional handiagoa egin du, 

ondoko helburu hauekin:  

A) Kongresuak eta Senatuak Gizarte Ekonomiaren 5/2011 legea ahalik eta 

adostasun handienaz onartu zezatela lortzea.  

B) Krisiak jotako Gizarte Ekonomiako enpresetan krisiaren ondorioak 

arintzeko, legegintza-arloko neurri eta erreformak aurkeztea gobernuari 

eta hainbat instituziori.  

C) Sektorearen proposamenak aurkeztea, alderdi politikoen hauteskunde-

programetan jasoak izateko.  

D) Alderdi politiko nagusietako buruak Gizarte Ekonomiarekin konprometitu 

daitezela lortzea. 

Lan horren uzta oparoa izan da, hala maila instituzionalean, nola CEPES eta 

sektore osoa ezagutzera emateko orduan.  

2011n inoizko presentziarik handiena izan du gizartean, eta 148 aldiz eman du 

bere jarrera ofizialaren berri, aurreko urtean baino %14 gehiago.  

Hedabideetan daukan presentzia %228 handitu da.  

Harreman instituzional garrantzitsuak eman dira urte honetan. Rubalcaba eta 

Rajoyrekin egin diren bilerek CEPES sektore indartsu baten ordezkari dela 

agerian utzi eta bere papera indartu dute.   

CEPESen presentzia instituzionalak %21 egin du gora 2011n.  

Inolako zalantzarik gabe, martxoaren 16an Gizarte Ekonomiaren legea onartzea 
inflexio-puntu garrantzitsua izan da sektorearentzat, eta gizarte-ekonomiaren 
gaineko ezagutza hobetzeaz gain, politika publikoak eraikitzeko parte-hartze 
aktiboagoa erraztuko du. 
 

Hona hemen 2011n egindako jarduera eta emandako aurrera pauso guztiak, 

CEPESen Plan Estrategikoak zehazten dituen 3 ardatz estrategikoen arabera 

antolatuta:  

A) ELKARRIZKETA SOZIALA ETA HARREMAN INSTITUZIONALAK. 
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B) KANPO IKUSGARRITASUNA. 

C) BARNE KOHESIOA.  

 

A) ELKARRIZKETA SOZIALA ETA HARREMAN INSTITUZIONALAK 

• 148 agiri prestatu dira: aldizkari eta egunkarietarako artikuluak, hitzaldiak 

eta hainbat gairen inguruko iritziak.  

• Estatuko eta nazioarteko 134 ekitalditan parte hartu du. Ekitaldi horietako 

45etan CEPES hizlari lanak egin ditu.  

• Estatu eta Europako 30 legegintza-ekimeni eman die erantzuna, jasotako 

testu guztien %90. 

• CEPESek hainbat erakundetan parte hartzen du, eta bertatik, legegintza-

proiektuei erantzuten die. Hona hemen erakunde garrantzitsuenak:  

- Gizarte Ekonomia sustatzeko kontseilua.  

- EGEaren Estatuko Kontseilua. 

- Garapenerako lankidetzako kontseilua. 

- ETE-en Behatokia. 

- Estatuko Ekonomia eta Gizarte Kontseilua. 

- Europako Ekonomia eta Gizarte Lantaldea. 

Esparru horretan egindako lanen artean, ondoko hauek nabarmendu 

daitezke: Gizarte Ekonomiaren 5/2011 legearen tramitazioa; 2011ko Urteko 

lankidetza-planaren tramitazioa; eta enpleguko politika aktiboak 

erreformatzeko eta laneratzeko aukerak hobetzeko Premiazko Hobekuntzen 

legearen tramitazioa.  

• Gizarte Ekonomia osatzen duten erakundeen eragin sozioekonomikoaren 

“ukiezinen” inguruko azterketa egin du. 

• EGEaren lan-ildoaren barruan, CEPESek GRI4 GIDA berria prestatzeko 

lanetan parte hartzeko eskaera egin zuen, eta eskaera onartu egin zen. 

Horrez gain, Telefónica Ability Awards Fundazioarekin eta Mikrokredituaren 

Mundu-biltzarrarekin lanean jarraitu du. 

• Nazioartean, jarduera instituzionala handitu egin da, eta besteak beste, 

Nazioarteko Foroetan eta Gizarte Ekonomia ordezkatzeko plataformetan 

presente egon da, eta lankidetzarako nazioarteko proiektuen identifikazioa 

egin du, batez ere Europan, Latinoamerikan eta Mediterraneoan (2011n, 
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CEPESek liburuxka bat eta triptiko bat argitaratu ditu, Gizarte Ekonomiak 

Mediterraneoan daukan garrantziaren inguruko datuekin). 

 

B) KANPO IKUSGARRITASUNA 

• 2011n, 811 inpaktu eman dira hedabideetan. 

• 10 argitalpen kaleratu dira. Esparru horretan, aurreko urteekin alderatuta, 

argitalpen berriak egin dira: 

- 5/2011 Gizarte Ekonomiaren legeari buruzkoa. 

- Gizarte Ekonomiari eta garapenerako lankidetzari egindako 

ekarpenari buruzkoa. 

- Kontabilitate arauetako etikari buruzkoa. 

• Webguneak 212.350 bisita izan zituen, 2010ean baino %9 gehiago. 

• “CEPES Albisteak” buletinak 797 harpide ditu. 

• Hainbat gai jorratzeko 9 ekitaldi edo jardunaldi burutu dira. 

 

C) BARNE KOHESIOA 

• Prestakuntza-arloan, lan koordinatua egin da Gizarte Ekonomiaren 

zuzendaritza nagusiari erakundeen ordezkagaitasunaren inguruko akordioa 

helarazteko, 2011ko estatuko prestakuntza-eskaintzaren harira. 

• Mendekotasunaren esparruan, aldiz, Gizarte Ekonomiak arlo horretan 

daukan egoerari buruzko txosten bat zabaldu da lehen aldiz. 

• Finantzaketa-batzordeak kuoten eskema berri baten diseinua prestatzeko 

lan egin du, orekatuagoa eta zuzenagoa izan dadin. 

• Kooperatiben Zerga-arloko taldeak zerga-arloko adituei eskatu zaien 

txostenaren inguruko analisia jorratu du. 

• 2012ko Kooperatiben Nazioarteko Urteko ekitaldien koordinazioa eta 

informazioa lantzeko talde bat sortu da. 
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3. JARDUERAK NAZIOARTEAN 
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Nazioartean, KONFEKOOPek hiru esparru landu ditu:  

 

1. NAK - Nazioarteko Kooperatiba Aliantza. 

2. Europako erakundeetako ordezkaritza CEPESen izenean.  

3. TESS Proiektua – Gizarte Ekonomia eta Ekonomia Solidarioaren Mugaz 

gaindiko sarea. 

 

 

3.1. NAK – NAZIOARTEKO KOOPERATIBA ALIANTZA 

2009ko abenduaren 18an egindako 65. Osoko bilkuran, NBEk "Kooperatiben 

Nazioarteko urtea" izendatu zuen 2012a. Kooperatiben Nazioarteko Urte hori 

Kooperatibak sustatzeko eta erakunde horiek garapen ekonomiko eta sozialari 

egiten dioten ekarpenaren berri emateko baliatu dezaten dei egin zien estatu 

kide guztiei. 

Hori dela eta, NAKeko zuzendariak idatzi bat helarazi dio Nazioarteko 

Kooperatiben Mugimenduari, Nazioarteko Urtearen leloarekin:  “Kooperatibek 

mundu hobea eraikitzen dute". Lelo hori euskal kooperatibei helarazi zitzaien.  

Halaber, 2012ko KNUaren harira, KONFEKOOPek Batzorde Antolatzaile bat eratu 

zuen, Kooperatiben Mugimenduko eragileek 2012an garatuko dituzten ekintza 

guztiak koordinatzeko.    

2012 KNUaren ekitaldi guztiak azaroaren 17an egin zen prentsaurreko batean 

aurkeztu ziren. Hainbat motatako ekitaldiak izango dira: izaera tekniko eta 

zientifikokoak, dibulgaziozkoak, bai eta jai-giroan egingo direnak ere, hala nola 

ospakizunei amaiera emateko Durangon egingo den jaialdia. Euskal hedabideen 

artean harrera ona izan zuen albisteak.  

Bestalde, NAKen Batzar Nagusia azaroan egin zen, eta ondoko mozioak onartu 

ziren:  

• Kontsulta-prozesua irekitzeko eta 2012an Manchesterren egingo den 

Ezohiko Batzar Nagusia deitzeko ebazpena.  

• Zazpigarren Printzipioaren zuzenketa, komunitatearekin eta ingurumen-

arloko iraunkortasunarekin lotutako konpromiso bat gehitzeko.  

• Bakea eta Kohesioa sustatzeko Kooperatiba-institutu bat sortzen 

laguntzeko ebazpena. 



 70

• Mutualitateak eskubide guztien jabe diren kide izendatzeko onespena, 

betiere Kooperatiben Balio eta Printzipioen arabera lan egiten badute.  

• Rochdale Kooperatibismoaren Munduko Hiriburu izendatzea. 

• Egurrezko produktuen eta basoko produktuen erabilera iraunkorrari 

buruzko ebazpena. 

Horrez gain, NAKek bulegoa ireki du Washington DCn, kooperatiben ahotsa 

Nazio Batuetara eta Munduko Bankura eramateko helburuarekin.  
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3.2. PARTE-HARTZEA EUROPAKO ERAKUNDEETAN  

Urteko lehen seihilekoan, KONFEKOOPek CEPESen daukan ordezkaria, azken 

erakunde horren ordezkaria izan da EUCCn eta SEEn.  

 

 

EUCC – COOPERATIVES EUROPE 

Martxoan, bilera bat egin zen NAKeko presidentearekin Parisen, kuota 

kalkulatzeko irizpideak adosteko. CEPESek aurkeztu zuen proposamena onartu 

zen. Halaber, 2012ko Kooperatiben Nazioarteko Urtearen harira, Espainian 

ekitaldiak antolatzeko bi aldeek daukaten interesa agerian geratu zen.  

Justizia Auzitegiak Italiako Kooperatiben inguruan eman duen epaiaren 

jarraipena egin da.  

Beste hainbat gai ere jorratu ditu: enpresa-gobernantza, enpresagintza soziala, 

gizarte-arloko inbertsio-fondoak, Merkatu Bakarraren akta, gizarte-berrikuntza, 

kontratazio publikoa eta EGEa. Azken gai horren inguruko informazio-agiri bat 

ere prestatu du, Kooperatibek EGEaren inguruan dituzten esperientziak eta 

garapenerako lankidetzaren gaineko gaiak biltzen dituena.  

Cooperatives Europeren EBko Lan-talde Aholku-emailea lau aldiz elkartu da 

2011n, Europako Batzordearen ekimenen jarraipena egiteko helburu 

nagusiarekin.  

 

 

SEE – SOCIAL ECONOMY EUROPE 

Martxoan, SEE osatzen duten erakundeetako presidenteen bigarren bilera egin 

zen Bruselan. Bertan, datozen hilabeteetako SEEren ildo estrategikoak 

identifikatu ziren.  

Horrez gain, SEEren Osoko bilkurak bost bilera egin zituen, ondoko gai hauek 

jorratzeko: Europar Batzordeak Europako Merkatu Bakarraren Aktari buruz 

egindako kontsulten aurrean SEEk izandako jarreraren azterketa, kontratazio 

publikoaren modernizazioa, enpleguari eta gizarte-elkartasunari buruzko 

Progress programa eta etorkizuneko kohesio-politika. SEEk ekitaldi batean parte 

hartu du, Eskualde Politikarako Komisarioarekin.  
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Europako Batzordearen enpresagintza sozialaren ekimenari eta pobreziaren 

aurkako borroka eta gizarte-bazterketaren Europako Plataforma martxan 

jartzeko prozesuari jarraipen berezia egin zaio.  

Europako Legebiltzarrarekin lankidetzan aritzeko bideak ugaldu dira, eta SEEk 

interes orokorreko gizarte-zerbitzuei buruzko legebiltzarraren txostenei hainbat 

ekarpen egin dizkie.  

Bestalde, Cooperatives Europek proposatuta, SEEk eztabaida berri bati ekin dio, 

Europar Batasuneko instituzioetan jokatu behar duen paperaren eta bere kide 

guztien interesak babesteko moduaren inguruan eztabaidatzeko.  

Aurreikuspenen arabera, hausnarketa hori 2012ko lehen seihilekoan egingo da.  
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3.3. TEES PROIEKTUA (GIZARTE EKONOMIA ETA EKONOMIA 

SOLIDARIOAREN MUGAZ GAINDIKO SAREA)  

2011n, proiektuaren 3. ekintza gauzatu da. Euskadi, Nafarroa eta Iparraldeko 

jardunbide egokien trukea zen ekintza horren ardatza. Horretarako, 2 tailer egin 

dira (pertsonentzako zerbitzuei buruzkoa bata, eta Gizarte Ekonomia eta 

Ekonomia Solidarioaren finantzaketari buruzkoa bestea), eta bisita bat egin da 

Angelura etxebizitza-kooperatiben esperientziak bertatik bertara ezagutu eta 

aztertzeko.  

Pertsonentzako zerbitzuen tailerra Biarritzen egin zen, martxoaren 23 eta 24an, 

eta 19 erakundetako 40 pertsonek parte hartu zuten. Euskadin, Nafarroan eta 

Pirinio Atlantikoetan, sektore horretan lan egiten duen erakunde bakoitzak 

gaiari aurre egiteko zer bide hartu duen ezagutu ahal izateko aukera paregabea 

izan zen.  

Gizarte Ekonomia eta Ekonomia Solidarioaren finantzaketari buruzko tailerra 

Iruñean egin zen, ekainaren 15 eta 16an. Bertan, arrisku-kapitaleko erakundeek, 

eskualdeko kutxetako ordezkariek, OINARRIk eta proiektu berritzaileak 

finantzatzen dituzten beste hainbat entitatek parte hartu zuten.  

Eskualde eta esperientzia desberdinen arteko sareak edo lankidetzak sortzeko 4. 

ekintzaren garapena abian da. Proiektuaren amaierara arte hiru bazkideek bere 

egingo dituzten esperientzia pilotua posibleak zehaztu dira.  

Gizarte Ekonomia jendarteratzeko 5. ekintzari dagokionez, berriz, 2012ko 

otsailaren 1ean, jardunaldi bat egingo da Donostiako Kursaalen, eta Euskadiko 

Gizarte Ekonomiako erakundeek parte hartuko dute.  

Ekintza teknikoez gain, kontsortzioaren hainbat bilera egin dira, proiektuaren 

ekintzei buruzko erabaki orokorrak hartzeko.  

Kontsortzioaren komunikazioa batik bat webgunearen bidez landu da 

(www.proyectotess.com). Webgune horren datu estatistikoek erakusten dute 

bisita kopuruak gora egin duela.  
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4. IKUSKATUTAKO KONTUAK 
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BALANTZE LABURRA 
 

 

AKTIBO EZ-ARRUNTA                                                                                                                    592.139,64 

Ibilgetu ukiezina  2.375,25 

Ibilgetu materiala  195.955,83 

Bazkidetutako eta Taldeko enpresetan epe luzera egindako inbertsioak  385.112,80 

Epe luzerako finantza-inbertsioak  8.695,76 

AKTIBO ARRUNTA                                                                                                                        1.502.120,17 

Zordun komertzialak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk  217.851,64 

 Zerbitzu eskaintzagatiko bezeroak 22.153,79 

 Beste hainbat zordun 1.174,47 

 Diru-laguntzengatiko beste zordun batzuk  110.829,61 

 Beste kreditu batzuk Administrazio publikoekin 83.693.77 

Epe motzeko finantza-inbertsioak  1.100.000,00 

Eskudirua eta antzeko beste aktibo likidoak  184.268,53 

AKTIBOA GUZTIRA                                                                                            2.094.259,81 

 

 

 

 

ONDARE GARBIA                                                                                                                       1.854.169,65 

Fondo propioak 1.854.169,65 

 Erreserbak  1.900.196,99 

 Ekitaldiko emaitza  -46.027,34 

Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta ondareak 0,00 

PASIBO EZ-ARRUNTA                                                                                                                    149.420,61 

Kooperatiben Azkentzeen Ezarpen Fondoa 149.420,61 

PASIBO ARRUNTA                                                                                                                              90.669,55 

Hartzekodun komertzialak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk  90.669,55 

 Hornitzaileak 41.898,17 

 Hornitzaileak, bazkidetutako eta taldeko enpresak  43.968,73 

 Beste hainbat hartzekodun 467,75 

 Beste zor batzuk Administrazio publikoekin 4.334,90 

PASIBOA GUZTIRA                                                                                              2.094.259,81 

 

 

 



 77

IRABAZIEN ETA GALEREN KONTU LABURRA 
 

 

USTIAPENAREN EMAITZA                                                                                                            -72.628,99 

Negozio-kopuruaren zenbateko garbia 239.014,64 

 Jarduera propioen diru-sarrerak 91.734,39 

 Zerbitzuen eskaintza 147.280,25 

Jarduera propioen egozpenak 4.267,47 

 Egozpenen diru-sarrerak  87.559,18 

 Egotzi beharreko gastuak -83.291,71 

Ustiapenaren beste diru-sarrera batzuk  202.894,80 

 Ustiapenaren diru-laguntzak 134.617,80 

 Programa berezien diru-laguntzak  68.277,00 

Langile-gastuak  -51.381,09 

Ustiapenaren beste gastu batzuk  -456.083,69 

 Kanpoko zerbitzuak -73.756,56 

 Zerga-ordainak  -2.621,52 

 Dedikazioa  -101.456,43 

 Ordezkaritza  -47.245,25 

 Afiliazio kuotak  -14.310,31 

 Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk  -141.965,28 

 Programa berezien beste gastu batzuk  -74.728,34 

Ibilgetuaren amortizazioa  -9.141,34 

 Ibilgetu ukiezina  -1.682,16 

 Ibilgetu materiala  -7.459,18 

Finantza ibilgetuaren eta beste batzuen diru-laguntzen egozpena  0,00 

 Egotzi beharreko diru-laguntzen diru-sarrera  332.294,38 

 Egotzi beharreko diru-laguntzen gastua -332.294,38 

Beste emaitza batzuk  -2.199,78 

FINANTZA-EMAITZA                                                                                                                     26.601,65 

Diru-sarrera finantzarioak  26.601,65 

Finantza-gastuak 0,00 

ZERGEN AURRETIKO EMAITZA                                                                                                   -46.027,34 

Etekinaren gaineko zerga  0,00 

EKITALDIKO EMAITZA                                                                                   -46.027,34 

 

 


