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Presidentearen Gutuna Presidentearen Gutuna

Jasangarritasun Memoria hau aurkezten dugu, gizar-
tearen eta gure interes-taldeen aurrean gardentasun-
ariketa naturala eta beharrezkoa den aldetik. Beste 

urte batez, txosten hau egin dugu Global Reporting Initiative 
(GRI) erakundearen estandar berrien gomendioak kontuan 
hartuta, gure inpaktuen eta ekintzen komunikazioa hobe-
tzen jarraitzeko, gure jasangarritasun-maila neurtzeko erabil-
tzen ditugun hiru ikuspegiekin lotuta, ekonomia-, gizarte- eta 
ingurumen-ikuspegiekin lotuta, hain zuzen. 

2013-2016 plan estrategikoaren helburuak maila altuan 
lortu ondoren, 2017an ziklo estrategiko bat abiarazi genuen 
osasunarekin eta jasangarritasunarekin lotutako enpresa 
gisa bereizten gaituena, preziotan lehiakorra, eta arreta 
bereizgarria eta kanal anitzekoa duena gure negozio 
guztietan. Gizarteari balioa ematen jarraitu nahi dugu, 
ez soilik izaera kooperatiboko gure enpresa-jardueraren 
bitartez, baita kontsumitzaileen erakunde gisa ere: proiektu 
kolektibo bat, negozio-eredua ekintzaile frankiziatu berriekin 
partekatzen duena, elikagaien tokiko ekoizpenari balioa 
ematen dion merkataritza bultzatzen duena, eta, horren 
bidez, gizarte bidezkoagoa, kohesionatuagoa eta jasanga-
rriagoa lortzen lagundu nahi duena, osasun- eta ongizate-
kota handiagoak izango dituena. Hori da gure xedea. 
Horrexegatik egiten dugu lan EROSKI Taldea osatzen dugun 
pertsona guztiok, eta balio horiei eutsi behar die EROSKIk 
etorkizunean.

2017an EROSKIren berregituraketaren funtsa amaitu dugu, 
lurringintzaren eta telefonia mugikorren negozioak saldu, 
eta gure elikadura-negozioaren ardatza batik bat Espainia 
iparraldean kokatu dugu; hau da, Galiziatik hasita Balea-
rretaraino eta Kataluniaraino. Zona horretan, gure lidergoari 
esker, banaketa-jardueraren emaitza arruntak modu adie-
razgarrian hobetu dira, baita inguru berdineko salmentak 
ere, “zurekin” merkataritza-ereduak bultzatuta, eta pixkanaka 
supermerkatuen eta hipermerkatuen merkataritza-sare oso-
ra zabaltzen ari gara. Gainera, gure finantza-konprimisoak 
bete ditugu, indartu egiten gaituzten itunei eutsiz, eta, batik 
bat, gure bazkide bezeroei egiten diegun eskaintza hobetu 
dugu. Gure historian, ohikoa izan da produktu osasunga-
rriagoak, jasangarriagoak eta salmenta-toki bakoitzaren 
ingurukoak direnak bilatzea, eta azken urteotan, joera 
hori areagotu egin da. Duela ia berrogeita hamar urtetik, 
guztiontzako kalitatezko elikaduraren konpromisoa etenga-
be berritu dugu, gero eta zorrotzagoa eta prestatuagoa den 
kontsumitzailea asebetetzeko. EROSKIn uste dugu, denda 
elikadura ona, osasungarria eta ingurumena errespetatzen 
duena bultzatzeko leku egokia dela. Horretarako, 2017an 
zehar lanean aritu gara jarraitu beharreko bidea erakusten 
duten osasunaren eta jasangarritasunaren aldeko EROSKi-
ren hamar konpromiso berriak zehazten.

Hortaz, produktu jasangarriagoen alde egiten jarraitzen 
dugu gure markako produktuen Nutrizio Hobekuntzarako 
Programaren bidez. Hain zuzen ere, Osasunaren Munduko 
Erakundearen gomendioei jarraitu diegu. Horri esker, 
2017an 325 tona azukre, gantz ase eta gatz murriztu ditugu. 
Gainera, EROSKI FUNDAZIOAren Batzorde Zientifikoarekin 
elkarlanean ari gara gure elikadura osasungarriaren 
sustapenarekiko konpromisoan beste aurrerapen batzuk 
zehazteko. Gaur egun teknologiak ematen dizkigun aukera 
berriei esker, EROSKIren eta bezero bakoitzaren arteko ha-
rreman pertsonalizatuago baterantz aurrera egiten dugu, 
elikadura osasungarri baterako proposamen indibiduali-
zatuagoak izan ditzaten. Horren haritik, 2017an gertaera 
garrantzitsua izan da “Ekilibria” programa finkatzea eta za-
baltzea. Programa hori tresna aitzindaria da: hilero, txosten 
pertsonalizatua, konfidentziala eta doakoa ematen dio Baz-
kide Bezeroari, bere erosketak elikadura orekatu baterako 
gomendio zientifikoekin konparatuta. Kontsumitzailearen 
prestakuntzarako eta informaziorako jarduera ezaguna da, 
baina hori berrikuntza disruptibotzat har daiteke. 

Halaber, ekoizpen-sarearen aniztasunean oinarritutako 
nekazaritza-elikagaien sektorea bultzatzen dugu, ekono-
miari, kulturari eta ingurumenari egindako ekarpenerako 
funtsezko elementua izanik. Kooperatiba garen aldetik, 
berezkoa dugu aniztasunarekiko konpromiosa, lankidetza-
inguruneak sortzea eta hornitzaile ugarirekin lan egitea.

Gainera, EROSKIren merkataritza-proposamena gero eta 
jasangarriagoa da ingurumenari dagokionez. Lan-ardatz 
hori ere gure garapen-ardatz estrategikoetako bat da. 
Hona hemen horren zenbait erakusgarri: produktu eta 
ontzien ekodiseinua; logistikaren kudeaketa eraginkorra; 
ingurumen-irizpideen eta ekipamendu ekoeraginkorraren 
erabilera, dendak egitean edo berritzean; eta jatorri jasan-
garriko produktuen aldeko apustua. Azpimarratu behar 
da 2017an lorpen berriak egin ditugula gure Arrantza 
Jasangarrirako Politikaren bidez, MSC (Itsas Administrazioko 
Kontseilua) zigilupean merkaturatutako espezien kopurua 
handituz. Horrez gain, #PorElClima komunitatean atxiki gara 
eta kontsumitzaileen artean kontsumo arduratsua sustatze-
ko helburua duen produktuen erakusleihoa babestu dugu.

Ingurumen-jasangarritasunaren ildoan, baina baita gure 
gizarte-konpromisoa aintzat hartuta ere, aurreko ekitaldie-
tan bezala kontsumorako egokiak diren elikagaien zero 
hondakineko helburuari eutsi diogu gure merkataritza-
sarean. 2017an, 4.755 tona produktu eman dizkiegu Espai-
niako ehun gizarte-elkarteri baino gehiagori, elkartasuneko, 
doakotasuneko eta elikagai-segurtasuneko baldintza ber-
matuetan, haiek premia handiena duten pertsonen artean 
banatu ditzaten. 

EROSKIn, gure ingurumenarekin dugun konpromisoaren 
baitan, kausa eta erakunde solidario nagusiekin aritzen 
gara elkarlanean, baita tamaina guztietako hainbat elkar-
terekin ere, askotariko gizarte-kausetan. Ekintza horietako 
asko EROSKI Fundazioaren bidez egiten dira. Fundazioak 
gure urteko irabazien %10 bideratzen du proiektu sozial eta 
solidarioetara. Fundazioaren beste lan-ardatz nagusi bat ere 
aipagarria da: kontsumitzaileen prestakuntza eta informa-
zioa. Duela 40 urte hasi ginen horrekin, EROSKI CONSUMER 
gure informazio-proiektuaren bidez. Kontsumitzaileentzako 
informazio-aldizkari hori aitzindaria da euskaraz zein gazte-
laniaz; izan ere, urtero, haren webguneak 60 milioi bisitatik 
gora izaten ditu. Argitaratze-independentzia, informazio-
zehaztasuna eta atsegingarritasuna dira haren ezaugarri 
nagusiak. Proiektu horrez gain, EROSKI FUNDAZIOAren Elika-
dura Eskola ere hartu behar dugu kontuan. Adibidez, Elika-
dura eta Ohitura Osasungarriei buruzko Heziketa Programak, 
ikasleentzat egindako proiektuak, biharko herritarrei beren 
elikadura-ohiturak hobetzen laguntzea du helburu.

Jasangarritasun Memoria hau irakurtzea gomendatzen dut; 
alde batetik, ekitaldi honetan egin dugunari buruz gehiago 
jakiteko, eta, beste batetik, garapen jasangarriarekiko du-
gun konpromisoarekin lotutako ekintzei buruz ere gehiago 
jakiteko. Konpromiso horri dagokionez, 2002an berretsi ge-
nuen Munduko Ituna, eta urtero berritzen dugu. Ildo horre-
tan, Nazio Batuen Garapen Iraunkorreko 17 Helburuak (GIH), 
2016ko urtarrilaren 1ean indarrean sartu zirenak, lortzen 
laguntzen dugu. Memoria hau informatiboa, interesgarria 
eta iradokitzailea izango delakoan.

Eskerrik asko,

 

Agustín Markaide 
EROSKI Taldeko Presidentea
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2017ko datu nagusiak

1.651
establezimendu

61
denda
irekita

belaunaldi berriko 
601
denda

Merkataritza- eta zerbitzu-
alorretako,
+ 10.000  
hornitzaile baino gehiago.
Erosketen %98 Espainiako 
enpresei egiten diegu.

1.768  
akordio ETE-ekin eta 
kooperatibekin tokiko 
nekazaritza-produktuak 
garatzeko

Tokiko produktuak 
sustatzeko
30
kanpaina

325  
tona gatz, koipe eta azukre 
ezabatuta
 

Nutrizio-semaforoa
EROSKI markako
1.956 produktutan
 

374.332 
parte-hartzaile EROSKI 
Elikadura Eskolak
bultzatutako ekimenetan

2.437 
tona elikagai eman
genituen Kilo Operazioan
eta Elikagaien Bilketa
Handian
EROSKIk kanpainan 
jasotakoaren %7ko donazio 
gehigarria egin zuen

60 
milioi bisita urtean  
EROSKI CONSUMER webgunean 

1ª
banaketa-kate txikizkaria 
Espainian, Marine Stewardship 
Council (MSC) erakundearen 
auditoretza gainditzen

37.136 
tona hondakin
birziklatuta eta
balorizatuta

 
Erabilera bakarreko 
1.380
plastikozko poltsa gutxiago, 
berriz erabiltzeko
gure poltsei esker 

Erregai-kontsumoaren
%14
14ko murrizketa garraioan 
2013z geroztik

30.501
langile,
haietatik 18.484 emakumeak 
dira eta 4.789 gizonak, 
eta %76,3k lan-kontratu 
iraunkorra du

207.000
prestakuntza-ordu
langileei

3.853
langilek heldu zioten 
lanaldi-murrizketa bati edo 
adingabeak eta senideak 
zaintzeko eszedentzia bati

253
milioi pasaldi kutxatik

5.505
milioi euroko
fakturazioa

110.000
merkaturatutako 
produktuak

260 
milioi euro transferitu zaizkie 
bazkideei 
eskaintza eta
promozioen bidez

6  
milioi Bazkide Bezero baino
gehiago,  
EROSKI, CAPRABO, IF eta FORUM 
SPORT txartelen titularrak

 
Bezeroarentzako
arreta-zerbitzurik onena,
seigarren urtez jarraian

2017ko datu nagusiak
2017ko jasangarritasun-memoria2017ko jasangarritasun-memoria
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EROSKI
1

Enpresa berezi baten eredua
EROSKI

Enpresa berezi baten eredua

1

Enpresa berezi bat da EROSKI, eta, horri esker, profesionalek 
zuzenean parte har dezakete erakundearen kudeaketan, 
eta gure interes-talde nagusiak gobernuan jarduteko aukera 
du: gure bezeroek. Hortaz, enpresaren estrategia espezifikoa 
langileen eta kontsumitzaileen kezkekin bat datorrela berma 
dezakegu. 
 
Gaur egun, kooperatibaren eta EROSKI Taldea osatzen duten 
beste 45 sozietateen bidez garatzen eta kudeatzen da gure 
negozioen merkataritza-sarea.

Enpresa berezi 
baten eredua
EROSKI Espainiako kontsumo handiko ondasun eta zerbi-
tzuen lehen banaketa-talde komertzial kooperatiboa da, eta 
erreferentziazko operadorea da Galizia, Euskadi, Nafarroa, 
Katalunia eta Balearretan. EROSKI Koop. E. kontsumo-koope-
ratibak, Taldeko sozietate nagusiak, hiru izaera biltzen ditu: 
banaketa-enpresa bat da, kontsumitzaile-erakunde bat da, 
eta kontsumitzaileei eta langileei protagonismoa eta subira-
notasuna ematen dizkien proiektu kooperatibo bat da. 

Gure negozio eta markak

EROSKI formatu anitzeko enpresa bat da. Hasieran, elikagaiak 
saltzen genituen, eta, handik gutxira, ehungintzako pro-
duktuak, oinetakoak eta etxetresna elektrikoak ere eskaintzen 
hasi ginen. Garapena etengabea izan da ia 50 urte hauetan, 
eta, egun, gure merkataritza-jarduera beste produktu eta 
zerbitzu batzuetara ere hedatu da. 
 
Oro har, bi negoziolerro bereizten ditugu: 

• Elikadurarekin lotutako establezimenduena (supermerka-
tuak eta hipermerkatuak)

• Eta negozio dibertsifikatuena (gasolindegiak, kirola, 
bidaiak, optikak, aseguruak, telefonia mugikorra eta 
lurrindegiak)

EROSKI Taldeko sozietate nagusien organigrama eta EROSKI Kooperatiba 
Elkarteak haietan duen partaidetzaren ehunekoa

Cecosa
Institucional 

S.L.

Cecosa
Diversificación

S.L.

Viajes
EROSKI S.A.

%100 %100

%100

%15,07

%50

%17,85

%5,98

%100

%100

%78,95

%100

%100 %60 %100 %82,15 %100

Picabo S.L.U.

Vegonsa
Agrupación 
Alimentaria 

S.A.

Forum
Sport S.A. Caprabo S.A.

Gehisa S.L.U.

Cecosa
Supermercados

S.L.

Central 
de Serveis 
Ciencies

S.L.

Grupo Eroski 
de Distribución 

Gredisa,S.A.

Cecosa
Hipermercados

S.L.

EROSKI Taldeko dendak eta frankiziak, negoziaren eta markaren arabera

*  EROSKI Kooperatiba Elkartearen mende dauden 45 sozietateen zerrenda osoa publikoa da eta EROSKIren Urteko Finantza Txosten Bateratuan dago.

• EROSKI Taldeak 1.139 ditu Espainian. 30.501 langilek 
kudeatzen dituzte, askotariko bezeroei zerbitzu emanez. 
Gainera, frankiziatutako 512 denda ditugu Espainian, bai-
na baita bi herrialde hauetan ere: Andorra eta Erresuma 
Batua (Gibraltar).

Halaber, azpimarratu behar dugu azken bi hamarkadetan 
Interneten izan dugun garapena, on line denden eta www.
consumer.es webgunearen (gure kontsumitzaileen defen-
tsarako eta informaziorako baliabide digitala) bidez lortua. 
Gainera, EROSKI Fundazioaren bitartez bereziki, gizartearen 
eta herritarren intereseko jarduera ugari egiten ditugu, urteko 
irabazien %10 gizartearekin dugun konpromisora bideratzen 
baitugu.

1.651
saltoki

512
Frankiziatuak 

58 58 
Hipermerkatu 3

790 1.279 
Supermerkatu 489

19 19 
Cash&Carry  

50 50 
Gasolindegi  

16 16 
Optika  

140 159 
Bidaia-agentzia 19

58
59 

Kirol-materialeko FORUM 
SPORT denda

1

8 8 
On line denca  

1.139
EROSKIrenak

EROSKI/city 215
CAPRABO 52
EROSKI/center 2
ALIPROX 140
ONDA 73
RAPID 7

EROSKI/city 285
CAPRABO 268
EROSKI/center 159
FAMILIA 78

Cecosa
Gestión

S.A.
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EROSKI EROSKI1 1
Enpresa berezi baten eredua Enpresa berezi baten eredua

> 90 establezimendu

> 30 establezimendu

< 30 establezimendu

EROSKI Taldearen eta haren frankizien establezimenduen banaketa, autonomia-erkidegoaren eta negozia-
ren arabera

* Taulan ez daude zenbatuta on line dendak

1 2

1

185

391

8

3025

73

8

17

12

4

52 66

109
310

26
311

11

1

2017ko berritasunak

2017an, EROSKIren berregituraketa 
amaitu dugu funtsean, ekitaldian 
zehar hipermerkatuen multzo bat 
eta lurringintzako eta telefonia 
mugikorreko negozioak salduz eta 
entregatuz. Horrela, gure jarduera 
Espainiako Iparraldean bildu dugu, 
batik bat; hau da, Balearretatik eta 
Kataluniatik hasita Galiziara arte. 
Eremu horretan lidergoan gaude. 
Hori “zurekin” merkataritza-eredu 
berriari zor zaio, neurri handi batean, 
betiere gure bezeroei kalitate- eta 
zerbitzu-plus bat ematen dielako, 
merkataritza-eskaintza osasungarria, 
jasangarria eta prezio leihakorre-
koa izateaz gainera. Belaunaldi 

61  denda 
  berri

 1 Hipermerkatuak
 4 Supermerkatuak
 1 Gasolindegiak
 1 Bidaia-agentziak
 7 Kirol materialaren dendak

 1 Hipermerkatuak
 46 Supermerkatuak

belaunaldi 
berriko 600 
denda baino 
behiago

berriko gero eta denda gehiago 
ditugu, balio-proposamen horrekin 
behar bezala lerrokatuak, eta 600 
establezimendu baino gehiago 
eraldatu ditugu gure sarean. Hau da, 
elikadura-sare komertzialaren %40. Eta 
300 milioi eurotik gorako inbertsio bati 
esker egin ahal izan dugu. Eraldaketa 
horren ondorioz, 1.155 lanpostu berri 
sortu ditugu eta haietan egindako 
salmentak guztizko salmenten %65etik 
gorakoak izan dira.  
Gainera, gure kanal anitzeko pro-
posamenean aurrera egin dugu, 
express zerbitzua abiaraziz, gure 
online supermerkatuak egunean ber-
tan erosketa etxera bidaltzen duela, 

edo “Click&Drive” eta “Click&Collect” 
modalitateen bidez online eskaerak 
jasotzeko puntu-kopurua 51ra arte 
handituz. Gure bezeroei erosketa 
errazteko ekintza horiez gain, EROSKI 
Club app-aren funtzionalitateak zabal-
du ditugu, Mastercard kreditu-txartel 
berri bat atera dugu gure Bazkide 
Bezeroentzat eta EROSKI Club Urrezko 
Txartelaren funtzionalitateak ere zabal-
du ditugu. 

EROSKIrenak

Frankiziak

Establezimendu propioak Establezimendu frankiziatuak

Elikadura-negozioak Negozio dibertsifikatuak Elikadura- 
negozioak

Negozio 
dibertsifikatuak

Hiper-
merka-
tuak

Super-
merka-
tuak

Cash & 
Carry

Gasolin-
degiak Optikak

Bidaia-
agentziak

FORUM 
SPORT

Propioak, 
guztira

Hiper-
merka-
tuak

Super-
merka-
tuak

Bidaia-
agentziak

FORUM 
SPORT

Franki-
ziatuak, 
guztira Guztira 

Andaluzia 10   7 3 1  21  51 1  52 73
Andorra        0  8  8 8
Aragoi  36  2  5 2 45  21  21 66
Asturias 1 10 1 2  5 5 24  1  1 25
Kantabria 1 8  1  5 4 19  8 3  11 30
Gaztela eta Leon 1 21  1  9 12 44  5 2 1 8 52

Gaztela-Mantxa 5   4 2 2  13  4  4 17

Katalunia 2 247  1  3 1 254 1 56  57 311
Ceuta        0  1  1 1
Valentziako E. 4   3  1 2 10 1   1 11
Extremadura 1     1  2  2  2 4
Galizia 5 149 18 3  5 1 181  128 1  129 310
Gibraltar        0  2  2 2
Balear Uharteak  109  2    111  74  74 185
Kanariar Uharteak 1       1    0 1
Errioxa 1 10  1  7 3 22  4  4 26
Madril      4  4  8  8 12
Melilla        0 1   1 1
Murtzia 3   3  1 7   1  1 8
Nafarroa 2 54  3 1 14 6 80  27 2  29 109
Euskadi 21 146  17 10 78 21 293  89 9  98 391
Guztizko osoa 58 790 19 50 16 140 58 1.131* 3 489 19 1 512 1.643*

570    Supermerkatuak
  31     Hipermerkatuak
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EROSKI EROSKI1 1
Enpresa berezi baten eredua Enpresa berezi baten eredua

Aberastasun gehiago sortzea eta modu solidarioan bana-
tzea ahalbidetuko diguten irabaziak lortzeko lan egiten 
dugu. Gainera, konpromiso handia dugu osasunarekin, ongi-
zatearekin eta gizartearen garapen jasangarriarekin. Horri 
esker, helburu hauek lortu nahi ditugu:

• Bezeroei soluzio egokiak ematea, etengabeko berrikuntza-
ren bidez.

• Pertsonak integratzen dituen enpresa-proiektu eta -eredu 
bat sortzea.

• Langileen garapen pertsonala eta profesionala sustatzea.
• Espainiako merkatuan lidergo-posizioak lortzea.
• Aberastasuna sortuko duen hazkundea ahalbidetzeko 

etekinak lortzea.
• Emaitzak lankidetza eta parte-hartze sozietarioaren espa-

rruan banatzea.
• Kontsumitzaileen defentsarekin konprometitzea.
• Ingurumena errespetatzea eta horren aldeko kudeaketa 

bultzatzea.
• Gure jardunekoa den komunitatea hobetzen laguntzea.

Gure xedea

EROSKI 1960ko hamarkadan sortu zen kontsumo-koope-
ratibismoaren ondorioz, eta hauek zituen helburu: kalitate 
oneko produktuak prezio onean ematea eta kooperatiba 
fundatu zuten kontsumitzaileen eskubideak defenda-
tzea. Harrezkero, helburu horiei eutsi diegu gure enpresa-
estrategia garatzean, eta, beraz, kontsumitzaileen beharrak 
eta eskariak hartu ditugu aintzat. Izan ere, gure xedea da 
gizarteari kontsumitzaileen bizi-kalitatea, osasuna eta ongi-
zatea hobetzen dituzten ondasun eta zerbitzuak eskaintzea, 
ahalik eta kalitaterik, informaziorik eta preziorik onenean, 
kontsumo arduratsua sustatzeko konpromisoari jarraituz. 
 
Horregatik, “zurekin” izeneko gure merkataritza-ereduaren 
ardatzak osasuna eta jasangarritsuna, tokiko produktuak 
eta aurrezkia dira. 
 
Gure ikuspegiak kontsumitzaileengandik hurbil lan egitera 
bultzatzen gaitu, “zurekin” jarrera errealitate bereizgarri bat 
izan dadin, eta, horren ondorioz, gure dendak kontsumitzai-
leen gustukoenak izan daitezen. 
 
EROSKIn, langileak dira jardueraren ardatzetako bat, jasan-
garria eta kalitatezkoa den enplegua sortu nahi baitugu. 

Gure oinarrizko balioak

Bost balio dira gure enpresa-proiektuaren eta pertsonekiko 
eta gure jarduera garatzen dugun ingurunearekiko 
harremanen oinarriak:

EROSKI Kooperatiba Elkartearen 
oinarrizko printzipioak

Jarduten dugun komunitatearen ongizateari 
laguntzen diogu, eta aberastasunaren 
banaketa solidarioaren bidez, haren garapen 
sozialean, kulturalean eta ekonomikoan 
eragiten dugu.

Gure ustez, gure jarduera-eremuetan 
etengabeko berrikuntza izatea ezinbestekoa da, 
enpresak aurrera egin dezan, eta gu gizarteak 
eta kontsumitzaileek gure jardueraren gainean 
dituzten itxaropenetara egokitu gaitezen.

EROSKIn lan egiten duten pertsonak jabeak dira.
Horrek esan nahi du enpresaren kapitalean parte 
hartzen dutela, eta, ondorioz, baita haren emaitza 
ekonomikoetan eta etorkizunean ere.

Konpromisoa daukagu 
kontsumitzaileen osasuna eta 
segurtasuna defendatzeko, produktu 
seguruak eta osasungarriak eta 
informazio gardena, baliagarria 
eta osoa eskainiz. Aldi berean, gure 
jarduerak sortzen dituen ingurumen 
inpaktua murrizteko egiten dugu lan.

Lankidetza

Partaidetza

Berrikuntza

Konpromisoa

Kontsumitzailea-
renduintasuna

Autokudeaketa Elkartasuna

Langilearen
duintasuna

Garapen komunita-
riorako laguntza

Antolaketa

Gizarte-
erantzukizuna

EROSKIn, kontsumo-kooperatiba den aldetik, 
kontsumitzaileen partaidetza enpresaren ardatz 
nagusietan hezurmamitzen da: kudeaketa, 
erabakiak eta emaitzak.

lehenengo
aukera izatea

Bizitza osasungarriago 
eta jasangarriago 
bat sustatzen dugulako

Gure bezeroen 
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errespetatzen duena sustatzeko. 2017an zehar, lanean aritu 
gara uste hori osasunaren eta jasangarritasunaren aldeko 10 
konpromisotan jasotzeko, gaur egungo elikaduraren eta kon-
tsumoaren arloetako lehentasun berrietara eta beharretara 
egokituta. 2018aren hasieran jakitera emandako konpromiso 
horiek hurrengo urteetan jarraitu beharreko bidea erakusten 
digute. Betitik eta betiko, aurrera goaz kontsumitzaileari bene-
tan axola zaiona lortzeko bidean.

Elikadura-segurtasunarekin konprometituta gaude, produktuen trazabilitatea kon-
trolatuz eta produktu freskoen hotz-katea mantenduz. Gainera, gure prebentzioko 
kalitate-planari esker, produktuen 11.000 analisitik gora egiten ditugu eta urtero 
auditoretza egiten diegu 400 hornitzaileri baino gehiagori. 
 
 

Elikadura orekatu baterako behar ditugun elikagaien kontsumoa sustatzen dugu, 
gure dendetan erostea erraztuz, promozio eta prezio hobeak eskainiz, baita EROSKI 
osatzen dugun guztion aholkularitza profesionala ere. Horrez gain, gehiegi 
kontsumituz gero osasunerako kaltegarriak diren nutrienteak murriztu ditugu gure 
marketako produktuetan eta haien gantzen kalitatea hobetu dugu. Adibidez, 
2020an gure produktu bakar batek ere ez du palmondo- edo koko-gantzik 
izango. 

Haur-obesitatea prebenitzen dugu, elikadura orekatua sustatuz eta erraztuz, 
gehiegi kontsumituz gero osasunerako kaltegarriak diren nutrienteak murriztea 
eta haien kalitatea hobestea lehenetsiz gure marketako haurrentzako 35 
produktutan baino gehiagotan eta bizitza osasungarriko ohiturei buruzko 
prestakuntza emanez bi milioi haurri eta haien familiei 2025erako.

 
 
Behar espezifikoak dituzten pertsonek gure dendetan elikadurarako behar duten 
guztia aurkitzea nahi dugu. Bilatzen ari direna ez badaukagu, gure enkargu-
zerbitzuen bidez ekarriko dugu; edo gure online dendatik ekarriko dugu. Gaur 
egun, glutenik gabeko 3.000 produktu ditugu, eta 2018an, EROSKI markako 
glutenik gabeko produktu espezifikoen sorta bat merkaturatuko dugu. 

 
Elikadura jasangarria errazten dugu, gure prozesuen, denden eta produktuen 
ingurumen-inpaktua murriztuz. 2017an soilik, 4.700 tona elikagai baino gehia-
goko eman dizkiegu 48 gizarte-erakunderi, elikagaiak alferrik galtzeari aurre 
egiteko. Gainera, produktu ekologikoak eta ekoizpen-prozesu jasangarrienetatik 
datozenak sustatzen ditugu, baita gehigarri artifizialak murriztea eta animalien 
ongizatea ere.

Osasunaren eta jasangarritasunaren 
aldeko gure 10 konpromisoak

EROSKI duela ia berrogeita hamar urte sortu zen, denda-
proposamen desberdin bat abian jartzeko helburuarekin, 
kontsumitzaileen beharrei erantzuteko ahalegin handia egiten 
duena eta bertan errotua. Guztiontzako kalitatezko elikadu-
raren gure konpromiso historikoa etengabe berritu dugu, 
gero eta zorrotzagoa eta prestatuagoa den kontsumitzailea 
asebetetzeko. EROSKIn uste dugu denda leku egokia dela 
elikadura ona, osasungarriagoa eta ingurumena gehiago 

1 konpromisoa 
Elikadura-segurtasunarekin 
konprometitzen gara

2 konpromisoa 
Elikadura orekatua 
sustatzen dugu

3 konpromisoa 
Haur-obesitatea 
prebenitzen dugu

4 konpromisoa 
Nutrizio-behar espezifikoak 
aintzat hartzen ditugu

5 konpromisoa 
Kontsumo arduratsua eta 
ingurumena errespetatzen 
duena errazten dugu

6 konpromisoa 
Tokiko produktu gehiago 
eskaintzen ditugu

7 konpromisoa 
Prezio onean jatea errazten 
dugu

8 konpromisoa 
Entzunez jarduten dugu, 
argitasunez eta 
gardentasunez

9 konpromisoa  
Gure burua zaintzen dugu 
langile garen aldetik

10 konpromisoa 
Bizitza-estilo 
osasungarriago bat 
bultzatzen dugu

Gure denden ingurune sozial eta ekonomikoaren garapenean laguntzen dugu, tokiko 
20.000 produktu baino gehiago eskainiz, 2.000 ekoizle txikirekin elkarlanean. Gaine-
ra, gune bakoitzeko kultura sustatzen dugu gure bezeroei tokiko produktuaren onura 
guztiak erakutsiz, ekitaldi gastronomikoen bidez, ekoizleen instalazioak bisitatuz eta 
haiekin batera errotuta dauden tradizio handieneko jaiak ospatuz. 2017an, 300 ekitaldi 
baino gehiago egin ditugu eta 5.000 pertsona baino gehiago bertaratu dira.  
 
 
          
Elikadura orekatua eta arduratsua izateko behar diren produktuak prezio onetan 
saltzen ditugu eta aurrezki-proposamen pertsonalizatuak garatzen ditugu gure 
bazkideentzat, uste osoa dugulako pertsona guztiek dutela eskubidea elikadura 
osasungarria eta jasangarria lortzeko behar dituzten produktuak eskuratzeko. 
 
 
 

          
Modu garbi eta gardenean jarduten dugu, betiere bazkideen, langileen eta be-
zeroen partaidetza kontuan hartuta, baita beste interes-talde batzuena ere. 5.000 
pertsonarekin baino gehiagorekin aritu gara elkarlanean, gure konpromisoak 
eraikitzen. Gainera, gure ontziek ematen duten informazioaren argitasuna eta gar-
dentasuna ahalik handiena izatea nahi dugu, eta horregatik izan ginen aitzindariak 
2007an, nutrizio-semafora abian jarriz. 

Prestakuntza jasotzen dugu osasunari, ongizateari eta kontsumo arduratsuari buruz, 
gure bizi-kalitatea hobetzeko eta bezeroari arreta hobea emateko. Gainera, gure 
langileen bizi-kalitatea hobetzen dugu prestakuntza, aholkularitza, jarduerak, progra-
mak, eta denetariko tresnak eskainiz langileei eta haien senideei, elikadura-ohiturak 
eta jasangarritasunarekin lotutako ohiturak hobetzeko.

 
Osasunari eta jasangarritasunari buruzko kalitatezko informazioa bultzatzen dugu, 
duela 40 urte baino gehiagotik, Consumer aldizkariaren bidez, www.consumer.es 
hilean 5 milioi irakurletik gora dituela. Gainera, gure aholkularitza pertsonalizatuko 
programa bilakatuko dugu EROSKI Clubeko 500.000 bazkide baino gehiagorenga-
na iristeko, eta prestakuntza emango diegu bi milioi haurri baino gehiagori eta haien 
senideei, Elikadura eta Ohitura Osasungarriei buruzko Heziketa Programaren (EOOHP) 
bitartez.
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finantza-gastuak nabarmen murriztu dira, kostu amortizatuaren 
interes-tasa doitu delako.

Ondare garbia 235 milioi eurokoa izan da; handitu egin da eki-
taldian lortutako irabaziaren ondorioz. Ondare garbi horri 2007 
baino lehenagoko emisioen Mendeko Finantza Ekarpenen 
(MFE) zenbatekoa gehituta, 125 milioikoa, kontabilitate-izaerarik 
ez duena Ondasun garbian, baina finantza-funtzio baliokidea 
betetzen duena, zifra 360 milioi euro ingurukoa da. Pasibo 
korronteak eta ez-korronteak 3.326 milioi eurokoak izan dira, eta, 
beraz, Guztizko Aktiboa 3.561 milioi eurokoa izan da, aurreko 
ekitaldian baino 310 milioi txikiagoa.

2017ko ekitaldiaren amaieran, ordura arte 2015ean sinatutako 
berregituraketako esparru-akordioan eskatutako baldintza 
guztiak erabat bete direla egiaztatu ondoren, eta gainerakoak 
beteko direla aurreikusita, sozietatea harremanetan jarri da 
finantza-entitate hartzekodun nagusiekin, 2019ko uztailerako 
hitzartutako amortizazioa talderako aurreikusitako finantza-ibildi-
dera egokitzea adosteko, proiektuari nahi duen jarraitutasuna 
emateko. Estimatzen da 2018an zehar akordio bat lor daitekee-
la, etorkizuneko amortizazio-obligazioak hurrengo aldi estrate-
gikorako aurreikusitako kaxa sortzeko erritmora egokitzeko.

Jarduera ekonomikoa
EROSKI Taldeak 2018ko urtarrilaren 31n kontuak itxi zituenean, 
33,2 milioi euroko irabaziak zituen; hau da, aurreko urtean 
baino 56 milioi euro gehiago. Banaketa-jardueraren emaitza 
operatiboa %0,3 hobetu zen eta 137,4 milioi eurora iritsi zen, 
salmenten ratioa 0,22 puntu hobetuta %2,87ra iritsi arte. Emai-
tzen bilakaera onuragarria erangikortasuna eta produktibitatea 
hobetzeko proiektuei esker izandako lorpenen ondorio da, bai 
balio-katearen esparruan, bai logistikaren esparruan, baita 
langileek gizarte- eta enpresa-proiektu kolektiboarekiko duten 
barne-konpromiso handiaren ondorio ere.

Bestalde, salmenta garbiak 4.792 milioi eurokoak izan ziren, au-
rreko ekitaldian baino %7,2 txikiagoak, perimetroaren murrizke-
taren ondorioz, baina berdin jarraitu dute azalera konstantean 
(%99,8 2016rekiko) batez besteko erosketaren hobekuntzari es-
ker. 2017ko ekitaldian, inguruneko aldagai ekonomiko nagusien 
bilakaera onak kontsumoa haztea erraztu du, eta elikaduraren 
merkatu-nitxoaren hazkundea, baldintza konstanteetan, pixka 
bat txikiagoa izan da.

2017an, emaitzan eragina izan dute desinbersio-prozesuetatik 
eratorritako kontabilitate-inpaktuek eta aktiboen narriadurek, 
eta eragin negatibo hori 21 milioi eurokoa da. Finantza-emaitza 
-64,6 milioikoa da eta kreditu-erakundeekiko zorrengatiko 

Aberastasuna sortzen dugu gure ingurunea

Ekitaldiko emaitza positiboa bada, EROSKIk bere enpresa-
jardueraren bidez sortzen duen aberastasuna irabazien 
banaketatik –kooperatibako langileen eta taldeko gainerako 
sozietateen artean– harago doa. Orobat, gure balio-kateko 
eragile guztiei ere aberastasuna transferitzen diegu zuze-
nean. Esaterako, 2017ko ekitaldian, produktuak eta zerbitzuak 
hornitzen dizkiguten 10.000 enpresak baino gehiagok 4.100 
milioi euro jaso dituzte gure merkataritza-harremanaren on-
dorioz. Ildo horretan, azpimarratu behar da gure merkataritza-
hornitzaileen %50 inguru tokiko ekoizle txikiak direla; izan ere, 
gure erosketa- eta horniketa-politikaren bidez, nekazaritzako 
elikagaien sektorea jasangarria izatea sustatu nahi dugu.

Erreferentziazko beste elementu bat gure banaketa-jarduerak 
duen eragin ekonomiko zuzena da, sortzen dugun enplegua 
dela eta. EROSKIko 30.501 langileek 493 milioi eurotik gorako 
ordaina jaso zuten beren lanagatik, eta Estatuko erakundeek 
224 milioi euro lortu zituzten gizarte-kontribuzioen eta gure 
langileei egotzitako zergen ondorioz, irabazien gaineko zergak 
eta beste zerga batzuk alde batera utzi gabe.

Eragin ekonomiko positiboak sortzeari dagokionez, EROSKIn 
oso aintzat hartzen ditugu kontsumitzaileak, gure interes-talde 
nagusietako bat den aldetik. Esaterako, pasa den ekitaldian, 
260 milioi euro baino gehiago transferitu dizkiegu gure beze-
roei, eskaintzen eta promozioen bidez.

Halaber, ondo baino hobeto dakigu ingurunearekiko dugun 
konpromisoak gainditu egin behar dituela gure jarduerak 
sortzen dituen zuzeneko eragin ekonomikoak. Ildo horretan, 
2016an, ia 12 milioi euro bideratu ditugu gizarte-xedeetara, 
EROSKI Taldeko eta Fundazioko negozioen bitartez. Kontsumi-
tzailearentzako prestakuntza eta informazioa, elkartasuna, eta 
kulturaren eta tokiko inguruneen sustapena dira gure gizarte-
konpromisoaren funtsezko oinarriak.

Gainera, badaude kontuan hartu beharreko beste elementu 
garrantzitsu batzuk: ingurunea babestea eta gure jarduerak 
ingurunean sor dezakeen edozein eragin negatibo txikitzea. 
Horregatik, urtean 9 milioi baino gehiago erabiltzen ditugu 
gure ingurumen-aztarna txikitzeko, eta planetako baliabide 
naturalak zaintzeko eta babesteko.

Urteko kontu bateratuak Europar Batasunak hartutako Finantza Informazioari buruzko Nazioarteko Arauei jarraituz egin dira. 
2016ko datuak berriro adierazi dira, konparagarritasuna errazteko; izan ere, Lurringintzako negozioa 2017an etendako operaziotzat hartu da. 

EROSKI Taldearen emaitzen kontu osoa jendearen esku dago web www.cnmv.es webguean.

Intereseko zenbait talde eta arlotan egindako zuzeneko ekarpen ekonomikoak

5.505 milioiko
fakturazioa

4.792 milioiko
salmenta garbiak

253 milioi
pasaldi kutxatik

Enpresa 
hornitzaileak

4.102 
milioi
euro

%87 
Merkataritza-
hornitzaileak

%13
Zerbitzu- 
hornitzaileak

Estatua

224
milioi
euro

%78 
Langileei 
dagozkien gizarte-
kargak eta zergak 
 
%14 
Irabazien gaineko 
zergak

%8 
Zergak

Gizartea

12
milioi
euro

Gizarte-
xedeetarako, eta 
kontsumitzaileen 
prestakuntza eta 
informaziorako

%78 
EROSKI Taldea

%22 
EROSKI Fundazioa

Ingurumena

9
milioi 
euro

Gure ingurumen-
ergain negatiboa 
txikizeko, eta 
ingurumena 
babesteko eta 
hobetzeko

%91 
Inbertsioak

%9 
Gastuak

Bezeroak

260
milioi
euro

Transferentzia, 
urtean zehar 
egindako 
merkataritza-
eskaintzak direla-
eta

Langileak

493
milioi
euro

%99 
Soldatak

%1 
Kalte-ordainak eta 
ekarpen zehatzeko 
planetan egindako 
ekarpenak

Laburpena, milaka eurotan, 2018ko urtarrilaren 31n
   2017 ekitaldia          2016 ekitaldia

 Ohiko diru-sarrerak 5.035.577  5.393.938

 Banaketako salmenta garbiak 4.792.066  5.164.579

 Beste diru-sarrera batzuk 243.511  229.359

 Irabazi operatiboa 137.367  136.909 
 (narriaduren, ibilgetuaren salmentaren emaitzaren eta aktibo ez-korronteen aurretik)  

 Narriadurak, ibilgetuaren salmentaren emaitza eta aktibo ez-korronteak -20.848  5.837

 Beneficios antes de financieros e impuestos 116.519  142.746

  Finantza-emaitza -64.631  -90.696

 Inbertsioengatiko irabazien/galeren partaidetza, 
 partaidetza-metodoa aplikatuta   

 Irabazien gaineko zergak -32.106 -59.333

  Jarduera etenengatiko irabazi garbia 9.754  -16.025

 Ekitaldiaren emaitza 33.214                      -22.800 

3.677 508

EROSKI taldearen urteko kontu bateratuaksa



20 Jasangarritasuna2017EROSKI Jasangarritasuna2017EROSKI   21   

EROSKI EROSKI

Kudeaketa-eredua Kudeaketa-eredua

1 1
 

Horrez gain, zentro bakoitzeko gizarte-ordezkarien erdia 
ere berritu da (guztiak lau urteko agintaldirako izendatuta 
zeuden) eta Segurtasun eta Osasun Batzordearen erdia ere 
bai. 
Berritze horien ondorioz, 250 pertsonari baino gehiagori 
eman zaio prestakuntza, guztira prestakuntzako 5.000 ordu 
baino gehiago emanda.

Arterzkaritza Kontseiluko kideek ekonomia-, ingurumen- eta 
gizarte-gaiei buruz duten ezagutza hobetze aldera, ezagu-
tzak biltzeko eta eguneratzeko programa bat egin genuen. 
2018ko otsailean, bi prestakuntza-ekintza egin genituen: 
bat ekonomia eta finantzei buruzkoa, eta bestea, sozietate 
kotizatuen kudeaketari buruzkoa.

Bigarren urtez, Artezkaritza Kontseiluaren eta haren baitako 
Batzordeen eta zenbait karguren jarduerari buruzko auto-
ebaluazioa egiten ere aurrera egin dugu. Autoebaluazio-
sistema horrek galde-sorta indibidualak ditu, eta horietan 
informazio osoa eta hobetzeko proposamen espezifikoak 
jasotzeko aukera ematen duten galdera kualitatiboak 
sartzen dira. Izendapen eta Ordainsarien Batzordeak 
autoebaluazioko galde-sorten emaitzak aztertu zituen eta 
ekintza-plan berriak aurkeztu zituen. Azterkaritza Kontseiluak 
onartu egin zituen eta abian jarri dira, Kontseiluaren eta 
Batzordeen jardueraren funtzionamendua eta gaien tratae-
ra hobetzeko. 

Kudeaketa-eredua
Gure gobernu korporatiboa ere bitxia da, gure sozietate 
nagusia kontsumo-kooperatiba bat baita. Hori dela eta, 
kontsumitzaileek zein langileek erakundeko kudeaketan 
eta erabakiak hartzeko prozesuan hartzen dute parte. Hau 
da, EROSKI bi komunitateren bidez dago egituratuta. Hona 
hemen: alde batetik, 1.118.006 kontsumo-bazkide,(iaz 
baino %5,06 gehiago eta 53.883 bazkide bezero berri), 
kontsumitzaile gisa kontzientzia berezia duten eta koope-
ratiban parte hartzea erabakitzen duten pertsonak; beste 
batetik, 10.017 lan-bazkide (8.127 EROSKI Kooperatiba 
Elkartean), erakundearekiko duten konpromisoan kapitala 
eta lana ematen dituztenak.

Bi kolektibo horiek kudeatzeko, haietako bakoitzaren an-
tolaketa erregulatzen duten estatutuak eta araudiak egin 
ditugu, eta bakoitzari bere egitura eman.

Kooperatibaren gobernu korporatiboa, kudeaketa eta 
ordezkaritza Artezkaritza Kontseiluaren ardura dira. Batzar 
Nagusiak lau urterako aukeratutako 12 kidek osatzen dute, 
eta berriro aukeratuak izateko aukera dute. Erdiak kontsu-
mitzaileen kolektibokoak dira, eta beste erdiak, langileen 
kolektibokoak.

Gizarte Estatutuek Artezkaritza Kontseiluko eta Zuzenda-
ritzako kideen arteko bateraezintasunak ezartzen dituzte. 
Aldi berean, Izendapen eta Ordainsarietarako Batzordeak 
zaintzen du ezarritako egokitasun-irizpideak betetzen 
dituztela, interes-gatazkak ekiditeko ardura du eta genero-
aniztasunarekin lotutako gaiak kontuan hartzen ditu. 

Antzinatasun handieneko kontseilaria 2009an sartu zen, 
eta, 2016an, barne-araudiari jarraituz, kontseilarien erdiak 

Artezkaritza kontseilua (ezkerretik eskuinera): 

Iñigo Arias – Bazkide Langilea  
Oscar Goitia – Bazkide Kontsumitzailea (independentea) 
Sonia Ortubai – Bazkide Kontsumitzailea (independentea) 
Gontzal Loro – Bazkide Kontsumitzailea (independentea) 
Ignacio Ruiz – Bazkide Kontsumitzailea (independentea), Idazkaria
Leire Mugerza – Bazkide Kontsumitzailea (independentea), Presidentea

berritu dira. Artezkaritza Kontseiluko egungo kide batzuek 
ardura exekutiboak dituzten arren, nabarmentzen dira koo-
peratibako presidentea eta zuzendari nagusia izendatzea, 
Barne Araudia ezartzea eta inbertsioan onartzea.

Artezkaritza Kontseiluak zuzentzen du Batzar Nagusia, hots, 
sozietatearen borondatearen adierazpen-organo gorena. 
Era parekidean osatzen dute Bazkide Kontsumitzaileen 250 
ordezkarik eta Bazkide Langileen 250 ordezkarik. Kideen hau-
taketa dagozkien Kontsumoko eta Laneko Prestaketa Batza-
rretan berresten dute, eta haien agintaldiak 4 urte irauten du. 
Zuzendaritza Nagusiak eta Gizarte Kontseiluko Lehendaka-
ritzak ere hartzen dute parte, hitzarekin baina botorik gabe. 
Batzar Nagusiaren zereginen artean, hauek nabarmentzen 
dira: kontuen onespena, emaitzen aurkezpen eta banaketa, 
plan estrategikoen eta urteko kudeaketa-planen onespena, 
eta Gizarte Estatutuen aldaketa. Urtean behin biltzen da 
deialdi arruntaren bidez, eta, 2016an, bazkide ordezkarien 
erdia berritu da.

Artezkaritza Kontseiluak zenbait funtzio Zuzendaritza 
Kontseiluaren esku uzten ditu (harekin biltzen da hilean 
behin, erakundearen ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-
gaiak lantzeko), eta beste batzuk, kontseilu horren baitan 
sortutako batzordeen esku, eta batzorde horiek eratzeko 
araudiak eta funtzionamendu-arauak onartzen ditu. Artezka-
ritza Kontseiluak batzorde hauek ditu: Auditoretza eta Betetze 
Batzordea, Izendapen eta Ordainsarietarako Batzordea eta 
Batzorde Betearazlea.

Gainera, kooperatibak bi kontrol-organo ditu. Alde batetik, 
Errekurtsoen Batzordea dago, Batzar Nagusiak hautatu-
tako bost kidek osatua. Bazkideek Artezkaritza Kontseiluak 
hartutako erabakien aurka aurkeztutako errekurtsoak 
izapidetu eta ebazten ditu, baita Estatutuen 71. artikuluan 
aurreikusitako arloak ere. Bestalde, Zaintza Batzordea dago, 
Batzar Nagusiak hautatutako hiru kidek osatua. Kontrol eta 
ikuskatze-izaera nabaria du gizarte-organoen, auditoretzen 
eta korporazio-gobernuaren funtzionamendu onari dago-
kionez.

Artezkaritza Kontseiluak modu proaktiboan izaten du 
erakundeko kezkarik garrantzitsuenen berri. Organoak 
berak lortzen du informazioa, negozioen, erakundearen eta 
merkatuaren ibilbidearen jarraipena eginez, eta enpresako 
zuzendariek Artezkaritza Kontseiluen bileretan adierazten 
dutenaren bidez. Horrez gain, informazio hori osatzeko, 
hauek ere erabiltzen dira: batzorde bakoitzak bere espezia-
litateari buruzko aldian behingo txostenak eta aldez aurre-
tiko informazio-prozedurak; aztertu ondoren, proposamen 
espezifikoak egiten dira. 

Azkenik, Artezkaritza Kontseiluak bi kontsulta-organo ditu: 
Gizarte Kontseilua, 16 Bazkide Langilek osatua, gizarte- eta 
lan-arloez arduratzen dena, eta Kontseilu Kontsumerista, 
Kontsumitzaileen Tokiko Batzordeetako ordezkariek osatua, 
kontsumoari lotutako arloetan aholkua ematen duena.

2017an zehar, Gizarte Kontseiluaren, Baliabideen Batzordea-
ren eta Zaintza Batzordearen erdia berritu dira, gure barne-
araudian jasotzen dena betez. 

Edorta Juaristi – Bazkide Langilea, Presidenteordea
Ana Isabel Zariquiegui – Bazkide Langilea
Lander Beloqui – Bazkide Kontsumitzailea
Cristina Gainza – Bazkide Langilea
Andoni Martínez Melgosa – Bazkide Langilea
Nerea Esturo – Bazkide Langilea

Javier Amézaga  
(Baliabideen
Zuzendaria)

Eva Ugarte  
(Marketin
Zuzendaria)

Agustín Markaide  
(Presidentea)

Rosa Carabel  
(Sareko Zuzendaria) 

Beatriz Santos  
(Merkataritza
Zuzendaria) 

Iñigo Eizaguirre  
(Sozietateko 
Zuzendaria)

2017Ko otsailean eratutako zuzendaritza kontseilua  
(ezkerretik eskuinera):
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EROSKI Kooperatiba Elkarteko gobernu-egitura.

Kontseilu Kontsumerista
Artezkaritza Kontseiluko kontsulta-organoa, 
kontsumitzaileei buruzkoa.

Osaera: 21 bazkide kontsumitzaileak, tokiko 
batzorde bakoitzak hautatuak.

Gizarte Kontseilua
Artezkaritza Kontseiluko kontsulta-
organoa, langileei buruzkoa

Osaera: 16 bazkide langile, azkide 
langile guztiek aukeratuak eta 
batzar Nagusiak berretsiak.

Tokiko Batzordeak
Bazkide kontsumitzaileak ordezten dituen 
organoa, Kontseilu Kontsumeristari aholkuak eta 
informazioa ematen dizkiona. Eskualdeen 
arabera antolatuta daude.

Ordezko 
Batzordeak
Bazkide langileak ordezten duen 
organoa, Gizarte Kontseiluari eta 
bazkideei aholkuak eta informa-
zioa ematen dizkiena. Eskualdeen 
arabera antolatuta daude.

Lantokiko
bilerak

Kontsumoko Prestaketa 
Batzarrak
Bazkide kontsumitzaileei informazioa emateko urteko 
bilerak, Batzar Nagusiak lantzen diren gaien berri emateko 
eta ordezkariak berresteko.

Laneko Prestaketa 
Batzarrak
Langile jabeei informazioa emateko urteko bilerak,  
Batzar Nagusiak lantzen diren gaien berri emateko 
eta ordezkariak berresteko.

Batzar Nagusia
Sozietatearen borondatearen adierazpen-organo gorena. Urtean behin biltzen da.

Osaera: 
Bazkide Kontsumitzaileen 250 ordezkari eta Bazkide Langileen 250 ordezkari, hurrenez hurren 
Kontsumoko eta Laneko Prestaketa Batzarrek berretsiak.

Eskumen nagusiak:
• Kontuak onartzea, eta emaitzak aurkeztea eta banatzea.
• Plan estrategikoak eta urteko kudeaketa-planak onartzea.
• Gizarte Estatutuak aldatzea.
• Artezkaritza Kontseiluko kideak hautatzea.

Zaintza Batzordea
Gizarte-organoek, auditoretzek eta gobernu 
korporatiboak behar bezala funtzionatzen dutela 
bermatzen duen organoa.

Osaera: 
Batzar Nagusiak aukeratutako 3 bazkide.

Errekurtso Batzordea
Bazkideek Artezkaritza Kontseiluak hartutako erabakien 
aurka jarritako errekurtsoak eta Estatutuetan 
aurreikusitako guztiak ebazten dituen organoa.

 
Osaera: 
Batzar Nagusiak aukeratutako 5 bazkide.

Artezkaritza Kontseilua
Kooperatiba zuzendu, kudeatu eta ordezten duen organoa.

Osaera: 6 bazkide kontsumitzaile eta 6 bazkide langile, Batzar Nagusiak hautatuak. 
Eskumen nagusiak:

• Enpresaren ikuspegia, xedea, balioak eta kudeaketa etikoa.
• Erabakiak hartzea, kooperatibaren estrategiari eta Zuzendaritzak negozioarekin lotuta dituen jarduerei buruz.
• Kontratu eta inbertsio nagusiak onartzea.
• Arriskuak kudeatzea eta haien barne-kontrola egitea.
• Bere kudeaketaren kontuak ematea Batzar Nagusiari.
• Korporazioaren Gizarte Erantzukizuneko politikak hartzea.

Zuzendaritza Kontseilua
Kooperatibako Zuzendaritza Nagusiari 
aholku ematen dion organoa. Hilean 
behin, Artezkaritza Kontseiluarekin 
biltzen da.

Eskumen nagusiak:

• Plan estrategikoak eta 
udeaketa-planak egitea.

• Betearazpen-planak 
onartzea eta garatzea.

• Kolaboratzaileen jardueren 
jarraipena eta kontrola egitea.

• Aliantzak negoziatzea.
• Erakundeak kultura 

kooperatiboa sartzea.

Baliabideen Zuzendari 
Nagusia

Javier Amezaga

Merkataritza-Sareko 
Zuzendari Nagusia

Rosa Carabel

Sozietateko Zuzendari 
Nagusia

Iñigo Eizaguirre

EROSKI Taldeko 
Presidentea

Agustín Markaide

Merkataritza- 
zuzendaria

Beatriz Santos

Marketin- 
zuzendaria

Eva Ugarte

VEGALSAko zuzendari 
nagusia

Joaquín González
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Zuzendaritzaren 
helburu nagusien artean kudeaketa etikoa sartzea.

Legeetan jasotako
gizarte-erantzukizunaren mailak etengabe hobetu 
behar direla onartzea eta horretan laguntzea.

Adierazleen bidez,
erakundearen jokabide etikoa
egiaztatzea, hobetu behar diren
jarduera-arloak zein diren zehazteko.

Kudeaketa
Etikoan hobekuntza-helburuak zehaztea,
eta haiek lortzeko planak egitea eta martxan jartzea.

Kudeaketa-sistema
ezartzeko prozesuan parte hartzen duten pertsona 
guztiek prestakuntza eta informazioa ematea, eta 
Gizarte Erantzukizuneko jardunbide onak sustatzea.

Hornitzaileei 
eta azpikontratistei kode etikoari buruzko informazioa 
ematea, eta gizarte-erantzukizunari buruzko ezagutza 
transferitzeko mekanismoak sortzea.

Kanpoko alderdi
interesdunei (kontsumitzaileak, jabekideen
erkidegoak, Administrazioa, bezeroak, hornitzaileak, 
etab.) erantzutea, gure gizarte-jokaerari buruzko 
interesa agertzen badute.

Gizarteari
gure kodearen, haren arauen eta haren helburuak 
betetzearen berri ematea, modu irekian eta 
eraginkorrean.

Erantzukizun exekutiboa ekonomia-,  
ingurumen- eta gizarte-gaietan

 
Ekonomia- eta finantza-kudeaketa 

Helburu ekonomikoak ECOFINaren bidez kudeatzen dira. 
EROSKI Kooperatiba Elkarteko Auditoretza eta Betetze Ba-
tzordeak ikuskatzen du, Artezkaritza Kontseiluak eskuordetuta. 
Batzorde horrek Sozietatearen kontabilitate-alorreko informa-
zio eta kontrolaren jarraipena egiteko ardura du. Batzorde 
horren barne-auditoriak ebaluazio independenteko ikuspegi 
sistematiko eta diziplinatua ematen du, arriskuak kontrolatze-
ko prozesuen eta barne-kontroleko sistemen eraginkortasuna 
hobetze aldera. Artezkaritza Kontseiluak aztertzen ditu Emait-
tzak, eta, ostean, urtero, kanpo-auditoria bat agintzen dugu. 
Urteko kontuak eta auditoretza-txostena Batzar Nagusiak 
onartzen ditu. Urteko kontuak eta auditoretza-txostena Batzar 
Nagusiak onartzen ditu. 
 
Merkataritza Zuzendaritzak merkatarita-harremanak eta 
tokiko ingurunea sustatzekoak kudeatzen ditu, eta erakun-
deekiko harremanak Idazkaritza Nagusiari dagozkio. 

Gizarte-kudeaketa

Gure langileen kudeaketaz Sozietateko Zuzendaritza Na-
gusia arduratzen da. Zenbait departamenturen bidez, alor 
hauek zaintzen ditu, besteak beste: laneko arriskuen preben-
tzioa, lan-harremanak eta administrazioak, enpleguaren eta 
talentuaren garapena, pertsonen antolaketa eta garapena, 
eta gizarte-kudeaketa.

Osasun eta Jasangarritasun Departamentua, Marketin 
Zuzendaritzaren mende dagoena, elkartasunaren eta 
gizarte-ekintzaren arloaz arduratzen da, taldeko sozietateen 
gizarte-erantzukizuneko departamentuekin batera. Lan 
horren osagarriak dira EROSKI Fundazioak esparru horretan 
egiten dituenak. 

Ingurumen-kudeaketa

Ingurumenarekin dugun konpromisoa zeharka kudeatzen da, 
balio-kateko arlo funtzional guztien bidez. Besteak beste, arlo 
hauek aritzen dira kudeaketa horretan: garapen- eta logistika-
arloak (Baliabideen Zuzendaritza Nagusiaren mendekoak), 
Merkataritza Zuzendaritza, Merkataritza Sareko Zuzendaritza 
Nagusia, eta Osasun eta Jasangarritasun Departamentua 
(Marketin Zuzendaritzaren mende dagoena). Horrenbestez, 
ziur gaude erakundeari dagozkion ingurumen-alderdi guztiak 
haiek sortzen dituzten arloek kudeatzen dituztela. Erabaki 
estrategikoak eta enpresa-erabakiak hartzen dituzten foroen 
(Osasun Batzordea, Marketin Batzordea, etab.) bidez koordi-
natzen da lan hori guztia. 
 
Kudeaketa hori egiteaz gain, ingurumenarekiko sentikortasu-
na sustatzen da bezeroen artean. Osasun eta Jasangarrita-
sun Departamentuak, EROSKI Fundazioa eta Taldeko gaine-
rako sozietateetako gizarte-erantzukizuneko departamentuak 
arduratzen dira horretaz, zenbait kanpainaren bidez.

Ustelkeriaren 
aurkako borroka 

Ustelkeria-gaietan egindako jarduerak EROSKI Taldeak 
‘Compliance’ politika ezarri izanaren esparruan koka-
tzen dira. 2017an zehar, EROSKI Taldeari eragiten dioten 
izaera penaleko arriskuak aztertzen amaitu da (arrisku-
jokabideak eta eragindako departamentuak) eta Arrisku 
Penalak Prebenitzeko Plana onartu da. Hartan, preben-
tzio-politikaren diseinua ezarri da, eta ezarri beharreko 
barne-kontroleko neurriak zehaztu dira. Horretarako, Arrisku 
Penalak Prebenitzeko Eskuliburua egin da, hauek biltzen 
dituena:

• Taldeak aldizka aurre egin beharreko arrisku-egoeren 
xehetasunak.

• Delitu-arrisku potentziala dakarten operazioetan jardute-
ko protokoloak ezartzea.

• Delituak prebenitzeko politika eraginkor bat diseinatzeko 
behar diren gomendioak formulatzea, eta bertan zehaz-
tea Taldearen ordezkaritza- eta kontrol-eredua gertakariak 
jakinarazteari, neurriak ezartzeari edo ezarritakoak hobet-
zeari dagokionez, baita delituzko jarreren berri Administra-
zio Kontseiluari ematea ere.

Compliance-gaietako obligazioak betetzeko, Barne Kontro-
leko Organoa funtzionatzen hasi da. Horri Complianceren 
Bulegoak laguntzen dio, Arrisku Penalak Prebenitzeko Plana 
kudeatzeaz eta ezartzeaz arduratuz. 

Kudeaketa etikoa eta arduratsua

EROSKIren jarduerak eta harremanak zintzoak eta etikoak 
direla segurtatzeko, Barne Erregimeneko Araudi Koopera-
tibo bat dugu eta gure langileei, bazkideei eta hornitzaileei 
jakitera emandako Jardunbide Kode bat, interes-talde 
guztien eskura. 

Oro har, gure erakundearen izen ona eta sinesgarritasuna 
zaintzeko, alde batera uzten ditugu gure interesekin bat ez 
datozen jarduerak, ezarri ditugun arauak betetzen ditugu, 
eskumeneko agintariei laguntzen diegu, eta egokiak ez diren 
ordainketa, opari eta adeitasun guztiak baztertzen ditugu.

EROSKIk Kodearekin eta haren prozedurarekin lotutako edo-
zein gai kontsultatzeko edo jakinarazteko isilpeko kanalak 
eta bitartekoak ditu. Esate baterako, horrelako jakinarazpe-
nak egiteko, helbide elektroniko bat, telefono-zenbaki bat 
eta posta bidez entrega daitekeen formulario bat daude 
bazkideen eta langileen esku. Artezkaritza Kontseiluko Au-
ditoretza eta Betetze Batzordeak betetze-arduraduna izen-
datzen du, jakinarazpen eta kontsulta horiek jaso, bideratu, 
haien jarraipena egin, haien berri eman eta dokumenta 
ditzan. Auditoretza Batzordea arduratzen da kontsultak eta 
jakinarazpenak hartzeko ezarritako prozeduren funtziona-
menduaz, eta emandako erantzunak balioztatzen ditu.

Gure kode etikoa

Gure kode etikoa eguneroko kudeaketaren ardatza da. 
Praktikan, jardunbide-lerro hauek hartzen ditu barne:

 

Interes-gatazken prebentzioa eta kudeaketa

Zenbait mekanismo ezarri ditugu sor daitezkeen interes-
gatazkak prebenitzeko edota kudeatzeko, barne-arau hauen 
bidez: EROSKI Kooperatiba Elkarteko Gizarte Estatutuak, Audi-
toretza eta Betetze Batzordearen Arautegia, Jokabide Kode 
Korporatiboa, Kontratazioko Barne Prozedura eta Zuzendaria-
ren Estatutua. 
 
Gure araudiaren arabera, kooperatibaren eta Artezkaritza 
Kontseiluko, Zaintza Batzordeko edo Zuzendaritzako kideren 
baten edo haren edozein senideren (odolkidetasuneko 
edo ezkontzaahaidetasuneko bigarren mailara arte) artean 
jarduketarik sortzen bada, eta jarduketa horrek kooperatiba 
behartzen badu, Batzar Nagusiak baimendu beharko du. 
Halaber, Auditoretza eta Betetze Batzordeak, bere eskume-
nen baitan, kontseilarien eta zuzendarien interes-gatazken 
berri eman behar dio Artezkaritza Kontseiluari, Izendapen eta 
Ordainsarietarako Batzordearen txostenen arabera. 

Inpaktuen eta arriskuen kudeaketa

Gaur egun, ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-arloetako 
inpaktu, arrisku eta aukerak identifikatzea eta kudeatzea 
EROSKI Kooperatiba Elkarteko Auditoretza eta Betetze  
Batzordeari eta Betetze Organoari dagokie. Haiek dira 
Artezkaritza Kontseiluari unean-unean informazioa emateko 
arduradunak, eta hori da, azkenean, erakundearentzako 
arriskuak izan daitezkeen guztiak kudeatzeko barne-arauak 
betetzen direla zaintzeko arduraduna.

Gainera, Arrisku Penalak Prebenitzeko Plana egin dugu. 
Hartan, EROSKI Taldean garatzen diren jardueretan probabi-
litate handienarekin egin daitezkeen delituak jasotzen dira. 
Deliturik eginez gero kalte handiena izango luketen departa-
mentuak eta arloak adierazten dira, baita legedia urratzea 
eragin dezaketen jarduketak ere. Gainera, arrisku-taldeek 
ezarri beharreko prebentzio-neurriak zehazten dira, eta haiek 
errespetatzen direla ikuskatzeko edo ziurtatzeko monitoriza-
zio-prozesuak ere bai.

Ildo horretan, baliabide naturalen eta ingurumenaren 
kontrako delituei dagokienez, EROSKI Kooperatiba Elkarteko 
departamentuek izan ditzaketen arrisku-jarduera batzuk 
aurreikusten dira, baita haiek saihesteko prebentzio-neurriak 
eta kontrol espezifikoak ere. Kontrol horien funtsezko helburua 
Taldeko organo guztiak jakinaren gainean jartzea da.

Urtero, prebentzio-testuinguru horretan, Artezkaritza 
Kontseiluak arrisku korporatiboei buruzko azterketa sakona 
egiten du. Arrisku korporatiboen mapa Gobernu Korporati-
boaren Urteko Txostenean (E atala) kontsulta daiteke; EROS-
KIren webgunean dago, eta arriskuei buruzko informazioa 
ematen du (arriskuen kudeaketa-sistemaren irismena, arris-
kuen kudeaketa-sistemaren organo arduradunak, ekitaldian 
gauzatutako arriskuak, etab.).
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Elkarteetako kidea

Kooperatibat eta kontsumitzaile-elkartea garen aldetik

• MONDRAGON talde kooperatiboa
• Euskadiko Ekonomia eta Gizarte  Arazoetarako Batzordea 

(EGAB)
• Euskadiko Lan Elkarteen, Irakaskuntza, Kontsumo eta Kreditu 

Kooperatiben Federazioa (ERKIDE)
• Elkar-lan Kooperatiba Sozietatea – Kooperatibak sustatzeko 

sozietatea España
• Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa  (KONFEKOOP)
• Kontsumoko Euskal Institutua (Kontsumobide)
• Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua (EKGK)
• Work Lan (gizarte-ekonomiako enpresak sustatzea helburu 

duen irabazi-asmorik gabeko elkartea)

Euskadi Espainia

Europan

• Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Kooperatiben Espainiako 
Konfederazioa (HISPACOOP)

• Espainiako Gizarte Ekonomiako Enpresen Konfederazioa 
(CEPES)

• Espainiako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea 
(CES)

• Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Kontseilua
• Espainiako Kontsumo, Elikagaien Segurtasun eta Nutrizio 

Agentziaren Kontseilu Aholku-emailea (AECOSAN)

• European Community of Consumer Cooperatives  
(Euro Coop)

• Espainiako Supermerkatu Kateen 
Elkartea (ACES)

• Espainiako Merkataritza Kodetzearen 
Elkartea (AECOC)

• L’Hospitalet eta Baix Llobregateko 
Enpresarien Elkartea (AEBALL)

• Herriaren Adiskideen Bartzelonako 
Sozietate Ekonomikoa (SEBAP)

• Foment del Treball Nacional

• Menorcako Merkatarien Elkartea 
(ASCOME)

• Balearretako Merkataritza Elkartea 
(ABACO)

• Balear Uharteetako Elikagaien Salto-
kien Elkartea (ACAIB)

• Balearretako Merkataritza Konfedera-
zioa (CBC)

• Balearretako Merkataritza Enpresa-
rien Federazioa (AFEDECO)

• Balearretako Enpresarien Elkarteen 
Konfederazioa (CAEB)

• Galiziako Enpresarien 
Konfederazioa(CEG)

• Espainiako Banaketa Handiko Enpre-
sen Elkartea (ANGED)

• Coruñako Enpresarien Konfederazioa 
(CEC)

• AGRELA enpresarien elkartea

• Sabónko Industrialdeko Enpresarien 
Elkartea – Arteixo

• Orenseko Enpresarien Konfederazioa 
(CEO)

• Ferrolterra, Eume eta Ortegaleko 
Enpresarien Konfederazioa

• Asturiasko Enpresarien 
Federazioa(FADE)

• Coruñako Ostalaritza Enpresarien 
Elkartea

• O Ceaoko Industrialdeko Elkartea 
(Lugo)

• Vigoko Finantza Kluba (Galiziako 
Enpresarien Elkartea)

• A Coruñako Finantza Kluba (Finantza 
Klub Atlantikoa)

• Arabako Merkataritza Ganbera

• Bilboko Merkataritza Ganbera

• Nafarroako Enpresarien Konfedera-
zioa (CEN)

• Cambra de Comerç Barcelona

• Mallorcako Merkataritza Ganbera

• Bartzelonako Ekonomia Elkartea

• Munduko Itunaren Espainiako Sarea

• Retail Forum for Sustainability

• Iraunkortasunaren aldeko Euskal 
Enpresen Elkartea (IZAITE)

• Basque Ecodesign Center

• AZTI Fundazioa

• Basque Culinary Center Fundazioa

• 5 egunean

• ECOEMBES

• ESADE (Ramon Llull Unibertsitatea)

• IESE (Nafarroako Unibertsitatea)

• Escodi (Bartzelonako Unibertsitatea)

• ADP

• Pasqual Maragall Fundazioa

• Abadía de Montserrat Fundazioa

• Impulsa Balears Fundazioa

• Sport Cultura Barcelona

Enpresa-esparrua
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Garapen jasangarriarekiko 
konpromisoa
Gure merkataritza-jarduera eta inguruko ekonomia-, 
gizarte- eta ingurumen-beharrak orekatzeko, garapen 
jasangarriarekin lotutako irizpidea txertatu dugu gure 
erakundean oso-osorik. Horretarako, Osasun eta Jasan-
garritasun Departamentua enpresako gainerako arloekin 
koordinatzen da, gure Kudeaketa Planek eta Plan Estrate-
gikoek eragin negatiboak txikitzen eta arintzen dituztela 
ziurtatzeko, eta eragin positiboak sustatzen dituztela. Horri 
esker, jarrera proaktibo batetik, zeharka jarduten dugu, 
gure banaketa-jardueran natura-inguruneari eta gure in-

guruko gizarte-taldeei kalte egin ahal dizkieten alderdiak 
hobetzeko. Gainera, jokabide arduratsu hori sustatzen 
dugu kontsumitzaileen artean, gizartearen hobekuntzari 
laguntzeko, tokiko esparruan zein esparru globalean. 
Garapen jasangarriarekiko gure konpromisoa ekonomia-, 
gizarte- eta ingurumen-arloetan egituratzen da.

Ekonomia

• Gure balio-proposamena elikadura 
orekatu eta osasungarrian oinarritu-
ta dago [2. kapitulua]

• Merkataritza-eskaintza eta arreta 
indibidualizatuak ematen dizkiegu 
bezeroei, euren premia espezifikoei 
erantzuteko [2. kapitulua]

• Gure merkataritza-politikan, tokiko 
eta eskualdeko produktuak lehe-
nesten ditugu [4. kapitulua]

• Aberastasuna sortu eta gure interes-
taldeen artean banatzen dugu [1., 
2.,4. eta 6. kapituluak]

Gizartea

• Informazioa eta prestakuntza ematen 
dizkiegu kontsumitzaileei, kontsumo 
arduratsuaren eredu bat sustatzeko 
[2. kapitulua]

• Sortzen dugun enplegua egonkorra 
eta kalitatezkoa da [3. kapitulua]

• Elkartasuna garatu eta sustatzen 
dugu, eta tokiko kultura eta ingurune-
ak babesten ditugu [6. kapitulua]

Ingurumena
[5 kapitula]

• Ziurtatutako jatorri jasangarria duten-
produktuen sorta handitu dugu

• Marka propioko produktuen ontzie-
tan, ekodiseinuaren alde egiten dugu

• Gure dendetan, eraikuntza jasanga-
rriko irizpideak hartzen ditugu aintzat

• Gure sare logistikoa optimizatzen 
dugu, garraioaren ondoriozko

• Ingurumenarekiko sentikortzeko 
kanpainak babesten ditugu

 

Gure lan-ildoak jasangarritasunaren hiru zutabeetan

Kontsumitzaileen 
prestakuntza eta 
informazioa

Heziketa-, kultura- eta 
lanbide-sustapena, 
kontsumerismoari eta 
ingurunearekiko zein 
ingurumenarekiko 
konpromisoari 
dagokienez

Elkartasuna eta la-
guntzasustapena

Kontsumerismoare-
kin, elikadurarekin, 
ingurumenarekin eta 
bizitza-ohitura osa-
sungarriekin lotutako 
ikerkuntza, garapena 
eta berrikuntza

1 2 3 4

FUNDAZIOAREN EROSKI jardueraren ardatzak

EROSKI FUNDAZIOA

Jasangarritasunaren aldeko ekintzak gauzatzeko, gure iraba-
zien %10 gutxienez bideratzen dugu heziketarako, kooperati-
ba-sustapenerako eta interes publikoa duten beste helburu 
batzuetarako derrigorrezko ekarpeneko Fondora (COFIP).

Baliabide ekonomiko horiek EROSKI Fundazioaren bidez 
ematen dira. Erakunde hori 1997an sortu zen, eta lau ardatz 
nagusiren inguruan jarduten du.

Horretarako, diziplina anitzeko talde tekniko batek kontsu-
mitzaileen aldeko ekintzak sustatu, dibulgazio-kanpainak 
egin, aldizkariak eta gida argitaratu, bekak eta laguntzak 
eman, eta gizarte-erakundeekin elkarlanean aritzen da. 
Fundazioaren patronatuak (EROSKIko Zuzendaritza Nagusiak 
izendatua) ziurtatu egiten du urtero zehazten den ekintza-
plana inpartzialtasunaren, independentziaren, gardentasu-
naren, eraginkortasunaren eta erantzukizunaren printzipioen 
arabera gauzatzen dela.
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Gainera, informazioa eta prestakuntza ematen 
dizkiogu kontsumitzaileari, bizimodu osasungarria 
izan dezan. Horretarako, nutrizio-semaforoa 
sartu dugu gure markako elikagai guztietan, eta 
EROSKI CONSUMER aldizkaria eta www.consumer.
es webgunea ditugu, baita EROSKI Fundazioaren 
Elikadura Eskola ere. Eta, 2017ko urtarrilaz geroztik, 
EKILIBRIA, osasunaren ikuspegitik egindako 
erosketa-ohiturei buruzko informazio-tresna oso 
bat, gure Bezero Bazkideen eskura. 

Gure mundua eraldatzeko 17 helburu

Gure merkataritza-eskaintzaren oinarriak 
produktu orekatuak eta seguruak dira. 
Hori erakusten du gure produktuetan 325 
tona koipe, azukre eta gatz murriztu izanak, 
produktuen profila osasungarriagoa izan 
dadin. Bestalde, gaixotasunen baten 
ondorioz behar bereziak dituzten pertsonen 
kolektiboekin jarduten dugu lankidetzan, eta 
haientzat egokiak diren produktuak eskaintzen 
dizkiegu. 

Gure erakundean helburu hori zeharka 
lortzeko egiten dugu lan; esaterako, gure 
erosketa-politikaren bidez (Bidezko Merka-
taritzako produktuak saltzen ditugu, eta lan-
gileak erantzukizunez kudeatzeko eskatzen 
diegu gure hornitzaileei), eta elkartasuneko 
eta nazioarteko lankidetzako ekimenak gara-
tuz eta bideratuz.

Espainiako ikasleei kontsumo- eta elikadura-
ohitura osasungarriak erakusten dizkiegu, 
EROSKI Fundazioaren Elikadura Eskolaren bidez. 
Gainera, gure dendetako lanbideei buruzko 
prestakuntza ematen diegu gizarte-bazterke-
tako arriskuan dauden gazteei.

Elikadura-elkartasunari dagokionez, gizarte-
bazterketako arriskuan dauden pertsonei 
laguntzen diegu, hiru ardatz hauen bitartez: 
“Zero hondakin” programa, elikagaiak biltzeko 
kanpainak (gure bezeroek parte har dezaten) 
eta elikadura-txartelak.

Emakumeen eta gizonen aukera-berdintasuna 
oinarrizko printzipio bat da, eta erakundearen 
kudeaketan estrategikoa. Gure Berdintasun 
Behatokiak printzipio hori erakundean betetzen 
dela zaintzen du, eta gure Berdintasunerako 
Planak 58 neurri jasotzen ditu sei lan-arlotan.

Ura udal-hornidurako sareetatik hartzen dugu, 
betiere, sare horiek dagozkien lege guztiak 
betetzen dituztela ziurtatuta. Halaber, sanea-
mendu-sare publikoekin gaude konektatuta, 
gure jarduerak sortzen dituen hondakin-urak 
behar bezala tratatzeko.

Ikerketa- eta garapen-proiektuetan inbertitzen 
dugu, energiaren aldetik laguntzarik behar ez 
duten eta CO2-aren balantze neutroa duten 
dendak lortzeko. Adibidez, Gasteizen garatzen 
ari garen LifeZeroStore proiektuaren bitartez, 
dendek jarduerarako behar duten energia 
guztia lortuko dute, biomasaz elikatutako 
trisorkuntza-sistema bati esker.

Kalitatezko lana sortzen dugu, Lanaren 
Nazioarteko Erakundearen irizpide guztiak 
betetzen dituena, eta horixe eskatzen diegu 
gure hornitzaileei. Gainera, enpresa-eredu 
inklusiboa sustatzen dugu, desgaitasunen 
bat duten pertsonen kolektiboen proiektuak 
garatzen baititugu, eta garapen-bidean 
dauden herrialde edo eskualdeetan garapen 
sozioekonomikoa eta kooperatiboa bultzatze-
ko ekimenak babesten ditugu.

Berrikuntza eta eraikuntza jasangarria susta-
tzen ditugu elikaduraren sektorean, I+G+Bko 
zenbait proiektutan parte hartuz. Bestalde, 
nazioarteko lankidetzan espezializatutako 
gizarte-erakundeekin jarduten dugu 
elkarlanean, larrialdi humanitarioen kasuan 
beharrezkoak diren azpiegiturak garatzeko.

EROSKI, Nazio Batuen Grapen Iraukorreko 17 
Helburuekin bat

Gure ustez, modu bat baino ez dago garapen jasangarri edo 
iraunkorraren helburu globala lortzeko: gainerako ekonomia-, 
gizarte- eta ingurumen-eragileekin batera lan egitea. Hori 
dela eta, Munduko Itunaren sortzaileak gara. Ekimen hori 
Nazio Batuek proposatu zuten 2002an, eta mundu osoan 
onartutako 10 printzipio ezartzea du helburu, enpresen 
gizarte-erantzukizuna zenbait arlotan ezartzeko. Hona hemen: 
Giza Eskubideak eta Enpresa, Lan Arauak, Ingurumena, eta 
Ustelkeriaren kontrako Borroka negoziekin lotutako jardueretan 
eta estrategian. Urtero, lau puntu horiekiko dugun konpro-
misoa berresten dugu; izan ere, Plan Estrategikoetan eta 
urteko Kudeaketa Planetan hartzen ditugun erabakietan, oso 
kontuan izaten ditugu. Gainera, Munduko Itunak enpresak eta 
erakundeak bultzatzen ditu Garapen Iraunkorreko Helburuak 
(GIH) betetzeko ahaleginak egitera. EROSKIn, 2030erako 
zehaztutako 17 xede globalak lortzen lagundu nahi dugu, eta 
horretara bideratzen ditugu gure ekintzak.

3.,4. eta 6.
kapitulua

6. kapitulua

2. eta 6. kapitulua

2.,3. eta 6.
kapitulua

3. kapitulua

5. kapitulua 5. kapitulua

1. eta 3. kapitulua 5. eta 6. kapitulua

Ordainsari-elkartasunaren printzipioa ezartzen 
dugu erakunde osoan. Hori dela eta, soldata-
alde txikia dago erantzukizun txikieneko 
lanpostuen eta goi-zuzendaritzako lanpostuen 
artean. Gainera, desberdintasun handienak 
dituzten herrialdeetan lan egiten duten gizarte-
erakundeekin egiten dugu lan, hala nola Gu-
rutze Gorriarekin, UNICEFekin, Mundukiderekin 
eta Aldeas Infantilesekin.

Hiri jasangarriak lortzen laguntzen dugu, gure 
dendak egitean edo berritzean ingurumen- 
irizpideak aintzat hartzen baititugu. Horrez 
gain, ekonomia zirkularra sustatzen dugu, sor-
tzen ditugun hondakinak birziklatuz eta gure 
ontzien ekodiseinuaren bidez.5. kapitulua3. eta 6. kapitulua

GIH 
lehenetsia 
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Horregatik, lan egin dugu kolektibo hauek identifikatzeko:

• gure erakundean eragin zuzena edo zeharkakoa dute-
nak

• gure jarduera, zerbitzu edo produktuen eragina jasotzen 
dutenak

•  gure jarduerarekiko interesa dutenak.

Erakundean barruko interes-taldeak (hots, EROSKI taldearen 
parte diren taldeak edo pertsonak) eta kanpoko interes-
taldeak bereizten ditugu (bezeroak, gobernuak edo gizarte-
erakundeak, besteak beste): 

Gure interes-taldeak
Gure jarduerak eragina du zenbait interes-taldetan, eta 
horiek ere guri eragiten digute. Pertsona, talde, kolektibo 
eta elkarte horiek oso garrantzitsuak dira guretzat, elka-
rrekiko eragin eta lankidetza sendoa eta urteetan zehar 
landua delako. Beraz, gure Gizarte Erantzukizuna garatuko 
badugu, funtsezkoa da interes-taldeak ulertzea, baita gure 
jarduera eta erabaki guztietan aintzat hartzea ere. Gaure-
gun, gizarte- eta enpresa-testuinguruaren konplexutasuna 
eta dinamismoa direla eta, ezinbestekoa da interes-talde 
guztiekinbditugu, eta zer itxaropen eta erronka dituzten 
jakin.

Barneko 
interes-taldeak

Bazkide 
Langileak

Bakide 
Bezeroak

Langileak Bazkide 
Kontsumitzaileak

Inbertsiogileak 

Kanpoko 
interes-taldeak

Kontsumitzaileak Gobernuak
Enpresa 

hornitzaileak

Hirugarren 
sektoreko 

ordezkariak eta 
beste eragile 
sozial batzuk

Ekintzaile 
frankiziadunak

Erakunde 
finantzarioak

egiten dugu, sortzen ditugun hondakinei balioa 
ematen eta haiek minimizatzen, eta hartara, beste 
ekoizpen-prozesu batzuetan lehengaiak kontsumi-
tzea ekiditen dugu.

Bestetik, kontsumo arduratsua sustatzen dugu 
zenbait ekimenen bidez: gure Elikadura Eskola, 
dagoeneko 760.000 ikasleri kontsumo osasuntsu 
eta arduratsuko ohiturei buruzko prestakuntza 
eman diena; EROSKI CONSUMER aldizkaria, hilean 
279.000 irakurle inguru dituena, eta www.consu-
mer.es, webgunea, urtean 60 milioi bisita ditue-
na; edo programekin (adibidez Actívate+) edo 
erakundeekin (adibidez, WWF) elkarlanean arituz, 
besteak beste.

Gure erosketa-politikaren helburuetako bat 
nekazaritzako elikagaien sektorea jasangarria 
eta kalitatezko izatea da. Horren adierazgarri da 
gure merkataritza-hornitzaileen erdiak baino 
gehiago tokiko ekoizleak direla eta jatorri jasan-
garriko produktuak merkaturatzeko apustua egin 
dugula; esate baterako, MSC arraina edo produktu 
ekologikoak. 2017an, beste urrats bat egin dugu, 
kontsumitzaileek erraz aurkitu ditzaten produktu eta 
zerbitzu jasangarriak, eta #PorElClima komunitatea-
ren erakusleiho berria bultzatuz eta bertan parte 
hartuz: porelclima.com.

Gainera, elikagaiak alferrik galtzearen aurkako 
borrokan konpromiso sendoa dugu; besteak beste, 
2017an 4.750 tona elikagai botatzea ekidin zuen 
“Zero hondakin” programan gauzatzen dena. Eko-
nomia zirkularreko estrategien aldeko apustua ere 

Klima-aldaketaren aurka egiten dugu; horre-
tarako, energia-eraginkortasunerako neurriak 
hartu, logistika optimizatu, eta produktu eta 
ontzietan ekodiseinua lehenesten dugu. 
Gainera, arlo horren inguruko sentsibilizazio-
kanpainak egiten ditugu kontsumitzaileenar-
tean.

Gure Arrantza Jasangarrirako Politikari jarraituz, 
itsaso eta ozeanoetako bioaniztasuna kontser-
batzeko bermea duen arrainaren alde egiten 
dugu, MSC (Itsas Administrazioko Kontseilua) 
zigiluaren bidez, edo ISSF (Arrantza Jasanga-
rrirako Nazioarteko Fundazioa) fundazioaren 
printzipioak betez.

Lehengaien jatorri jasangarria bermatzen 
duen zigilua duten produktu gehiago saltzen 
ditugu. Besteak beste, ekoizpen ekologikoko 
erreferentziak eta FSC® (Forest Stewardship 
Council®) zigilua duten produktuak ditugu. 
Gainera, aspalditik jarduten dugu WWF (World 
Wide Foundation) elkartearekin elkarlanean.

Gure erakundea erantzukizunez kudeatzen 
dugu, gure Jokabide Onaren Kodea, gure Kode 
Etikoa eta gure sozietatearen ezaugarri diren 
printzipio kooperatiboak aintzat hartuta.

Munduko Itunaren kide sortzaileetako bat 
gara. Gainera, jasangarritasuneko jardunbide 
onak sustatzeko eta elkarri azaltzeko enpresen 
arteko lankidetza-hitzarmen batzuetako kideak 
gara. Basque Ecodesign Center, European 
Retail Forum  eta Izaite dira, hain zuzen.

2., 4. eta 5.
kapitulua

5. kapitulua 5. kapitulua

5. kapitulua 1. kapitulua

1. eta 5. kapitulua 

GIH 
lehenetsia 
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Komunikazio-mekanismo espezifikoak, eta interes-talde bakoitzaren oinarrizko gaiak eta kezkak

Gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-betetzea
Gobernantza
Erakundearen ingurumen-eragina
I+G+Bko inbertsioak
Produktuen/zerbitzuen ingurumen- eta gizarte-
jasangarritasuna

Enpleguaren kalitatea eta egonkortasuna
Gobernantza eta kudeaketa etikoa
Lan-arauak
Merkataritza-sarearen berregituraketa
Bezeroen balorazioa

Kudeaketa ekonomikoa
Gobernantza eta kudeaketa etikoa
Merkataritza-sarearen berregituraketa
Langileei dagozkien gaiak

Kontsumitzaile eta bazkideei dagozkien gaiak

Kudeaketa ekonomikoa
Erosketa-politika
Prozesu logistikoak
Horniketa-katearen trazabilitatea
Nekazaritzako elikagaien sektorearen 
egonkortasuna

Kudeaketa ekonomikoa
Gobernantza eta kudeaketa etikoa
Merkataritza-sarearen berregituraketa

Kudeaketa ekonomikoa
Merkataritza-sarearen berregituraketa
Erosketa-politika
Prozesu logistikoak

Gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-betetzea
Kudeaketa ekonomikoa
Gobernantza
Erakundearen ingurumen-eragina
Kontsumitzaileen osasuna (produktu segurua, elika-
dura orekatua)
Nekazaritzako elikagaien sektorearen egonkortasuna

Elikadura osasungarria eta orekatua
Produktuen/zerbitzuen kalitatea
Kontsumitzailearentzako informazioa eta prestakunt-
za
Tokiko produktuen kontsumoa
Elikagai-segurtasuna
Produktuen/zerbitzuen ingurumen- eta gizarte-
jasangarritasuna

Gure estrategia gure interes-taldeen beharrekin eta kezke-
kin lerrokatzeko asmoz, 2017an zehar 7.800 pertsonak baino 
gehiagok beren iritziak gurekin partekatu dituzte “osasuna 
eta jasangarritasuna” gaiari buruzko jardunaldi presen-
tzialetan eta online inkestetan. Entzute-ekitaldi horietan 
bildutako informazio guztia kontuan hartu dugu hurrengo 
urteetarako gure lan-ildoak zehazteko. Aurrez kapitulu hone-

tan aurkeztutako osasunaren eta jasangarritasunaren alde-
ko hamar konpromisoetan jaso ditugu. Gainera, urte osoan 
zehar, gure markako produktuei buruzko Bazkide Bezeroen 
14.596 iritzi baino gehiago jaso ditugu. Iritzi horiek kontu 
handiz aztertu ditugu, gure jarduerak hobetu ahal izateko.

7.051
Bazkide 
Bezero

293 
ordezkari,  
organo 
sozietarioe-
takoak eta 
gobernu-
organoetakoak 

35 aditu, 
erakunde 
publikoetakoak, 
hirugarren 
sektorekoak 
eta 
gizarte- 
erakundee-
takoak

8
patronatukide,
EROSKI 
FUNDAZIOkoak

418
Bazkide 
Langile

Interes-taldeei entzutea, osasunaren eta 
jasangarritasunaren aldeko gure 
10 konpromisoak zehazteko 

 
Komunikazio-bide orokor berriak ere zabaldu ditugu gure 
kanalaren bidez YouTuben (eroski) eta sare sozialetan, eta pre-
sente gaude, esate baterako, Facebook (@Eroski), Google+ 
(eroski) eta Twitter (@EROSKI) zerbitzuetan. Azpimarratu behar 
da azken plataforma horretan jarraitzaileen kopurua %15,4 
handitu dela 2016rekin alderatuta. 

Plataforma guztien artean, erabiltzaileekin 1 milioi interakzio 
baino gehiago izan ditugu gure markako edukiei dagokie-
nez, eta 66 milioi inprimatze baino gehiago. 

Kanal horiez gain, komunikazio-mekanismo espezifikoak 
ditugu interes-talde bakoitzarentzat.

50.618
jarraitzaile Twitterren 

1.792
jarraitzaile Instagramen 

14.166
jarraitzaile Linkedinen 

Gure interes-taldeekiko 
komunikazio-kanalak

Gure eragina jasotzen duten kolektibo guztiekin kanal irekiak 
izaten saiatzen gara; alde batetik, haien kezken jakinaren 
gainean egoteko, eta, beste batetik, gardentasunarekiko 
dugun konpromisoari eusteko. Ildo horretan, komunikazio-bide 
berak erabiltzen ditugu interes-talde guztiekin; esaterako, Urteko 
Txosten Korporatiboa eta Jasangarritsun Txostena. Bestalde, 
EROSKIk bere webgunea du, eta Taldeko beste negozioek eta 
sozietateek, norberarena. Hain zuzen:

➜ www.eroski.es
➜ www.compraonline.grupoeroski.com
➜ www.caprabo.com
➜ www.capraboacasa.com
➜ www.vegalsa.es
➜ www.viajeseroski.es
➜ www.forumsport.com
➜ www.eroskiasegura.es 

Komunikazio-mekanismo espezifikoak 

Bezeroarentzako arreta-zerbitzua (dendan, telefono bidez
eta webgunean)
EROSKI Club aldizkaria 
CAPRABOren Sabor aldizkaria
Bezeroen gogobetetzeari buruzko azterketak 
Bezeroei entzuteko programak
Promozio-liburuxkak 
EROSKI Club app-a
Newsletter edo informazio-buletinak 

EROSKI CONSUMER aldizkaria eta www.consumer.es
Elikadura Eskola (www.escueladealimentacion.es
Espainiako Herritarren Nutrizio Inkesta (ENPE)
Sentsibilizazio-kanpainak (osasuna, elkartasuna eta
ingurumena)
Erakunde publikoak eta kontsumitzaileen interesak 
zaintzen
dituzten erakundeak (Kontsumobide, Kontsumitzaile
eta Erabiltzaileen Kontseilua, AECOSAN, etab.)
Prentsa-oharrak eta prentsaurrekoak 

Argitalpenak: Nexo, Néctar, La Parrapla. Intranetak 
(Prisma,
ForumNet), aktak, egoitzako jakinarazpenak
Ebaluazio-elkarrizketak
Lan-kulturari buruzko inkestak
Auditoretzak (Kode Etikoa eta SA8000)
Salaketa-kanala 

Sozietatean parte hartzeko organoak
Harrera-eskuliburua
Langileen mekanismoak 

 
 
Sozietatean parte hartzeko organoak
Newsletter-ak
Bazkide, bezero eta kontsumitzaileen mekanismoak

Argitalpenak: Nexo Logística EROSKI
ETE-ekiko akordioak
Lankidetza-hitzarmenak
Sektoreko mahaiak
Tokiko produktuak sustatzeko kanpainak
Auditoretzak (kalitate-kontrola, SA 8000)
Foroak (iraunkorrak eta behin-behinekoak)
  

Gobernu Korporatiboaren Txostena
Urteko kontu bateratuen txostena
Prentsa-oharrak eta prentsaurrekoak
CNMVen eta EROSKIren webguneak
 
 
“Zurekin frankizian” programa
Zuzeneko komunikazioa Sareko Zuzendaritza Nagusiko
Frankizia Zuzendaritzako langileekin
 

Lankidetzarako akordioak eta hitzarmenak
Bilerak ordezkari publikoekin
Enpresa-elkarteak eta kontsumitzaile-kooperatiben
elkarteak (ACES, ANGED, AECOC, etab.) 

 
  Bilerak erakundeetako ordezkariekin
EROSKI Fundazioko Batzorde Zientifikoa
Unibertsitateak: hitzarmenak, bekak.
GKEak: lankidetza-hitzarmenak, babesletza, jardunal-
diak, stand-ak

Funtsezko gaiak eta kezkak

Elikadura osasungarria eta orekatua
Dendako arreta
Produktuen/zerbitzuen kalitatea eta aukera
Tokiko produktuen kontsumoa
Erosketa-aukerak (denden kokapena eta kanal-
aniztasuna)
Prezioa eta transferitutako aurrezkia
Produktuen/zerbitzuen ingurumen- eta gizarte-
jasagarritasuna

Interes-taldea 

Bezeroak
eta bazkide
bezeroak 

Kontsumitzaileak 
 

 
 Langileak 

 

Bazkide 
langileak
 

Bazkide 
kontsumitzaileak 

Enpresa 
hornitzaileak 

Finantza-
erakundeak/
inbertitzaileak

Frankiziadun 
ekintzaileak

 
Gobernuak 

 
Hirugarren sektorea  
eta beste
gizarte-eragile 
batzuk  



Kontsumitzaileak2
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Osasuna eta ongizatea 
Zaintzeko konpromisoa
Kontsumitzaileak protagonistak dira EROSKIn, gure 
merkataritza-proposamenean beti hartu baititugu aintzat 
haien beharrak eta eskaerak, hasiera-hasieratik, kontsumo-
kooperatiba gisa hasi ginenetik. Milioi bat kontsumitzaile 
baino gehiago dira kooperatibako bazkideak. Horri esker, 
zuzeneko eta etengabeko komunikazio-kanal bat daukagu 
eskura, une oro zer kezka eta interes dituzten jakiteko. Entzute-
ariketa hori gure eguneroko bezeroekin ere egiten dugu, bai 
saltokietan, bai Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuaren bidez. 
Horrek aukera ematen digu kontsumitzaileen interes nagusie-
kiko hartua dugun konpromisoa garatzeko: haien osasuna 
eta ongizatea zaintzeko aukera ematen digu, alegia.

Gaur egun, elikadura-ohiturak izugarri aldatu dira, eta 
horixe da kontsumoaren arloan aurre egin beharreko arazo 
garrantzitsuenetako bat, osasun publikoko arazoak eragin 

baititzake; esate baterako, gehiegizko pisua edo obesitatea. 
Hori dela eta, elikadura orekatua eta bizi-ohitura osasunga-
rriak funtsezkoak dira gaur egun gure gizartean, bai ongizate 
indibidualerako bai ongizate kolektiborako. 

Gure osasun- eta elikadura-proposamenetan ikerketa zienti-
fikoek ezarritako premia eta lehentasunei erantzuten zaiela 
bermatzeko, zenbait tresnaz eta aliantzaz baliatzen gara; ho-
rrela, horien bidez, ikertzaileek eta komunitate akademikoak 
osasunari eta elikadurari buruz dituzten ezagutzak txerta 
ditzakegu gure eskaintzan.

Behin kontsumitzaileek elikadura osasungarriaren inguruan 
zer premia dituzten identifikatu ostean, haien osasuna eta 
ongizatea zaintzeko hartua dugun konpromisoa gauzatzen 
dugu, zenbait lan-ildoren bitartez:

15.862 kontrol analitiko produktu eta 
zerbitzuei

304 ikuskapen hornitzaileei

1.816 ikuskapen saltoki eta 
plataformei 

Produktu 
segurua 

Glutenik gabeko 530 produktu, 
gure marketan

Laktosarik gabeko 53 produktu, 
gure marketan

 

Behar bereziak 
dituzten 

pertsonentzako 
produktua

EROSKI markako produktuetan hau 
guztia kendu dugu: 325 tona gatz, 

koipe eta azukre

Landare-gantz partzialki 
hidrogenatuak

Parabenoak, triklosanak, transgenikoak 
eta gizartean zalantzan jarritako 

beste gehigarri batzuk 

Produktu 
osasungarriagoa 

eta orekatua

Ohitura eta dieta 
osasungarrien 

jakinarazpena eta 
sustapena

 
 

Nutrizio-semaforoa gure markako 
1.956 produktutan

Berrikuntza: “Ekilibria” programa

Kontsumitzaileen 
prestakuntza eta 

gaikuntza

 
374.322 parte-hartzaile EROSKI 
Elikadura Eskolak sustatutako 

ekimenetan 
 

60 milioi bisita www.consumer.es 
webgunan

Osasunari buruzko 
sentsibilizazio- 

kanpainak

 
 

Lankidetza kontsumitzaileak 
sentsibilizatzeko zenbait 

ekimenetan
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Komunitatearen premiak 
eta ekarpenak

Harreman jarraitua eta ona dugu kontsumitzaileekin, komu-
nitate zientifikoarekin, eta osasunaz arduratzen diren elkarte 
eta erakundeekin; hiru interes-talde horien ekarpenei esker, 

Ezagutza zientifikoa

Gure bezeroei elikadura-aukera osasungarriagoak eta ore-
katuagoak eskaintzeko, ezinbestekoa da, gure ustez, aintzat 
hartzea bai nazioarteko komunitate zientifikoa bai biztanleria-
ren elikadura-ohiturei eta osasun-egoerari buruzko ezagutza. 
Horretarako, oinarrizko bi tresna ditugu:

EROSKI FUNDAZIOko Batzorde Zientifikoaren

Batzorde Zientifikoa duela hamar urte baino gehiago sortu 
zen, helburu argi batekin: EROSKIk eta EROSKI FUNDAZIOak 
elikadura osasungarriarekiko duten konpromisoa bete 
dezaten, epe ertainerako eta luzerako estrategia zehazten 
laguntzea. Aholku-organo horretako kideak osasunarekin, 
nutrizioarekin, elikadurarekin, eta sukaldaritza- eta gastrono-
mia-arteekin lotutako diziplinetako profesionalak dira. Beraz, 
ekarpen zientifiko, aditu eta independentea egiten diote 
gure proposamenari, kanpoko ikuspuntu aberasgarri batetik.

Hori dela eta, EROSKIk hartutako zenbait erabaki aholkulari-
tza zientifiko horren ekarpenaren ondorio izan dira; esate ba-
terako, nutrizio-semaforoa ezartzea, landare-gantz partzialki 
hidrogenatuak ezabatzea, eta gure markako produktuetan 
koipe-, azukre- eta gatz-kantitatea txikitzea.

osasunari eta ongizateari buruzko berariazko eskaintza egin 
dezakegu. Beraz, hauek dira gure oinarriak esparru horretan:

Ezagutza 
zientifikoa

Kontsumitzaileen 
eskaerak eta kezkak

Gaixotasunen bat duten 
kolektiboen behar bereziak

Espainiako Herritarren Nutrizioari buruz 
EROSKI FUNDAZIOak egindako Inkesta (ENPE)

Arlo horretan osasuna sustatzeko neurri zuzenak bultzatu 
nahi badira, behar-beharrezkoa da Espainiako biztanleen 
nutrizio-egoerari eta elikadura-ohiturei buruzko ikuspegi 
egokia, eguneratua eta osoa izatea. Horregatik, EROSKI FUN-
DAZIOak, ikusirik egindako ikerketen balio zientifikoa ez zela 
nahikoa gure eskakizun-mailarako, Batzorde Zientifikoaren 
aholkuen laguntzarekin, ENPE ikerketa bultzatu zuen, Nutrizio 
Komunitarioko Espainiako Elkartearekin (SENC), SPRIMen 
koordinazio teknikoaren pean.

Orain arte Espainian egindako ikerketetatik, ENPE da inkesta 
gehien egin dituena (6.800 pertsonari, hain zuzen). Izan ere, 
adin-tarte guztietako pertsonei –3 eta 90 urte bitartekoei– 
egin die inkesta, eta autonomia-erkidego guztietan; hortaz, 
bildutako informazio zehatz guztia kontuan hartuta, esan 
daiteke horixe dela orain arte egindako ikerketarik sakonena. 
Lortutako datuak adinaren, sexuaren, maila soziokultura-
laren, kokapen geografikoaren eta beste faktore soziode-
mografiko batzuen arabera daude sailkatuta. Horri esker, 
zehaztasun eta balio handiko ezagutza lortu da mundu 
akademikoarentzat eta osasunaren arloko erakundeentzat, 
beren analisiak egin ditzaten.

Gure ustez, bezeroen parte-hartzeak ere izugarri laguntzen 
du gure merkataritza-jarduera etengabe hobetzen. Horrega-
tik, 2017an, bezeroei eta, oro har, kontsumitzaileei entzuteko 
zenbait ariketa antolatu ditugu, osasunarekin eta jasan-
garritasunarekin lotutako zer kezka dituzten jakiteko. 7.200 
pertsonak baino gehiagok hartu zuten parte online inkeste-
tan edo topaketa presentzialetan. Gainera, 14.596 Bazkide 
Bezerok hartu zuten parte gure markako produktuei buruzko 
balorazio, iritzi eta iradokizunak egiten, eta beren ohiko “zure-
kin” dendarako proposamenak hobetzen.

Kontsumitzaileen 
eskaerak eta kezkak

Kontsumitzaileek parte-hartze aktiboa dute kooperatibaren 
estrategia zehazten. Kontsumitzaileen 21 tokiko batzorde 
ditugu; haien ardura da bazkideen eta, oro har, kontsu-
mitzaileen interesak defendatzea, EROSKIk bere jarduera 
gauzatzen duen herri bakoitzean. Batzorde horiek bazkide 
kontsumitzaileek osatzen dituzte, eta haiek beren kezkak 
azaldu, eztabaidatu, jarrera hartu eta kooperatibaren ildoak 
zehazten dituzte.

2017an, elkarte hauekin aritu gara lankidetzan, besteak beste:

Obesitatearen 
Azterketarako 

Espainiako Elkartea 
(SEEDO)

Associació Celíacs 
de Catalunya 

(SMAP)

Espainiako Diabe-
tikoen Federazioa 

(FEDE)

Bizkaiko Diabetikoen 
Elkartea 

(ASVIDIA)

Nafarroako Diabete-
saren Elkartea 

(ANADI)

Retina+ 
Fundazioa

Gaixotasunen bat duten 
kolektiboen behar bereziak

Zenbait pertsonak, gaixotasun baten ondorioz, elikadura-
behar espezifikoak dituzte, eta gu bereziki sentikorrak gara 
behar horiekiko. Hori dela eta, harreman ona dugu pertsona 
horiek ordezkatzen dituzten elkarte eta kolektiboekin. Hortaz, 
zuzen-zuzenean jakin dezakegu zer eskaera eta kezka dituz-

ten, eta gure elikagai-sorta handitu dezakegu, haien eskaerei 
erantzun egokia emate aldera.Gainera, elkarte horiekin 
elkarlanean aritzen gara, sentsibilizazio-kanpainen bidez 
gaixotasun horiek agerian jartzeko eta herritarrak haiekiko 
kontzientziatzeko.
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Behar bezalako emaitza lortu ezean, neurri zuzentzai-
leak hartzea eskatzen zaio hornitzaileari, eta, ondoren, 
desbiderapena benetan zuzendu den ala ez kontrola-
tzen da. Elikagaien segurtasunerako arriskurik badago, 
zuhurtasun-printzipiora jotzen dugu: berehala uzten 
diogu produktua saltzeari.

tasunaren arloko berme guztiak betetzen dituztela. Sinetsita 
gaude gure ereduak aukera ezin hobea ematen duela 
lehiakortasun-maila handia lortzeko, eta, aldi berean, kontsu-
mitzaileen eskubideak eta interesak defendatzen dituela.

Produktu segurua

Produktu eta zerbitzuetan kalitate- eta segurtasun-estanda-
rrak zorroztasunez ezartzea da gure jardunbidearen oinarrie-
tako bat. EROSKIren Kalitatea Kudeatzeko Ereduak zenbait 
arau, prozesu, prozedura, tresna eta definizio ditu. Horiek 
guztiek, balio-kate osoan elkarri lotuta, ziurtatzen dute guk 
merkaturatzen ditugun produktu guztiek elikagaien segur-

Saltoki eta plataformei 
egindako ikuskapenak

Kalitatea eta higienea bermatzen ditugu gure saltoki eta 
plataformalogistiko guztietan. Horretarako, kalitatea ikuska-
tzeko protokolozorrotza daukagu. 2017ko ekitaldian,1.817 

Hornitzaileei egindako ikuskapenak

Enpresa hornitzaileek erabiltzen dituzten prozesu eta 
sistema guztiak bat datoz guk gure markarako ezarritako 
produktu- eta prozesu-baldintzekin. Halaber, Europa mailako 
kalitate- eta segurtasun- estandarrak–adibidez, International 
Food Standard (IFS) delakoa–betetzea sustatzen dugu. Pro-
duktu freskoei dagokienez, gure estandarra are zorrotzagoa 
da, haien produkzio-, kontserbazio- eta garraio-baldintzak 
bereziki garrantzitsuak baitira. 

Auditoretza-prozesuan, ekintza-planak sortzen dira, haute-
mandako desbideratzeak zuzentzeko neurriak ezar ditzan 
hornitzaileak. Ezarri ondoren, beste auditoretza bat egiten 
da, zuzen dagoela egiaztatzeko, eta hala bada, hornitzai-
lea homologatzen da.

2017an, gure markarako hornitzaileen 304 produkzio- 
instalaziotan egin genuen ikuskapena. Ikuskatutako horni-
tzaile guztien %87k behar bezala gainditu zuen ebaluazioa. 
Gainerako %13k beharrezko neurri zuzentzaileak jarri zituen 
martxan, edo EROSKIren hornitzaile gisa homologatuta 
egoteari utzi zion.

ikuskapen egin ziren. Besteak beste, honako hauek kontro-
latu ziren:

• Hotz-katea eta kalitatea mantentzea hornidura-katean.

• Instalazioen higienea eta garbitasuna.

• Produktuen kalitate mikrobiologikoa.

• Kalitatea kontrolatzeko sistemak eta tresnak.

• Trazabilitate-sistemak produktu guztietarako.

• Elikagai-alertak kudeatzeko eta produktua merkatutik ate-
ratzeko sistema.

 2017an, denden %100ean egin zen ikuskaritza eta pun-
tuazioaren %50 baino gehiago lortu zuten. Hautema ziren 
desadostasun guztiak kudeatu ziren, konpontzeko.

Produktuen eta zerbitzuen 
kontrol analitikoak

Gure produktu eta zerbitzuen kalitatea bi aldiz bermatzen 
dugu; izan ere, hornitzaileek eta fabrikatzaileek egiten dituz-
ten kontrol analitikoez gain, guk ere geureak egiten ditugu 
egunero. 2017an, EROSKI taldean, 15.862 analisi kliniko egin 
ziren. Hiru analisi-mota egiten ditugu:

• Kimikoa: osasunerako eta segurtasunerako kon-
tuan hartzekoak diren substantziak ez daudela 
edo kantitate egokian daudela bermatzen du.

• Mikrobiologikoa: produktu eta instalazioen higie-
nea eta freskotasuna bermatzen ditu, baita haietan 
patogenorik ez dagoela ere.

• Genetikoa: animalia- eta landare-espezieak iden-
tifikatu, eta genetikoki eraldatutako organismoak 
(GEO) detektatzen ditu.

Kontrol horiek 41 programa analitiko dituzte, eta Azti-
Tecnalia zentro teknologikoarekin elkarlanean kudea-
tzen ditu kooperatibak. Ekitaldian, kooperatibarentzat 
egindako analisien %98,1ek emaitza ona izan zuen.

EROSKI Koop. Elkartean 2017an egindako analisiak, programa analitikoaren arabera

Programa analitikoak     Egindako  
      analisiak 
Manipulatuak               2.265
Landareen mikrobiologia 26
Natur okelaren mikrobiologia 62
Eztia 7
Molusku bibalbioak 27
Elikaduratik kanpokoak 867
GEOak 46
Patogenoak 320
Pestizidak 150
Nutrizio-plusa 23
Kontsumitzaileentzako arrantza-anoak 63
Haragi-prestakinak 476
Produktu ekologikoak 5
Arrantzaren kimika 27
Erreklamazioak 7
Natur okelaren hondakinak 24
Gorantz doazen arriskuak 24
Sannia 113
Sukaldaritza-atala 201
SeleQtia 57
Sulfitoak desizoztuetan 7
Sushi-dendak 132
Triklosana edo parabenoak 22
GUZTIRA 15.862
Behar bezalakoak izan EZ diren analisien guztizkoa 299
Behar bezalakoak izan EZ diren analisien % %1,9

Programa analitikoak Egindako  
  analisiak 
Olioak 105
Trans gantz-azidoak 25
Akrilamida 39
Aflatoxinak 40
Ura 197
Alergenoak 73
Basic 116
Bisfenol A 15
Campylobacter-ak 180
Erregaiak 166
Dendan xehatutako haragia 423
Freskoen konparazioak 24
Gainazalen kontrola 6.353
Drogeria eta kosmetika 203
Eroski prestazioak 306
Balio-bizitzaren azterketak 534
Glutena 230
Izotza 152
Arrautza Esnea Laktosa 12
Arrautzak 22
Urdaiazpikoen hezetasuna 64
Espezieen identifikazioa 97
Merkaturatzea 89
Esnea 36
Listeria gaztan 40
Arriskuak dituzten lokalak 1.370
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Produktu osasungarriagoa eta orekatua

EROSKIn, osasuna zaintzeko hartu dugun konpromisoa 
utziezina denez, guk saltzen ditugun produktuen elikagai-
segurtasuna bermatzea ez da nahikoa; ez gara horrekin 
konformatzen. Hori dela eta, kontsumo-aukera orekatua-
goak eta osasungarriagoak eskaintzeko egiten dugu 
lan egunero. Hau da gure ahalegina: gure marketako 
produktuak dieta orekatuekin bat etortzea eta elikadura- 
ohitura osasungarriak ahalbidetzea. Horretarako, produktu 
bakoitzaren fitxa teknikoa aztertzen eta hobetzen dugu 
etengabe, osasun-arloko adituen gomendioei jarraituz. 

Produktuaren nutrizio-hobekuntza

Gure produktu guztien konposizioa zehazteko prozesuan har-
tzen dugu parte, haien nutrizio-profila hobetze aldera. Produktu 
orekatuagoak bilatzen ari gara etengabe; ildo horretan, gizar-
tean orokorragoak diren patologiekin lotutako mantenugaien 
kantitatea txikitu dugu, hala nola gaixotasun kardiobaskularre-
kin eta obesitatearekin lotutako mantenugaiena.

Duela hamar urte baino gehiago, gure elikadura-produktu 
eta produktu fresko guztien lipido-profila hobetzea erabaki 
genuen; horretarako, landare-gantz partzialki hidrogenatuak 
(trans gantzen iturria) erabiltzeari utzi genion. Gantz industrial 
horiek kolesterol txarraren (LDL) maila handitzen dute; hau 
da, kaltegarriak dira gure osasun kardiobaskularrerako. Beraz, 
komunitate zientifikoaren aholkuak eta gure bezeroen eskae-
rak aintzat  artuta, gure markako produktuetan  gantz horiek 
erabiltzeari utzi genion; gu izan ginen Espainian hori egin zuen 

115.000 kg 
azukre 

ezabatuta

197.000 kg  
gantz

ezabatuta

281
produktu

45
produktu

53
produktu

468
produktu

13.000 kg 
gatz 

ezabatuta

2017An gure markako produktuetan egindako nutrizio-hobekuntzen adierazle nabarmenak

BIRFORMULATUTAKO PRODUKTUAK, 2017AN ESKURAGARRI

lehen banaketa-enpresa, baita Europako lehenetakoa ere. 
Produktuak birformulatzeko edo ordezkatzeko ekimen hori oso 
korapilatsua izan zen. Besteak beste, dastatze-prozesu bat an-
tolatu genuen, produktuen zaporea berdina zela edo aurrekoa 
baino hobea zela bermatu nahian.

Baina, dieta orekatua galarazten duten mantenugaiak 
murriztuez ezik, gomendatutakoa baino kantitate txikiagoan 
dauden beste batzuk sustatzen ditugu. Esate baterako, kaltzioz, 
omega 3z eta zuntzez aberastutako produktuak ere eskaintzen 
ditugu orain.

Hobekuntza horiek egiteaz gain, kontsumitzaileak jakinaren 
gainean jartzen ahalegintzen gara; besteak beste, informazioa 
gehitu dugu gure produktuen etiketetan.

ZUNTZ
Askoko

EROSKI Sannia

Gure bezeroei elikagai orekatuagoak emateko helburu 
horren ildoan, kategoria berean aukerarik osasungarriena 
ematen duten produktuak merkaturatu genituen 2011n: 
EROSKI Sannia sortakoak.

Ontzi urdina izanik, erraz identifikatzen den marka hori egu-
neroko bizitzako kontsumorako profil nutrizional hobetua bi-
latzen duten pertsonentzat sortu genuen. 2017ko ekitaldian, 
141 produktu eskaini ditugu EROSKI Sannia markakoak. 
Merkatuko produktu baliokideen batez bestekoarekin 
alderatuta, %25etik %30era bitartean gatz, azukre edo gantz 
(bereziki, gantz aseak) gutxiago dute. Hiru mantenugai ho-
riei (gatza, azukrea eta gantza) erreparatzen diegu, oro har 
gehiegi kontsumitzen direlako, eta, beraz, kaltegarriak izan 
daitezkeelako. Gainera, zuntzez, omega 3z eta fitoesterolez 
(kolesterol-maila txikitzen laguntzen dute) aberaastutako 
produktuak ere sartu ditugu. 

Azukre 
gutxiago
Gozoa eta 
arina

Gantz 
gutxiago
Gantz aseak 
gutxitu 
ditugu

Gatz 
gutxiago 
Gatza kendu
dugu, zure
bihotza zaint-
zeko

Aberastuak
Hobetu egiten ditugu, 
zuri gehiago emateko

Birformulazio-prozesuan, produktuaren konposizioa aztertzea 
da lehen pausoa, gehiegizko kantitatean izan ditzakeen 
mantenugaiak identifikatzeko.Behin nutrizio-profila ezarri-
takoan, enpresa hornitzaileekin lan egiten dugu, errezeta 
birformulatzeko. Birformulatutako errezeta hiru modutan 
baliozkotzen da:

• Kontsumitzaileek dastatu egiten dute, zapore-kalitatea azter-
tzeko.

• Nutrizio-analisi tekniko bat egiten da, produktu berriaren 
konposizioa egiaztatzeko.

•  EROSKI Sannia sortako produktu berriaren etiketa baliozkotu 
egiten da, osasun- eta nutrizio-arloko adierazpenak arau-
tzen dituen Europako araudira egokitzeko.

Gantz Azukre Gatz
GUTXIKO GUTXIKO GUTXIKO
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Behar bereziak dituzten 
pertsonentzako produktua

EROSKIn, aintzat hartzen ditugu behar bereziak dituzten 
pertsonak, eta produktu-sorta zabala jartzen dugu haien 
eskura, dieta orekatua izateko aukera izan dezaten, nahiz eta 
gaixotasun bat eduki (zeliakia, alergiak, elikadura-intoleran-
tziak, eta abar).

Gure produktuen birformulazioak

Kontsumitzaileei entzuteko prozesuaren urratsetako bat zer 
kezka dituzten identifikatzea da, eta, horren ondorioz, pro-
duktuak kezka horiei erantzuteko aldatzea. Gainera, arreta 
handiz aztertzen ditugu komunitate zientifikoan zenbait 
substantziari buruz sortzen diren eztabaidak, eta komunitate 
horren ekarpenak aintzat hartzen ditugu gure merkataritza-
eskaintza diseinatzean. Horregatik, osasunaren eta jasan-
garritasunaren aldeko gure konpromiso berrien artean 2020 
baino lehen gure produktuetatik palmondo- eta koko-gantza 
kentzea dago.

Espainiako Zeliakoen Elkarteen Federazioarekin (FACE) 
egiten dugu lan, gure markan zeliakoentzat egokiak diren 
produktuak apurka-apurka merkaturatzeko, oso prezio 
lehiakorretan. 2017an, gure markako glutenik gabeko 
530 produktu izan ditugu. Produktu bakoitzaren etiketan, 
“glutenik gabe” mezua gorriz nabarmentzen dugu, erraz 
identifika dadin. Ildo horretan, gure online dendan, gure 
markako eta beste marka batzuetako glutenik gabeko pro-
duktuak aukeratu daitezke. Beraz, oso erraza da produktu 
horiek internet bidez erostea.

2017ko otsailean, CAPRABOk proba pilotu bat egin zuen 
glutenik jan ezin duten Urrezko bezeroei urtebetetze-
egunean zorionak emateko, normalean ematen zaien 
opariaren ordez glutenik gabeko gaileta berezi batzuk 
emanez. 493 bezerok jaso zuten opari hori eta oso positibo-
ki baloratu zuten ekimena.

Esnean berez dagoen 
azukrea da laktosa, eta 
giza organismoak, hura 
digeritzeko, laktasa entzi-
ma behar du. Laktosare-
kiko intolerantzia duten 
pertsonek ez dute entzima 
hori beren digestio-hodian, 
edo oso kantitate txikian 
dute. EROSKIk laktosarik 
gabeko produktu-sorta 
zabala du, pertsona horiei 
elikadura-aukera egokia 
emateko. Hain zuzen, 
EROSKIren markako pro-
duktuen artean, laktosarik 
gabeko 50 produktu baino 
gehiago daude. 

Orain dela hamarkada 
bat, EROSKIk, legezko 
eskakizunetatik harago, 
bere produktuen etikete-
tan alergenoei buruzko 
informazio hobea eta 
argiagoa ematea erabaki 
zuen. Horrela, alergenoen 
adierazpenei buruzko 
2220/2004 Errege Dekre-
tua betetzeaz gain, infor-
mazio gehiago ematen 
du, eta, etiketetan, mezu 
bereizietan ditu ohartara-
zpen-testuak, alergenoen 
arrastoak egon daitezkee-
la jakinarazteko.

Osasun-arloko berrikuntzaren aldeko apustu hori higienerako 
eta zainketa pertsonalerako produktuetan ere egiten dugu, 
elikadura-produktuetan ez ezik. Adibidez, hainbat gehigarri 
kimiko kendu ditugu gure produktu kosmetiko guztietatik, 
komunitate zientifikoak zalantzan jarri dituelako, eta kontsu-
mitzaileak ere horretaz kezkatuta daudelako.

• BHA-BHT antioxidatzaileak 
(E-321 eta E-320): 
2013an eta 2014an ezabatu genituen. 
Elikagaien balio-bizitza luzatzeko 
erabiltzen dira, baina polemikoak ziren, 
dosi handietan minbizia eragiten bai-
tzieten esperimentazioan erabilitako 
animaliei.

• Parabenoak:  
2012tik 2014ra bitartean, komunitate 
zientifikoan eta biztanlerian ezta-
baida eragin duten kontserbagarri 
horiek erabiltzeari utzi genion. 
 

Hauek kendu 
dizkiegu gure 
markako 
produktuei

• Tricklosana:  
bezeroek eskatuta, osagai kos-
metiko hori (kontserbagarria eta 
desodorantea) ezabatu genuen.

• GEO osagaiak (transgenikoak): 
gure markako produktuek ez dute 
genetikoki eraldatutako organis-
moetatik lortutako osagairik.

• Koloratzaile artifizialak: 
2013tik 2015era bitartean, kolora-
tzaile artifizialak kendu genituen 
gure produktu guztietatik.

ondo betetzen diren aztertzen dugu aldizka. Lan horiei esker, 
2017an, 1.150 produkturen fitxak aztertu, eta 35 ez-adostasun 
hauteman genituen. Hornitzaileekin harremanetan jarri eta 
produktuaren konposizio eguneratua erabiltzeko eskatu on-
doren, irregulartasun horiek guztiak konpondu ziren. Informa-
zio ezak osasun-arriskua eragiten badu, produktua berehala 
ateratzen dugu merkatutik. Gainera, berrikuspen horiei esker, 
etiketako informazioa optimiza dezakegu, bezero guztiek 
erraz ulertzeko modukoa izan dadin.  
 
Bestalde, kontsumitzaileei informazioan oinarritutako elika-
gaien kontsumo orekatua errazten dien tresna berri bat sortu 
dugu: EKILIBRIA.

Produktuen edukiari eta nutrizio-orekari 
buruzko informazioa

EROSKIn, oso ondo dakigu zenbateko balioa duen kontsu-
mitzaileei ematen diegun informazioak. Oinarrizko elemen-
tua da haien interesak defendatzeko eta babesteko, horri 
esker soilik har baititzakete interes horiekin bat datozen 
erabakiak. Hori dela eta, osasunarekiko dugun konpromisoa 
betetzeko hainbat ekimen egiteaz gain, informazio zabala, 
osoa eta egiazkoa ematen dugu, bai produktuen edukiari 
buruz, bai elikadura osasungarriaren garrantziari buruz.

Alde batetik, produktu bakoitzaren etiketari buruzko legeria 
eta gure markaren beraren eskakizunak betetzen ditugu. 
Informazio gehigarria erantsi dugu: osasunarekin lotutako 
atributuak (azukrerik gabea, gantz gutxikoa, gatzik gabea, 
etab.), alergenoen identifikazioa errazten duten piktogramak, 
nutrizio-semaforoa. Horrez gain, produktuen fitxa teknikoak 

Gluterik
GABE

Laktosarik

GABE
Alergenorik

GABE
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Kolore-sistemari esker, begiratu batean jakin dezakegu 
anoa horrek mantenugai bakoitzaren kantitate txikia 
(berdea), ertaina (horia) edo handia (laranja) ematen 
duen. Horri esker, erraza da elikagaiak konbinatzea, haietako 
bakoitzerako gomendatutako ahorakina gainditu gabe, 
elikadura orekatuagoa lortzeko.

EROSKIren marketan, milaka elikadura-produktu eta produktu 
fresko daude, eta, haietan guztietan, etiketan nutrizio-
semaforoa agertzen da.

Guztira, 1.956 produktuk dute nutrizio-semaforoa.

Nutrizio-semaforoa

2007an, produktuetan nutrizio-informazio handiagoa 
emateko eskaera sortu zen kooperatiban bertan, eta, horri 
erantzuteko, etiketen gardentasuna hobetzen duen tresna 
bat jarri genuen martxan: nutrizio-semaforoa.

Erosketa osasungarria egiteko garrantzi handia duenez, 
lore-sistema hori ontziaren aurrealdean dago beti, eta argi 
jakinarazten du kontsumo-anoa bakoitzean zer kantitatetan 
dauden bai kaloriak bai osasunarekin lotutako lau 
mantenugai adierazgarrienak (gantza, gantz asea, azukrea 
eta gatza). Gainera, mantenugai bakoitzaren azpian ongi 
adierazten da zer ehuneko den kantitate hori, egunero 
behar dugun kantitatearekiko (erreferentziazko ahorakina 
edo EA). Erreferentzia gisa, 2.000 kcal-ko dieta hartzen dugu. 
Haurrentzako elikagaietarako, berriz, 1.800 kcal-ko dieta da 
erreferentzia.

Kolore-kodea

ANOA: Normalean jaten dugun 
elikagaikantitatea.

MANTENUGAI-EKARPENA: Elikagaianoa 
bakoitzak ematen digun kaloria- eta 
mantenugai-kantitatea. 
 
ERREFERENTZIAZKO AHORAKINA (EA): 
Komunitate zientifikoak kaloria- eta 
mantenugai-kantitate jakin bat 
gomendatzen du egun bakoitzerako, 
dieta orekatua izateko.

Laranja: Anoa batean, mantenugai horre-
tarako egun bakoitzerako gomendatutako 
ahorakinaren ehuneko handia dago.

Horia: Anoa batean, mantenugai horreta-
rako egun bakoitzerako gomendatutako 
ahorakinaren ehuneko txikiagoa dago 
laranjakoa baino; dena den, handia da 
oraindik ere. 
 
Berdea: Anoa batean, mantenugai horre-
tarakoegun bakoitzerako gomendatutako 
ahorakinaren ehuneko txikia dago.

EKILIBRIA

Kontsumitzaileei prestakuntza eta informazioa emateko 
hartu genuen konpromisoa betez, EKILIBRIA hobetzen egin 
dugu lan. EROSKI Kluben osasun-programa aitzindaria da, 
eta informazio pertsonalizatua eta pizgarriak ematen dizkie, 
doan, Bazkide Bezeroei, elikadura eta erosketa osasungar-
rriagoak eta orekatuagoak lor ditzaten.

EKILIBRIAren bidez, errezeta-multzo bat eta gaurkotasuneko 
informazioa lor daiteke, dieta orekatua izateko gomen-
datutako menuekin. Nutrizio-aholkularitza ere ematen da. 
Nutrizio-talde batek webgunean egiten diren galderei 
erantzuten die.

Familia osoarentzat informazio pertsonalizatu zabalagoa 
eskaintzeko aukera ematen duen tresna horren berritasu-
nak hauek dira:

• Txosten pertsonalizatu osoagoa. Nutrizio-txostenak 
kontsumitzailearen erosketek dieta mediterraneoaren 
gomendioekin zenbateraino bat egiten duten aztertzeko 
aukera ematen du, EROSKI Klub txartelean erregistra-
tutako erosketak abiapuntu hartuta. Gainera, orain, 
erosketa-saskiaren kaloriei eta mantenugaiei buruzko 
informazioa ematen du, baita hobetzen laguntzeko go-
mendioak eta konparazioak ere.

• Nutrizio-kalkulagailu bati esker, gorputz-masaren indizea, 
guztizko energia-gastua eta beste adierazle batzuk kalku-
latzen dira, nutrizio-egoeraren balorazio osoa lortzeko. 
Kalkulu horiek egiteko, komunitate zientifikoak ziurtatutako 
formulak eta galde-sortak erabiltzen dira.

• Kaloria-gastua jakitea, egiten den jarduera fisikoaren 
arabera. Gastu hori handitzeko zenbat denbora eman 
behar den ere adierazten da.

Kontsumitzaileak EKILIBRIA programan sar daitezke EROSKI-
ren webgunearen bitartez: www.eroski.es/ekilibria.

EKILIBRIAk elkarte hauen babesa jaso du: Dietetika eta Nutrizioko Espainiako Elkarte Zientifikoa (SEDYN), Dietetika eta 
Elikadura Zientzietako Espainiako Elkartea (SEDCA), “Egunean 5” elkartea (fruitu eta barazki freskoen kontsumoa sus-
tatzeko helburua duena), Hiperkolesterolemia Familiarreko Fundazioa (FHF), Espainiako Bihotzaren Fundazioa (FEC), 
Basque Culinary Center (BCC) eta Naturarentzako Mundu Fondoa (WWF).
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EKILIBRIAren txosten berri osoagoak

 
Elikagai-taldeen Nutrizio Txostena  
 
Nutrizio Txostenak elikagai-taldeen araberako balorazioa 
ematen du, oso erraza eta bisuala, eta gure nutrizio- 
semaforoaren kolore berak ditu.

Mantenugaien Nutrizio 
Txostena

Zure mantenugaiak zer elika-
gaitatik datozen erakustean, 
mantenugai bakoitza non 
dagoen eta gomendatutako 
elikagaiek horrelakorik badu-
ten ikasiko duzu.

Nutrizio Kalkulagailuaren 
emaitzen Txostena

Nutrizio-kalkulagailuak 
Gorputz Masaren Indizearen 
(GMI) emaitzak, gerriaren 
diametroa, arrisku kardiobas-
kularra eta II motako diabete-
sa izateko arriskua erakusten 
ditu, baita eguneko guztizko 
energia-gastua ere.

Kontsumo arduratsua sustatu nahi dugunez, produktuak 
hobetzeaz eta haiei buruzko informazio hobea emateaz 
gain, aktiboki parte hartzen dugu osasunari buruzko 
sentsibilizazio-kanpaina orotan. Hona hemen 2017ko 
kanpaina nabarmenetako batzuk:

Osasunari buruzko 
sentsibilizazio-kanpainak

Larruazaleko minbiziari 
buruz sentsibilizatzeko 
kanpaina 

Urtero, Minbiziaren Kontrako 
Espainiako Elkartearekin 
(AECC) elkarlanean jar-
duten dugu, larruazaleko 
minbiziari buruz sentsibiliza-
tzeko. Kanpainan zehar, gure 
supermerkatuetan standak 
jarri ditugu, eguzkia arretaz 
hartzeko aholkuak emateko, 
eta larruazala nola ikuska-
tu behar den, alarmaren 
zantzuak hauteman ahal 
izateko. Gainera, Larruaza-
leko Minbiziaren Egunaren 
harira, CAPRABOn eguzkitik 
babesteko produktuak 
zozketatu genituen sare 
sozialetan eta AECC Catalu-
ñak antolatutako hitzaldi bat 
izan genuen langileentzako.

2017. Erretinaren urtea 
Espainian

Retinaplus+ Fundazioaren 
“2017. Erretinaren urtea 
Espainian” ekimenean 
elkarlanean jardun genuen. 
Ekimen horren bidez, gure 
herrialdean erretinako 
gaitzek sortutako itsutasun 
saihesgarriaren aurka 
borrokatzea da helburua. 
VEGALSA-EROSKIk eta 
Gómez-Ulla Institutu Oftal-
mologikoak indarrak batu 
dituzte, Ikusmen Osasuna-
ren baterako kanpaina bat 
abian jarriz, konpainiako 
55 urtetik gorako langileen 
ikusmenaren osasuna be-
har bezala zaintzeko.

Obesitatearen pre-
bentzioa.  Arindu zure 
bizimodua 

VEGALSA-EROSKI babes-
le ofizial gisa atxiki zaio 
Obesitatearen Azterketarako 
Espainiako Elkartea (SEEDO) 
buru duen “Obesitatearen 
Prebentzioa. Arindu zure 
bizimodua” proiektuari. 
Proiektu hori “aparteko 
interes publikoko gertaera-
tzat” hartu zuen Espainiako 
Gobernuak. Garrantzi 
aparta duen ekimena da, 
eta horren bidez obesitatea-
ren epidemia geldiarazi eta 
leheneratu nahi da gure 
herrialdean.

Bularreko  
minbiziaren aurkako 
borroka 

EROSKIk parte hartu du 
beste urte batez Minbizia-
ren Kontrako Espainiako 
Elkarteak (AECC) Espai-
nian antolatutako zenbait 
Emakume Lasterketatan. 
Gainera, hirugarren urtez 
jarraian, VEGALSA-EROSKIn 
“Irabazteko prest” kanpai-
na egin dugu AECCrako 
dirua lortzeko eta bularreko 
minbizia hautemateko eta 
hura garatzeko arriskua mu-
rrizteko ohituren informazio-
liburuxkak banatu ditugu.

Zeliakiaren Nazioarteko 
Eguna 

Kataluniako Zeliakoen 
Elkarteak Nazioarteko Egu-
nean antolatutako jardu-
naldian parte hartu zuen 
CAPRABOk. Informazioa eta 
600 bizkar-zorro baino ge-
hiago banatu zizkien jardu-
naldian parte hartu zuten 
haurrei. Gainera, glutenik 
gabeko otorduak prestatze-
ko tailer praktiko bat antola-
tu zen, produktuak zozketatu 
ziren eta deskontuak eskaini 
ziren supermerkatuetan.

Haurren artean 
elikadura osasungarria 
sustatzea 

EROSKI FUNDAZIOko Elika-
dura Eskolaren bidez, joko 
didaktikoak ipintzen ditugu 
haurrentzako ekitaldietan, 
neska-mutilek modu lu-
dikoan lor ditzaten elika-
dura-ohitura onei buruzko 
ezagutzak.

I. Osasun Astea Chef 
CAPRABOn 

Sukaldaritza osasungarriko 
zazpi tailer garatu ditugu 
gure Chef CAPRABO gune 
gastronomikoan, sukaldari-
tza makrobiotikoari, sukalda-
ritza begano osasungarriari, 
kirolarientzako snackei, 
postre, gosari eta askari 
osasungarriei, sukalda-
ritza natural eta energe-
tikoari, eta herri-baratzeei 
buruzkoak. 2014an abian 
jarri zenetik, 100 tailerretik 
gora garatu dira eta 1.000 
pertsonak baino gehiagok 
hartu dute parte.

Frutaren eta Ortuarien 
Nazioarteko Eguna

CAPRABOn, sasoiko 30.000 
fruitu-ale oparitu genizkien 
gure supermerkatuetara 
hurbildu ziren neska-mutilei, 
Katalunian, Andorran eta 
Nafarroan, Frutaren eta 
Ortuarien Nazioarteko 
Eguna ospatzeko. “Egunean 
5” eta “MM Iberia Fresh and 
Natural Food” elkarteekin 
batera, haurrek fruta jatea 
sustatu nahi dugu, baita 
elikadura-ohitura osasunga-
rriei buruzko prestakuntza 
eman ere.

144.61%

19.10%

Grupo de alimentos           Tu consumo

Mi consumo por grupo de alimentos

A continuación te mostramos toda la información en base a tu consumo de Dieta 

Mediterránea.

Valoración

FRUTAS Y HORTALIZAS

CEREALES Y PATATAS

FRUTOS SECOS

Felicidades, te animamos a seguir 
consumiendo frutas y hortalizas como 
alimentos principales de tu dieta, y te 
recordamos los beneficios de consumir 
productos de temporada y de origen local.

Perfecto, realizas un consumo adecuado 
de cereales. Sigue así y ya sabes, elige 
siempre que puedas cereales integrales.

CONSUMO
RECOMENDADO

100%

90.39%
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Kontsumitzaileen  prestakuntza 
eta gaikuntza

EROSKIn uste dugu informazioa eta prestakuntza dituzten 
herritarrak gaituta daudela beren kontsumo-ohiturei dagokie-
nez, eta, egunero hartzen dituzten erabakien bidez, oso eragin 
positiboa izan dezaketela produkzio-sektoreen eta haien 
banaketa-kanalen jardunbideetan. Hori dela eta, beharrezko 
informazioa eta tresnak ematen dizkiegu, osasunaren, jasan-
garritasunaren eta elkartasunaren arloetan konpromisoa hartu 
eta sentsibiliza daitezen. Izan ere, horiek dira EROSKIren gizarte-
erantzukizuneko ekimenen hiru ekintza-ardatz nagusiak.

EROSKI FUNDAZIOAren bidez, kontsumitzaileak hezteko bi proie-
ktu garrantzitsu garatzen ditugu: Elikadura Eskola eta EROSKI 
CONSUMER.

Elikadura Eskola

EROSKI FUNDAZIOaren ekimen hori 2013an sortu zen, herrita-
rren artean elikadura orekatua eta bizi-ohitura osasungarriak 
sustatzeko asmoarekin. Han elkartzen dira osasun-arloko pro-
fesionalak, hezitzaileak, gurasoak, ikasleak, eta beren elikadu-
ra eta bizitza-estiloa hobetu nahi duten gainerako herritarrak. 
Elikadura Eskolak informazio eguneratua eta kalitatezkoa 
ematen du, ezagutza zientifikoan eta arlo horretan egiten 
ari diren ikerketetan oinarrituta. Hau da eskolaren erronka: 
“elkarrekin gizarte osasuntsuagora eta, beraz, zoriontsuagora 
joatea”.

 

www.escueladealimentacion.es/eu

Elikadura eta Ohitura Osasungarriei buruzko Programa eta 
Elikadura Eskolaren gainerako ekimenak garatze alde-
ra, elkarlanean jardun dugu autonomia-erkidegoetako 

gobernuekin, eta osasunaren eta kontsumo arduratsuaren 
arloetan aritzen diren erakundeekin.

ENERGIA HAZTEKO

ELIKADURA
BEHATOKIA

PASAPORTE OSASUNGARRIA

 
Elikadura Eskolak ekimen hauek ditu: 

energiaparacrecer.escueladealimentacion.es/eu

ENERGIA, HAZTEKO
Elikadura eta Ohitura Osasungarriei
buruzko Heziketa Programa (EOOHP)

“Energia, hazteko” izeneko Elikadura eta Ohitura Osasungarriei 
buruzko Heziketa Programak (EOOHP) lortutako arrakasta-
ren ondorioz sortu zen Elikadura Eskola. EROSKI FUNDAZIOak 
2012an jarri zituen martxan programa horiek, Espainiako hau-
rren obesitate-tasaren goranzko joera gelditu nahian. 

Proiektu honen helburu nagusia ikasleak sentsibilizatzea da, 
elikadura orekatua eta bizi-estilo osasungarria izateak duen 
garrantziaz jabetu daitezen. Heziketa-programa horrek 10 
eskola-saio eta hiru tailer praktikoditu:

10 eskola-saio: 
 
Elikadura orekatuari eta ohitura osasungarriei buruzko 
hezkuntza-materialak sortu ditugu lau hizkuntza ofiziale-
tan (euskara, gaztelania, galegoa eta katalana), ikaste-
txeek eskola-orduetan erabil ditzaten. Horri esker, ikasleek 
elikadura orekatuari, bizi-ohitura osasungarriei, tokiko 
produktuei, munduko beste leku batzuetako dietei eta 
gure planetaren jasangarritasunari buruz ikasiko dute.

Medikuntzaren, nutrizio eta dietetikaren, psikopeda-
gogiaren eta pedagogiaren profesionalek osatutako 
batzorde zientifiko batek sortu ditu edukiak. Gainera, 
hauen laguntza ere izan dugu: Unicef, WWF, Espainiako 
Bihotzaren Fundazioa eta Basque Culinary Center.

Tailer praktikoak: 
 
Hiru tailer praktiko hauetan, ikasitakoa benetako eta egu-
neroko ingurune batean egiaztatzen dute ikasleek.

• Saltoki bat bisitatzea: ikasleek benetako produktuen 
etiketak aztertzen dituzte, nutrizioari buruzko informa-
zioa ikusteko eta nutrizio-piramidean zer lekutan dau-
den jakiteko. Tailerreko arduradunaren eskutik, erosketa-
saski osasungarria osatzen eta nutrizio-piramide bat 
egiten ikasten dute.

• Nekazaritzako elikagaien ekoizle edo fabrikatzaile 
bat (tokikoa edo eskualdekoa) bisitatzea: ikasleak 
elikagaien produkzio-gune batera joaten dira, eta, han, 
didaktikoki eta modu ludikoan ikasten dute zeinen 
garrantzitsua den elikagaiak tokian bertan ekoiztea, 
ingurumen-, kultura- eta gizarte-jasangarritasunerako.

• Sukaldaritza-gela: 2016-2017 ikasturteko ekimen berri 
horretan, ikasleek egun bateko menua pentsatu eta 
prestatu behar dute, Basque Culinary Centerreko 
(BCC) profesional baten laguntzarekin (gastronomia- 
eta sukaldaritza-alorrean munduan erreferentea da 
BCC).

http://www.escueladealimentacion.es/eu
http://energiaparacrecer.escueladealimentacion.es/eu
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2.983
ikastetxe

parte-hartzaile

374.322
ikasle

parte-hartzaile

1.211
tailer, EROSKI
eta CAPRABO

saltokiak
bisitatzeko

99
tailer, EROSKIren
tokiko 6 enpresa

hornitzaile
bisitatzeko

67
sukaldaritzatailer,

Euskadiko eta 
Nafarroako 9

saltokitan

EROSKI Taldeko heziketa-programen adierazle nagusiak 2016/2017 
ikastarorako eta 2017/2018 ikastaroko lehen hiruhilekorako 

CAPRABOren heziketa-programa 
 
Katalunian, CAPRABOk 2009an abian jarritako “Aukeratu ona, 
aukeratu osasungarria” programaren bidez gauzatzen da 
elikadura osasungarrirako heziketa-programa. Nutrizioko pro-
fesional batek lagunduta, parte hartzen duten ikasleek dieta 
osasuntsua eta orekatua lortzeko ezagutza teorikoak eta 
praktikoak bereganatzen dituzte. Ariketak hiru zati ditu: lehen 
zatia gelakoa da, eta bertan, ikasleek dieta osasuntsuaren 
onurak ezagutzen dituzte, nutrizio-piramidearen bitartez; 
bigarren zatia supermerkatukoa da, eta bertan, erosketa 
osasungarri bat egiteko elikagaiak aukeratzen dituzte, gelan 
ikasitakoaren arabera; eta hirugarren zatia lehiaketa bat da, 
eta bertan, gurasoekin batera eguneko menu bat egin eta 
familian ohitura onak hartzeko konpromisoa hartu behar 
dute. Gainera, bizitzaren lehen urteetako elikadura-ohitura 
osasungarriak ere erakusten ditu programak, 2 eta 3 urteko 
haurrentzako ikastaro bat ere baduelako, CAPRABOren eta 
Encís kooperatibaren elkarlanaren ondorio.

VEGALSA-EROSKIren heziketa-programa 
 
Galizian, elikadura osasungarrirako gure heziketa-programa 
VEGALSA-EROSKIk gauzatzen du “Visita tu super” eta “Mates 
en tu super” programen bidez.  

•  Mates en tu super. Denda bisitatzean, kalkulu-ariketak, 
estimazioak, behaketa, datu-bilketa eta abar egiten dituzte, 
baita gosari osasungarri baten erosketa egin ere taldeka, 
zenbait jarraibide kontuan hartuta; ondoren, kutxara 
iristean, kutxako langilearen lana egin, eta ondoren, mo-
nitorearekin batera eskakizunak bete diren eta erosketa 
osasungarria izan den aztertzen dute. 

• Visita tu super. Helburua alderdi hauek sustatzea da: 
bizitza-ohitura osasungarriak, jarrera arduratsua, eta kontsu-
mitzaileen interesak eta eskubideak.

Elikadura Behatokia

Elikadura Eskolaren bidez, osasunaren eta elikaduraren arloe-
tako profesionalekin jarduten dugu lankidetzan, interesgarria 
izan daitekeen informazio zehatza eta eguneratua elkarri 
emateko. Horretarako, askotariko edukiak prestatu eta ekital-
diak antolatzen dira, biarlo horietako ezagutza zabaltzeko:

• Gaurkotasuneko artikuluak, ikerketak eta elkarrizketak, 
hainbat gairi buruz, hala nola oinarrizko nutrizioa, elikadu-
ra eta osasuna, elikadura-berrikuntza, elikadurari buruzko 
legeak, eta ekitaldi zientifiko garrantzitsuak.

•  Ekitaldiak: 2009az geroztik, EROSKI FUNDAZIOak hainbat 
topaketa sustatu ditu, haietan osasun-arloko profesionalek 
eta osasunarekin lotutako kezkak eta beharrak dituzten 
herritarrek bat egin dezaten. Biztanleriaren osasunarekin ze-
rikusia duten gai garrantzitsuei buruzko hausnarketa-eremu 
bat eskaintzea da helburua.

EROSKI FUNDAZIOaren 
Heziketa Programa 
saritu dute

“Energia, Hazteko” programa askotan 
nabarmendu dute. 2017ko azaroan, 
EROSKI FUNDAZIOaren heziketa-
programak “gizarte zibilarekiko 
GEZK-eko komunikazio kanpaina 
onenaren” saria jaso zuen OCARE 
(Enpresa Erantzukizunaren Komu-
nikazioaren eta Ekintzaren Behatokia) 
sarien II. edizioan. Horien helburua 
Gizarte Erantzukizun Korporatiboko 
(GEK) ekimen eta ekintza osasun-
garri onenak eta dagokien nutrizio-
semaforoa nabarmentzea da. 

observatorio.escueladealimentacion.es/eu

pasaportesaludable.escueladealimentacion.es/eu

Pasaporte Osasungarria

“Pasaporte osasungarria” agiri birtual bat da, Lehen Hezkun-
tzako ikasleei hilero zenbait erronka proposatzen dizkiena, 
osasunerako bidean aurrera egin dezaten. Helburua da 
ohitura osasungarriak modu atseginean eta interaktiboan 
sustatzea. Pasaporteak Elikadura Eskolaren webgunean pro-
posatutako jarduerak egin direla frogatzeko balio du, baita 
zenbait sariren zozketetan parte hartzeko ere.

http://observatorio.escueladealimentacion.es/eu
http://pasaportesaludable.escueladealimentacion.es/eu
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EROSKI CONSUMER aldizkariaren paperezko bertsioa hilean 
behin argitaratzen da, 111.680 aleko tirada du eta doan 
banatzen da Espainia osoan. Edizio digitala www.consu-
mer.es webgunean dago. Webgunea 1998an sortu zen eta 
urtean 60 milioi bisita inguru izaten ditu. Atal batean, Santia-
go Bideari buruzko informazio baliagarria ematen da; beste 
batean, 4.600 errezeta baino gehiago daude; eta, beste 
batean, osasunarekin, elikadurarekin, bizitza-ohiturekin, 
kulturarekin eta ingurumenarekin lotutako gaietan espeziali-
zatutako 16 gida daude.

Teknologia berrien aldeko apustu horren ildoan, telefono 
mugikorretarako hiru aplikazio egin ditugu –errezetei, Santia-
go Bideari eta Albisteei buruzkoak–, eta EROSKI CONSUMER 
aldizkariko azken artikuluak ere badakartzate. Gainera, Twitter, 
Facebook, Google+ eta YouTube plataforma sozialetan ere 
bagaude. 

???
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EROSKI CONSUMER

EROSKI CONSUMER informazio-proiektu bat da, EROSKI 
FUNDAZIOA duela 40 urtetik gora garatzen ari dena, kon-
tsumoarekin lotutako gaiei buruzko informazio praktikoa 
emateko.

Aldizkariko edukiak sortzeko, hainbat arlotan (elikadura, 
osasuna, elikagaien segurtasuna, ingurumena, teknologia 
berriak, haurtxoak, maskotak, elkartasuna, hezkuntza, briko-
lajea eta legeak) adituak direnek hartzen dute parte, baita 
kazetaritzako, diseinuko eta programazioko profesionalek ere. 
Gainera, elkarte hauek ere laguntzen digute, besteak beste: 
Espainiako Diabetikoen Federazioa (FEDE), Espainiako Bihot-
zaren Fundazioa (FEC), Azti-Tecnalia zentro teknologikoa eta 
Lehen Mailako Arretako Pediatren Espainiako Elkartea (AE-
Pap). Horrez gain, EROSKI CONSUMER informazio-proiektua 
lau hizkuntzatan argitaratzen da: gaztelania, katalana, 
euskara eta galegoa.

???
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Sare sozialak:

• Twitter: 36.000 jarraitzaile baino 
gehiago

• Facebook: 45.000 jarraitzaile baino 
gehiago

• Google+: 1.300 jarraitzaile baino 
gehiago 

•  YouTube: 18.000 harpidedun baino 
gehiago

Paperezko bertsioa:

•  279.200 irakurle 2017an 
•  225 erosketa-gida eta konparazio-

analisi baino gehiago, gure ibilbide 
osoan

•  Lehen orrialdeko 225 gai baino gehia-
go, gure ibilbide osoan

•  1.700 aditu baino gehiago elkarrizke-
tatuta, gure ibilbide osoan

•  225 hondoko artikulu baino gehiago 
urtean

Bertsio digitala:

•  Ia 60 milioi bisita 2017an
•  Eduki espezifikoetarako 11 kanal
•  4.600 errezeta baino gehiago 
•  16 gida espezializatu
•  22 milioi bisita baino gehiago, urtean, 

Santiago Bideari buruzko gidan 
•  App-en 700.000 deskarga baino 

gehiago urtebetean 

EROSKI CONSUMER informazio-proiektua

ZientzialariakKazetariak Teknikariak Legelariak Diseinatzaileak Programatzaileak
Erakunde eta

elkarte nazionalak

Inpartzialtasuna eta argitalpen-independentzia zaintzen aritzen dira

Elikadura Osasuna
Elikagaisegur-

tasuna Haurtxoa Ingurumena Animaliak Elkartasuna Ekonomia Teknologia Brikolajea Hezkuntza

KANALAK

EROSKI 
CONSUMER

4 PRINZIPIO:

informazio
independentea,

egiazkoa, baliagarria
eta praktikoa

AZTERTZEN DU
INFORMATZEN DU
DEFENDATZEN DU
KONPROMISOA
HARTZEN DU
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Gure bezeroen 
Gogobetetasuna lortzeko 
Konpromisoa
“Zurekin” ereduak aurrezkia eta erosketa-esperientzia positiboa-
sustatu nahi ditu, kontsumitzaileen osasunaz eta ongizateaz 
gain. Ildo horretan, egunero, erronka bat ezartzen diogu geure 
buruari: erosketa arrazionalagoak ahalbidetzeko erronka, 
elikagai-kate jasangarriago baten inguruan kalitatearen eta 
prezioaren arteko erlazioa nabarmentzeko, eta horrela, tokiko 
aberastasuna sortzeko eta gure kultura gastronomikoaren 
balioa indartzeko. 

Datuen babesa EROSKIn 

Bezeroen datu pertsonalak gure aktibo funtsezkoenetako bat direla uste dugu, eta, beraz, babestu egin behar ditugu. Horre-
tarako, gure Datuen Babesa Kudeatzeko Sistema etengabeko hobekuntzan oinarritzen da, eta bere metodologia propioa du. 
Hura behar bezala betetzen dela zaintzen dugu, arriskua aztertuz eta kudeatuz, erakunde osoan koordinatuta. Horren adieraz-
garri, honako hau esan dezakegu: 2017an, ez da ez datu-ihesik ez erreklamaziorik izan bezeroen aldetik.

“Zurekin” dendetako arreta pertsonalizatua

“Zurekin” dendak bazkideekin harremanetan egoteko leku 
pribilegiatuak izatea lortu dugu. Horretarako, bezeroari 
ezuste aberasgarriak emateko xehetasunetan oinarritzen 
gara; banan-banako arreta emanez, bezeroek erosketa-
esperientzia positiboak izatea lortu nahi dugu. Alde batetik, 
hurbiltasun, enpatia eta parte-hartze balioak –kultura 
kooperatiboarekin lotura estua dutenak– erabiltzen 
ditugu, eta, beste batetik, berrikuntzaz baliatzen gara, gure 
proposamena agerian jartzeko formula gisa. 

Hori dela eta, 2017an, 206.000 prestakuntza-ordu eman 
dizkiegu gure lantaldeei, eta gure markako beste 381 
produktu merkaturatu ditugu; orain, guztira, 4.226 produktuk 
osatzen dute gure markaren eskaintza.

Orobat, sentikortasun handia dugu bezeroekiko hizkuntza-
identitatearekiko. Horrenbestez, arreta ematean bezeroen 
hizkuntza erabiltzen ahalegintzen gara, eta, besteak beste, 
gure markako produktuen ontzietan adierazten dugu politika 
hori.

EROSKI Kluba: bazkide bezeroak, gure 
estrategiaren ardatz

EROSKI Klubak, martxan jarri genuenetik igaro diren bi urteotan, 
goitik behera aldatu du kontsumitzaileekin dugun harremana, 
eta, gainera, XXI. mendeko ikuspegi teknologikoan oinarrituta, 
kontsumo-kooperatiba gisa dugun identitatea ere berregin 
du. Harremanean hain aldaketa handia gertatu izanaren 
arrazoia honako hau da: EROSKIko bezeroak bazkide bihurtu 
dira. EROSKI, CAPRABO, IF eta FORUM SPORT txartelen 6 milioitik 
gorako titularrak bazkide ditugu, eta, aldi berean, merkataritza-
estrategiaren ardatz nagusia ere badira, salmenten %76 
sortzen baitute.

Kontsumitzaileak aurrezki-proposamenak jasotzen ditu, gero eta 
pertsonalizatuagoak, Bazkide Bezero bakoitzaren profilera eta 
kontsumo- ohituren bilakaerara egokituak. Aurrezki-eskaintza 
adierazgarria izateaz arduratzen da EROSKI Kluba, baina elika-
gai freskoen kalitatea, tokiko produktuekiko konpromisoa eta 
produktu-aukera handia kaltetu gabe.

Gero eta zerbitzu pertsonalizatuagoak eskaintzeko hel-
buruarekin, kreditu-txartel berri bat jarri dugu abian gure 
Bazkide Bezeroentzat, Mastercard eta Santander Consumer 
Financerekin elkarlanean. Horrek abantailak gehitzen dizkio 
EROSKI programari eta aurrezki-aukera berriak ematen dizkie 
kontsumitzaileei. 2017an, 150.000 Mastercard txartel baino 
gehiago eman ditugu.

Halaber, “zurekin” denden bitartez, Bazkide Bezeroen gogobe-
tetasuna lortu nahi dugu. Horretarako, tratu pertsonalizatua-
goa eman, eta bazkide bakoitzarentzat bereziki diseinatutako 
eskaintzak sortzen ditugu.

260 milioi euroko 
aurrezkia familiei 

eskaintza eta
promozio bidez 

transferitua

1 Milioi bat opari eta 
bidaia baino gehiago, 

Travel Club
txarteleko 2.800 milioi 

punturen truke

6 milioi Bazkide Bezero 
baino gehiago; 
salmenten %76
sortzen dute”

Aurrezki handiko
345 kanpaina,
hala nola, “BEZa 

oparitzen dizugu” eta 
“Zure erosketaren 

zenbatekoa itzuliko 
dizugu”

Bezeroarentzako arreta- 
zerbitzurik onena gure sektorean

Kontsumitzaileei ahalik eta arreta pertsonalizatuena ematen 
saiatzeagatik, eta kontsumitzaileen iritziek hobetzen lagun-
tzen digutela sinesteagatik, EROSKIk bosgarren urtez jarraian 
jaso du bezeroarentzako arreta-zerbitzurik onenaren saria 
banaketa handiaren sektorean. Sotto Tempo Advertising 
aholkularitza-enpresak eman dio saria, zenbait sektoretan 
bezeroen gogobetetze-maila neurtu ondoren.

2017an 433.636 kontsultari erantzun diegu Bezeroaren-
tzako Arreta Zerbitzuaren bidez. Komunikazio-kanalak posta 
elektronikoa eta sare sozialak dira. Kontsultei 48 orduan edo 
gutxiagoan erantzuteko konpromisoa dugu. 2017an kanal 
horien bidez jasotako kontsulten %94 behar bezala konpon-
du dira. Gainera, azpimarratu behar da lehen harremanean 
konpontzeko indizea altua dela. EROSKIren Bezeroarentzako 
Arreta Zerbitzuko contact centerreko jarduera aintzat hartuz 
gero, kontsulten %89 berehala konpondu da.

Kanal-aniztasunaren alde egiten dugu

EROSKIk kanal anitzeko proposamenerako eraldaketa digita-
lean aurrera egiten jarraitzen du, esperientzia positibo global 
bat lortzeko. Aurten zenbait ekimen jarri dira abian.

• • EROSKI App-aren bertsio berria:  Bertsio berri horrek 
aukera ematen die erabiltzaileei dendetan EROSKI Klubeko 
bazkide moduan pertsonalizatzeko eta identifikatzeko, txar-
tel fisikoa gainean eduki ez arren. Orrialdea eta funtzioak 
pertsonalizatzeko aukera izateaz gain, EROSKI Club Master-
cardekiko lotura bat du, ordainketa-txartelaren kontsultak 
egin ahal izateko. Funtzio horiek guztiek eta lehendik zeude-
nek App eraginkor, arin eta erraz bat osatzen dute. 2017an 
100.000 deskarga baino gehiago egin dira.

• Online eskaerak entregatzeko 51 puntu:  EROSKIk erosketa 
etxean entregatzeko modalitate berri bat estreinatu du Bil-
bon, Gasteizen, Donostian eta Iruñean. Bezeroek doan jaso 
ditzakete etxean EROSKI Onlinen bidez egindako eskaerak, 
ordu batzuen buruan. Modalitate horrez gain, Click and 
Drive eta Click Collect ere baditugu.

Gainera, EROSKIren Interneteko dendak urteko online 
supermerkatu onenaren saria jaso du 2017-2018ko Urteko 
Merkataritza Sarietan. Online erosketa gero eta azkarragoa, 
erosoagoa eta errazagoa izatea lortzeko aurrerapen teknolo-
gikoa azpimarrazten du sari horrek.
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• indarrean dagoen legeria eta laneko eta kooperatibetako 
araudia betetzea, baita EROSKIren beraren konpromisoak 
ere,

• kudeaketa Etikoko Sistema eraginkor bat ezartzea, 

• etengabeko hobekuntza erakundearen portaera etikoan, 

• nazioarteko esparruan aldarrikatutako giza eskubideen 
babesa laguntzea eta errespetatzea. 

Gure gizarte-estatutuetan, Barne Araudi Kooperatiboan eta 
Kudeaketa Etikoko Eskuliburuan lan-gaietako gure konpromi-
soak biltzen dira, bai gure langileentzat, bai azpikontrata eta 
hornitzaileentzat. Besteak beste, printzipio hauek agertzen dira:

Sozialki arduratsua den enpresa bat

Gure zereginak, besteak bese, bi alderdi garrantzitsu biltzen 
ditu: 

• Proiektu- eta enpresa-eredu bat sortzea, pertsonak osatua 
eta haien garapen pertsonala eta profesionala erraztuko 
duena, eta

• Kontsumitzaileak eta ingurumena babesteko konpromisoa, 
gure jardunaren ardatza den komunitatea hobetzen lagun-
duz, gure gizarte-erantzukizunaren adierazpen gisa. 

EROSKIrentzat, Gizarte Erantzukizuna erakunde guztian parteka-
tutako balio bat da, eta Presidentetzaren erantzukizun zuzena 
da. Kudeaketa etikoa zuzendaritzaren helburu nagusien artean 
integratuz, gure konpromiso hauek lortzen ditugu:

Soldata-mailako 
elkartasuna.  

ordainsari handiena 
dutenen eta ordainsari 

txikiena dutenen arteko 
soldata-aldea txikia da  

(7,8ko ratioa).

Osasuna eta 
segurtasuna,  
lan-giro osasungarria eta 
segurua sustatuz. Horretarako, 
lan segururako arauak eta 
prozedurak betetzen ditugu, 
eta langileen etengabeko 
prestakuntza sustatzen.

Emakumeen eta 
gizonen berdintasuna,  

gure berdintasun-behatokiaren 
laguntzarekin.

Garapen 
profesionala, 
aurrerabide profesionala era 
integralean sustatuz, prestakunt-
zaren eta barne-gaikuntzaren 
bitartez.

Lana eta familia 
bateragarri egitea,  

plangileen laneko eta fami-
liako harmonia ahalik eta on-
doen bideratzeko, ordutegien 

eta egutegien bidez.

Parte-hartzea eta 
barne- 
komunikazioa, 
langile bazkideek erakun-
dearen kudeaketa 
hobetzeko ekarpenak egin 
ditzaten, eta arina eta bi 
norabidekoa den komu-
nikazioa ezartzeko.

Haur-lana 
baztertzea  
eta ez erabiltzea

Elkartzeko 
askatasuna 
eta negoziazio  
kolektiborako eskubidea 
errespetatzea

Lanorduei 
eta jaiegunei 
buruzko legeak  
betetzen direla bermat-
zea

Derrigorrezko eta 
nahitaezko lana 
baztertzea  
eta ez erabiltzea

Ordainsariak 
sektore bakoitzeko 
legezko araudiaren ara-
berakoak izatea,  
langileen oinarrizko 
premiak betetzen direla 
eta bestelako gastu ba-
tzuetarako ahalmena ere 
izango dutela bermatuz

Edozein kausarengatiko 
diskriminazioa 
lbaztertzea  
eta ez gauzatzea

Lan-giro segurua 
eta osasungarria  
sortzea

Gorputz-zigorrak, 
hertsadura mentala 
edo fisikoa, edo hitzezko 
abusuak baztertzea eta 
ez erabiltzea langileekin

Arauaren printzipioak 
betetzen direla eta 
erakunde barruan haien 
berri ematen dela ber-
matzen duen kudeaketa-
sistema bat ezartzea

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Gure enpresa hornitzaileen %100 gure eskakizunen mende 
daude, eta haiekiko merkataritza-harremanak bere horre-
tan jarraitzeko, giza eta lan-eskubideak bete behar dituzte. 
Arrisku handieneko enpresa hornitzaileei jarraipen berezia 
egiten diegu. Ehungintzako enpresak eta elikagaiak ez diren 
produktuak egiten dituztenak dira, Asiakoak.

Gainera, lan- eta giza eskubideekiko konpromisoa berresten 
dugu, Munduko Itunaren Espainiako Sarean parte izanez. 
EROSKI Itunaren kide sortzaileetako bat izan zen 2002an eta, 
harrezkero, ekimen horretan hartzen du parte, enpresaren 
estrategian eta eguneroko jardueretan oinarrizko jokabide- 
eta ekintza-printzipioak ezartzeko, giza eskubideen, lanaren, 
ingurumenaren eta ustelkeriari aurre egiteko borrokaren 
arloetan.

 
Gure erakundean, pertsonen kudeaketak ezaugarri berezi 
bat du: langileak izateaz gain, jabeak ere bagara. EROSKIko 
10.017 langile (%32,8) bazkide langileak gara; hau da, en-
presaren kudeaketa kooperatiboan hartzen dugu parte. Eta 
izaera hori EROSKI taldearen elementu bereizgarria da, beste 
banaketa-enpresa batzuek ez dutena: jarrera proaktiboa eta 
proiektuarekiko konpromiso-maila handia, eta hori jardueran 
islatzen da erakundeko  maila guztietan. 

Sortzen dugun enpleguak bat egiten du gure kudeaketa-
ereduarekin eta langileekin, bezeroekin eta, oro har, gizartea-
rekin hartutako konpromisoarekin; hori dela eta, enplegua 
egonkorra eta kalitatezkoa izan dadin ahalegintzen gara. 
Ildo horretan, azpimarratu behar da EROSKIk 2017an sortu-
tako lanpostuen %76,3 finkoa izan zela.

Enpleguaren kalitateari dagokionez, honako arlo hauek lan-
tzen ditugu EROSKIn, kontzeptu hori gauzatze aldera:

Konpromiso 
integratzailearen eredua
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Parte-hartzea 
sustatzen dugu 

 
 

Garapen pertsonala 
eta profesionala 

sustatzen ditugu, eza-
gutzak, jarrerak eta 

trebetasunak hobetuz

 

Kide izatearen senti-
mendua: 

EROSKIn egoteaz 
harro gaude, eta 

hobekuntza-arloak 
bilatzen ditugu

 
 

Informazioa eta 
komunikazioa 

sustatzen ditugu  
erakundearen 

barruan, bi 
noranzkoetan 

Barne- 
elkartasunari, 

esker, kolektiboa  
gizabanakoari 

nagusitzen  
zaio, eta epe luzea  

epe laburrari

Dinamismoa 
aldaketara egokitzeko 
eta berrikuntza 
bultzatzeko 
 

Bezeroa aintzat 
hartzen dugu, 
egokitzeko eta haren  
beharrei aurrea 
hartzeko

 

 

Lan-baldintzak 
etengabe hobetzen 
ditugu,  
bizi-kalitate 
egokia bermatzeko 
 

 

Kanpoko 
elkartasuna,  
gizarteari ematen  
diguna itzultzeko

 
 
 
Kooperatiban lan  
egiten dugun 
pertsonok 
ahalik eta 
profesionalizazio- 
mailarik handiena 
lortu nahi dugu

Gure lanaren funtsezko 10 balioakGure lanaren funtsezko 10 balioak

1

2

3

6

7

8

9

10
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30.501 
langile 

EROSKI taldea

23.790    
emakume

%78

6.711    
gizon
%22

%32,8
bazkide langileak 
10.017 pertsona

Adierazle nagusiak   

Guztira enplegatutako pertsonak

%31 udan   %27 Gabonetan

%76,3
behin betiko kontratua 
duten langileak

23.273   

18.484 emakume

11.276 emakume

12.514 emakume

5.419 gizon

5.306 emakume

4.789 gizon

1.922 gizon

%23,7
aldi baterako kontratua 

duten langileak*

7.228

%58,8
lanaldi osoa duten langileak

17.933

Guztira enplegatutako pertsonak, kontratu-motaren arabera

Guztira enplegatutako pertsonak, lanaldi-motaren arabera

%41,2
lanaldi murriztua duten langileak

12.568

1.292 gizon

*Unean-uneko ordezkapenak direla eta, aldi baterako langileak:

3.315 langile 
frankizia-denden sareetan

%9 gehiago 2016 ean baino

+

Enplegatutako guztizko pertsona-kopurua autonomia-erkidegoka

77

2.439

9.908414473

671

216

422

278

95

663
925

1.6335.317

368

6.355

247

EROSKIko zuzeneko langile guztiek Espainian jarduten dute
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ADINA
 302 <30 117 
 532 30-50 171 
 51 >50 10 

ADINA
 80 <30 48 
 627 30-50 150 
 151 >50 60 

 ADINA
 <30 %1,4
 30-50 %2,4
 >50 %0,2

 ADINA
 <30 %0,4
 30-50 %2,5
 >50 %0,7

885
emakume 

%3,7

298 
gizon
%4,5

1.183
langile berri

%3,9

1.116
txandaketa

%3,7

%1 mailaz igotako
langileak

Kooperatibako bazkideak  
ez diren langileen  

%100 

hitzarmen kolektibo
baten babespean daude 
(langile guztien %67) 
Bazkide ez diren kooperatibistak 

20.484

858 
emakume 

%3,6

258 
gizon
%3,8

Adierazle nagusiak

Kontratazioak – kopurua eta indizea

Txandaketak – kopurua eta indizea (enplegatutako pertsonen irteera)

Personas promocionadas Negociación colectiva

212 emakume 50 gizon

471 pertsona hasi dira frankizia-denden sarean lanean

Enplegatutako pertsonen 126 irteera denda frankiziatuen sarean.
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hizkuntzaren erabilera, gorputzerako eta osasunerako 
oztopoak ezabatzea, gizarte-oztopoak ezabatzea, garapen 
pertsonala eta profesionala, eta bizitza pertsonala eta 
profesionala bateragarri egitea.

Gainera, salaketa-kanal bat ditugu, eta, 2015az geroztik, 
aholkularitzazerbitzu bat (isilpekoa), laneko jazarpen-kasuak 
saihesteko eta gertakari oro bideratzeko. 
 
2017an, 2017-2020 Berdintasun Plan Estrategikoa egin 
dugu. “Segurtasun-plana ezarri dugu suspermerkatuetan, 
generoaren ikuspegitik. Webgunea eguneratu dugu, EROSKIk 
genero-berdintasunarekin duen konpromisoa bistaratzeko”.

Aipatzekoak dira 2017an egindako beste jarduera hauek 
ere:

 
Goi-zuzendaritzako  

postuen ordainsaria

 %70 
txikiagoa 

da sektoreko 
batezbestekoa baino

Gure kudeaketaren 
sei ardatzak
Soldata-mailako elkartasuna

EROSKIk, bere korporazio-balioei jarraituz, soldata-mailako 
elkartasunaren printzipioa aplikatzen du erakunde osoan. Hori 
dela eta, barne-mailan, soldata-alde txikia dago erantzukizun 
txikieneko lanpostuen eta goi-zuzendaritzako lanpostuen ar-
tean; haiz zuzen, ratioa 7,8 da gehienez ere. Hortaz, ordainsari 
handiena jasotzen duen pertsonaren guztizko ordainaren eta 
kooperatibako gainerako langileen batez bestekoaren arteko 
erlazioa 6,68 da eta 6,78 batez bestekoarekiko. Ratio hori 
askoz txikiagoa da IBEX 35eko enpresetakoa baino; haietan, 
goi-exekutiboen batez besteko ordainsaria 116 aldiz handia-
goa da gainerako langileen batez bestekoa baino. Gainera, 
urteko konpentsazioaren gehikuntza bera izan da beti langile 
guztientzat (%1ekoa), salbuespenik gabe. 

Balorazio Batzordeak –Zuzendaritza Kontseiluak eta Kontseilu 
Sozialak izendatua denak– kooperatibako ordainsari-maila 
zehazteko ardura du, lanpostu bakoitzean egin beharreko 
lanak eta beharrezko ahalmen eta gaitasunak aztertu ostean. 
Bestalde, Izendapen eta Ordainsarien Batzordeak goi-zuzen-
daritzarako ordainsari-politika proposatzen dio Artezkaritza 
Kontseiluari.

EROSKIko ordainsariak publikoak dira, gizonen eta emaku-
meen berdintasunaren araberakoak, eta lanpostuaren 
mendekoak; hau da, antzinatasunak, banakako negoziazioak 
eta beste faktore batzuek ez dute eraginik. Gainera, beha-
rrezko giza baliabideak erakartzeko eta atxikitzeko, kanpoko 
lehiakortasunaren printzipioa erabiltzen da; alegia, sektoreko 
enpresetako ordainsari orokorrak hartzen dira aintzat. Hortaz, 
supermerkatuen hitzarmenari erreparatuta, gutxieneko oina-
rrizko soldata %34 handiagoa da Espainiako lanbide arteko 
gutxieneko soldata baino.

Bestalde, kanpo-mailan oraindik ere, ordainsari-mailako elkar-
tasunak hau dakar berekin: zuzendaritzako lanpostuetako or-
dainsaria %70 inguru txikiagoa da merkatuko balioa baino. 
Hala, 2017an zehar, presidentearen eta Zuzendaritza Batzor-
dearen kide guztien ordainsaria, guztira, 888.010 eurokoa izan 
zen. Horrek ez dauka batere zerikusirik IBEX 35eko enpresen 
errealitatearekin; izan ere, enpresa horietan, zuzendaritza- 
taldeko kide bakoitzaren batez besteko ordainsaria EROSKIko 
Zuzendaritza Kontseilu osoak jasotakoaren %72 da. Orobat, 
gure gobernu-organo gorena den Artezkaritza Kontseiluko 
kideek ez dute ordainsari finkorik edo aldakorrik jasotzen lan 
horren ordainean (organoko bileretara joateko dietak izan 
ezik).

7,8:1 
Da kooperatibako 
soldata-erlazioa

Zuzendaritzako 
Kontseiluaren eta 

kooperatibako 
gainerako langileen 

batez besteko 
ordainsarien 
arteko ratioa: 

2,88
Supermerkatuen 

hitzarmeneko 
oinarrizko soldata 

+%34 
handiagoa da lanbide 

arteko gutxieneko 
soldata baino

Berdintasuna, eta lana eta 
familiabateragarri egitea

EROSKIn, emakumeen eta gizonen aukera-berdintasuna 
oinarrizko printzipio bat da, eta erakundearen kudeaketan 
estrategikoa. Desberdintasuna deuseztatzeak berekin 
dakarren aldaketa-prozesua oso errotuta dago gure kultura 
kooperatibo eta berdintasunezkoan. Ildo horretan, EROSKIk 
diskriminaziorik ezeko printzipioari jarraitzen dio. Fundazio-
estatutuetan jasota dago, eta, generoaz gain, diskriminazioa 
eragin dezakeen beste edozein ezaugarri ere hartzen ditu 
aintzat: arraza, sexu-orientazioa, erlijio-sinesmenak, iritzi 
politikoak, nazionalitatea, gizarte-jatorria, eta desgaitasuna.

Horretarako, 2005ean, Berdintasunerako Batzordea sortu 
genuen. Haren ardura EROSKIren Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunari buruzko Diagnostikoa eta Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako Plana egitea eta aldin-aldian 
eguneratzea da. Gainera, Berdintasun Behatokiak printzipio 
hori erakundean betetzen dela zaintzen du. Organismo 
horretan, kooperatibako bazkide langileen ordezkariek 
hartzen dute parte. Sei lan-arlo hauek jorratzen dituzte: 

Berdintasunezko 
hizkuntza

Berdintasunezko 
hizkuntzari buruzko 
sentsibilizazio-/pres-
takuntza-jardunaldi 
bat egin dugu.

Genero-indarkeria 

Genero-indarkeria-
ren biktimentzako 
jarduera-protokolo bat 
zehaztu dugu, Legeak 
jasotakoa hobetuz, 
eta erakundearen bai-
tan zabaldu dugu. 

Biktimentzako eta bikti-
men adiskideentzako 
kontzientziazio-kanpai-
na bat egin dugu.

Lana eta familia 
bateragarri egitea

Aitaorde/amaorde/
seme-alabaordeak 
lehen mailako senide-
tzat hartzen ditugu, 
eta dagozkienak, 
bigarren mailakotzat.

Lanaldia borondatez 
murrizteko araudia 
aldatu dugu, hura 
eskuratzea malgutuz.

Barne-sentsibiliza-
zioko kanpainak

“Entzutea, berdintasun-
balioetan hezteko” 
jardunaldia Emakun-
deren Berdintasun 
Foroaren baitan.

Homofobiaren, Trans-
forbiaren eta Lesbo-
fobiaren aurkako 
Nazioarteko Egunari 
laguntza eman diogu, 
barne-kanpaina ba-
ten bidez.

Lankidetzak

Jardunaldietan parte 
hartu dugu eta berdin-
tasuna, lana eta familia 
bateragarri egitea eta 
baterako erantzukizu-
na sustatzen dituzten 
elkarteekin eta adminis-
trazioekin lankidetzan 
jardun dugu.

"Lidera" proiektua, AE-
Drena (Bizkaiko Emaku-
mezko Enpresari eta 
Zuzendarien Elkartea), 
emakumeen lidergoari 
buruzkoa.

Baterako erantzukizuna-
ri buruzko jardunaldia 
Gipuzkoako Foru Aldun-
diarekin batera.

Emakumeenganako 
indarkeriaren aurkako 
kanpainak, Osasun, Gi-
zarte Zerbitzu eta Berdin-
tasun Ministerioarenak.

"Red DenBBora", lana 
eta familia bateragarri 
egitearen eta genero-
berdintasunaren alde 
lan egiten duena.

IV. "Hay Salida" Lasterke-
ta, genero-indarkeriaren 
aurka.

Urteko (aparteko ordainsariak barne)  
Eurotan

Ordua 
(1.837,5 h-ko benetako lana/urtea) % 

Gehikuntza (%-tan) lanbide arteko 
gutxieneko soldatarekiko 

(707,60 euro)

 

 
 

Profesionalak 15.299   8,33 %154
Arduradunak 16.799   9,14 %170
Teknikariak 25.180   13,70 %254
Agintariak 28.232   15,36 %285
Kudeatzaileak 39.591   21,55 %400
Zuzendariak 48.080   26,17 %485

EROSKI Koop. E. (2017)

EROSKI Koop. E. kooperatibako lan-kategoria bakoitzeko urteko oinarrizko ordainsaria:
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Zuzendaritza Kontseilua berritu egin zen, eta hartan 
emakumeak eta gizonak berdintasunean egotea lortu da. 
Halaber, gobernu korporatiboko organoetako kide gehie-
nak emakumeak dira; hain zuzen, Artezkaritza Kontseiluan 
eta Kontseilu Sozialan, kideen %61 emakumeak dira.

Berdintasun-adierazleak

Berdintasunarekiko dugun konpromisoaren erakusgarri 
gisa, azpimarratu nahi dugu gure langileen %78 emaku-
meak direla eta, 2017an, emakumeek erantzukizun-
lanpostuen %69,8 bete zutela. Portzentaje hori sektoreko 
batezbestekoa baino askoz handiagoa da. Gainera, 
2017. urtearen hasieran EROSKI sozietate kooperatiboko 

Zuzendaria Kudeatzailea Arduraduna  Teknikaria Profesionala Agintaria

 Batzar nagusia Batzorde delegatua Artezkaritza kontseilua Kontseilu soziala

Enplegatutako pertsonen banaketa, lanbide-katetoriaren,  generoaren eta adin-tartearen arabera

Gobernu-organoen banaketa, generoaren eta adin-tartearen arabera

 %57,9 %42,1  
emakumeak gizonak

ADINA
 <30 %2,3
 30-50 %73,5
 >50 %24,2

 %80,6 %19,4  
emakumeak gizonak

ADINA
 <30 %16,4
 30-50 %65,4
 >50 %18,2

 %55,8 %44,2  
emakumeak gizonak

ADINA
 <30 %3,4
 30-50 %73,3
 >50 %23,3

 %38,6 %61,4  
emakumeak gizonak

ADINA
 <30 %0,3
 30-50 %55,5
 >50 %44,2

 %79,5 %20,5  
emakumeak gizonak

ADINA
 <30 %3,3 
 30-50 %74
 >50 %22,7

 %29,7 %70,3  
emakumeak gizonak

ADINA
 <30 %0
 30-50 %73
 >50 %27

   %75,5 %24,5  
emakumeak gizonak

Adina
 <30 %0,8
 30-50 %73,5
 >50 %25,7

 %85,3 %14,7  
emakumeak gizonak

Adina
 <30 %0,8
 30-50 %70,9
 >50 %28,3

 %41,7 %58,3  
emakumeak gizonak

Adina
 <30 %0
 30-50 %75
 >50 %25

 %75 %25  
emakumeak gizonak

Adina
 <30 %0
 30-50 %68,8
 >50 %31,2

Guraso-baimenen banaketa, generoaren arabera

Bizitza pertsonala eta profesionala

Bizitza pertsonala eta profesionala bateragarri egitearen 
adierazleak Arlo horretan, EROSKIk beste baimen batzuk ditu 
legeek ezartzen dituztenez gain, eta bizitza pertsonala eta 
profesionala orekatzea ahalbidetzen duten inguruneak eta 
ordutegiak bultzatzen ditu. Adibidez, 2017an, enplegatutako 
pertsonen %13,8 lanaldi murriztuan edo eszedentzian 
zegoen, legezko zaintzarako edo senideak zaintzeko.

Halaber, EROSKIk langileen beste proiektu pertsonal ba-
tzuen berezitasunak ere hartzen ditu aintzat. Beraz, aukera 
ematen die ageriko kausarik gabe lanaldia murrizteko, eta 

murrizketa-aldia amaitutakoan lanaldi osoa berreskuratzeko 
eskubideari eutsita, gainera. Bestela, borondatezko aldi bate-
rako eszedentziak ematen ditu, lanpostuak gordeta, GKEekin 
lankidetza-proiektuak edo garapen pertsonaleko beste plan 
batzuk gauzatzeko. Esaterako, iazko ekitaldian, 876 pertso-
nak lanaldi-murrizketa bati edo borondatezko eszedentzia 
bati haldu zioten.

Lanaldi-murrizketa duten langileak, generoaren eta 
kausaren arabera

Eszedentzian dauden langileak,  
generoaren eta kausaren arabera

Legezko zaintza

Senideak zaintzea

Borondatezkoa

Legezko zaintza

Senideak zaintzea

Borondatezkoa

3.571 292
97 15

172 39
13 7

80 533
17 246

 Emakumeak Gizonak Guztira

2017an guraso-baimenari heldu dioten pertsonak 494 163 657

2017an guraso-baimena amaitu ondoren lanera itzuli diren pertsonak, guztira 396 39 435

Lanera itzultzen direnen tasa  % 73,5  % 22,3 % 60,9 
(2017an baimena amaitzean lanera itzuli diren pertsonak, %-tan) 
  
2016ean guraso-baimen batetik itzuli eta 12 hilabete ondoren 147 18 165 
EROSKIn jarraitzen duten pertsonak 
 
Atxikipen-tasa (2016ean baimen batetik itzuli eta 12 hilabete ondoren % 78,6 % 94,7 % 80,1 
EROSKIn jarraitzen duten pertsonak, %-tan)
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Taldeko negozien 
prebentzio-planak 
berrikustea eta 
eguneratzea, baita 
arriskuen ebaluazio 
orokorrak eta 
arrisku psikosozialen 
ebaluazioa ere.

Prebentzioko 
barne-ikuskapenak 
eta ikuskapen 
programatuak egitea; 
azken horiek zentroek 
beraiek egiten 
dituzte, eta, ondoren, 
hautemandako 
akatsak zuzentzeko 
neurrien jarraipena 
egitea. 

Osasuna eta segurtasuna lanean

EROSKIn, lan proaktiboa egiten dugu langile guztien segur-
tasun eta osasunarekiko dugun konpromisoa gauzatzeko. 
Laneko arriskuak prebenitzeko eta osasuna sustatzeko neu-
rriak etengabe hobetzen ditugu, prebentzioa enpresaren 
kudeaketa orokorreko sisteman eraginkortasunez txertatuz.

Laneko arriskuak prebenitzeko bi zerbitzu mankomunatu 
ditugu: bat CAPRABOrentzat, eta bestea taldeko gainerako 
sozietateentzat. Espezialitate hauek dituzte bi zerbitzuek: la-
neko segurtasuna, industriahigienea eta ergonomia, psiko-
logia aplikatua; eta EROSKI sozietate kooperatiboan, baita 
osasunaren zaintza ere. Gainerako sozietateetan, kanpoko 
prebentzio-zerbitzuek ematen dute espezialitate hori.

Gainera, langileok lagundu egin dezakegu; horretarako, 
arriskuak identifikatzeko eta laneko baldintzak hobetzeko 
proposamenak helaraz ditzakegu osasun- eta segurtasun-
batzordeetara (hainbat arlotan jarduten dute, lantokian 
zein erakunde osoan), eta sozietate-ordezkaritzako beste 
organo batzuetara ere (haietan, EROSKIko langile guztiak 
daude ordezkatuta, beren ordezkarien bitartez) eta laneko 
osasun eta segurtasunarekin lotutako gai guztiak jorratzen 
dira.

Laneko Arriskuen Prebentzioa

Laneko arriskuen prebentzioaren (LAP) arloan, honako 
hauek izan dira 2017ko jarduketa adierazgarrienak:

Larrialdietako 
simulakroak egitea, 
ebakuatuz edo 
ebakuatu gabe.

33.000 ordu baino 
gehiago inbertitu 
ditugu prebentzioko 
oinarrizko ikastaroetan, 
lanpostuetako arriskuei 
buruzko prestakuntzetan 
edo larrialdietako 
jardueretan.

ere arduratzen gara. Lehen laguntzako prestakuntza-jarduerak 
koordinatzen eta ematen ditugu.

Giza baliabide propiorik ez dagoen lekuetan, jarduerak Kan-
poko Prebentzio Zerbitzuek egingo dituzte.

Osasunaren zaintza

Gainera, osasunaren zaintzaren zerbitzuaren barruan, azter-
keta mediko espezifikoak egiten ditugu, lanpostu bakoitzeko 
arriskuaren arabera, eta bereziki sentikorrak diren langileen 
jarraipena egiten dugu. Gaixotasun profesionaltzat hartzen 
diren kasu guztiak mutualitatearekin batera berrikusi eta koor-
dinatzen ditugu, eta, horrez gain, osasun kolektiboa zaintzeaz 

Laneko istripuen tasa

32,2 istripu arin 
baja eta guzti, lan egindako 

milioi bat orduko

Kausak: 
%47,3 gehiegizko esfortzuak 

%11,7 maila bereko erorikoak 
%10,2 ebakiak

%30,8 beste kausa batzuk

Eragile materiala:
%42,6 kaxak eta objektuak

%7,2 metalezko produktuak eta erremintak
%6,9 orgatilak edo antzekoak 

%43,3 beste eragile material batzuk 

5,4  in itinere istripu 
baja eta guzti, lan egindako 

milioi bat orduko

laneko 
istripu 

hilgarririk 
ez

LAPari buruzko prestakuntza-tasa

39.478 orduko  
1,3 orduko 
prestakuntza, batez beste, langile bakoitzeko:

Prestakuntza-motak: 
%48,1 Hasierakoa 
%21,1 Laneko ekipamenduen erabilera 
   %6,7 Larrialdiak
%24,1 LAPeko beste prestakuntza-programa  
         batzuk

Absentismo-tasa

%5,8ko laneko absentismoa 
(gaixotasunengatik,gaixotasun 
profesionalengatik eta laneko 
istripuengatik hutsegindako 
orduen ehunekoa/lanordu teorikoak)

Gaixotasun profesionalen tasa

Gaixotasun profesional 1,2 
bajarekin, lan egindako milioi bat 
orduko

 %70 %30  
 emaku- gizonak 
meak 

 %80 %20  
 emaku- gizonak 
meak 

 %96 %4  
 emaku- gizonak 
meak 

 %6,4 %3,8  
 emaku- gizonak 
meak 
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Garapen profesionala

EROSKIko lantaldeetako langileen garapen profesionala 
eta pertsonala sustatzea 2020ra arteko Plan Estrategikoaren 
hiru zutabeetako bat da, eta, horri esker, pertsonen pres-
takuntza gako gisa kokatzen da lehiakortasuna hobetzeari 
dagokionez. Gure langileak gaituz, errendimendu altuko 
lantaldeak osatu nahi ditugu, hazkunde profesionala bul-
tzatu eta autokudeaketaren kooperatiba-kultura sustatu. 

2017an, ia 2 milioi euro inbertitu genituen gure langileen 
prestakuntzan, 207.000 ordutara iritsi arte. Bete urte batez, 
gaikuntza-programen ardatza lidergoa eta freskoetako 
langileen profesionalizazioa izan da. Horrekin batera, 
talentu-programa baten alde egiten jarraitu dugu, erakun-
de barruko potentziala handitzeko. 

Gainera, EROSKIn lanik gabe zeuden Mondragon Koope-
ratibako bazkideak birkokatzen lagundu dugu. Zehazki, 27 
pertsona birkokatu ditugu eta horietatik 17 behin betiko 
lanpostuan daude. 

2017an, prestakuntza-programa nagusiak hauek izan dira:

Fresko-eskola. 2017an, harategi-, arrandegi-, okindegi-, 
urdaitegi- eta frutategi-eskoletako heziketa-programekin 
jarraitu dugu. Horretarako, 2016an garatutako kudeaketa-
tresnak eta prestakuntza-zentroak izan ditugu eskura, 
baita prestakuntzaz arduratu diren 50 monitore ere. 467 
pertsonak baino gehiagok hartu dute parte eta 49.859 
prestakuntza-ordu eman dira. 
 
Bezeroaren arretarako programa. Programa honen helbu-
rua gure langileak dendako bezeroari arreta eta zerbitzu 
aurreratuak emateko trebatzea izan da. 2017an zehar, 
5.748 prestakuntza-ordu eman dira gai horretan.

Orain Campus. Ikasketa- eta garapen-esparrua, EROSKIren 
Talentuaren eta Zuzendaritza Garapenaren Ereduaren 
esparruan, berrikuntza, lidergoa, espiritu kooperatiboa eta 
profesionaltasuna sustatzeko, beharrezko elementuak bai-
tira gure erakundearen erronkei aurre egiteko. Campusean 
lau fakultate daude (Komertziala eta Marketina, Sarea, 
Jenioa eta Asmamena, eta Soziolaborala).  
Haietan, 691 pertsona aritu dira, eta, guztira, 13.080 
prestakuntza-ordu eman dira.

SUMMA. 2015etik eta Mondragon Unibertsitatearekin 
elkarlanean, bazkide langileen zuzendaritzako eta erakun-
de-kudeaketako trebetasunak garatzeko helburua duen 
proiektua. Bertan, arreta berezia jartzen da emakumeen 
garapen profesionalean, agintaritza- eta zuzendaritza-
postuetara iritsi ahal izan daitezen. 2017an amaitu zen 
SUMMAren lehen promozioa, 20 pertsonakoa.

Online prestakuntza. ENFORMA EROSKIren e-learning plata-
forma da. 2017an, 2.345 erabiltzaile izan ditu.  
 
Hizkuntzak. Ingurunearekiko gure konpromisoa sustatzeko 
eta bezeroarekiko arreta berezia hobetzeko, 11.200 euro 
baino gehiago inbertitu ditugu, tokiko hizkuntza ikas deza-
ten 30 pertsonak baino gehiagok.

EROSKIko langileen batez besteko 
prestakuntza-orduak, generoaren eta kategoria 
profesionalaren arabera

6,6 ordu  
gizonak Guztira

6,8 ordu 
emakumeak

6,8
ordu 

langieko

Unibertsitatea – Enpresa Talentu 
Transferentzia Plan berria 
 
2017an, lankidetza-hitzarmen berri bat sinatu dgu Mon-
dragon Unibertsitatearekin, EROSKIn profesional berriak 
sartzeko eta bi erakundeen arteko transferentziarako. 
Horretarako, etengabeko prestakuntzako, enpresa-
kudeaketako berrikuntza metodologikoko, ezagutza 
teknikoaren transferentziako eta EROSKIn intraekin-
tzailetzako proiektu berrietarako ekosistema berri bat 
sortzeko programak egingo dira. Unibertsitatea-Enpresa 
talentu-tranferentziako planaren ardatza zenbait eremuk 
osatzen dute: berrikuntza-proiektuen kudeaketak, “design 
thinking” metodologiek eta “open innovation” berrikuntza 
irekiko plataformek.

Bazkideek parte hartzeko kanal berriak diseinatzen 
batera lan egitea da gure helburua, belaunaldi berriko 
“zurekin” dendetan ematen den arreta etengabe hobe-
tzeko. Gainera, Unibertsitatea-Enpresa biko lantaldeen 
bidez, zenbait berrikuntza-ekimen abiaraziko ditugu; 
horien artean, hauek nabarmentzen dira: Merkataritza 
Elektronikoaren eremuetan zehaztutakoak, horiekin 
lotutako produktuen Gomendio eta Iradokizun Sistemak, 
muturreko freskotasuna Fruta eta Ortuarien atalean, eta 
hobekuntza operatiboak dendetako kutxa-lerroetan. 

5,1

12,9

15,4   

19,7

19,5   

76,6

4 

8,8

11,8

14,3

19,9

44,8 

   

4,9

12,0               

13,8

17,4

19,8

54,3   

Profesionala 

Arduraduna

Teknikaria

Agintaria 

Kudeatzailea 

Zuzendaria

EROSKIk frankizia-eredu oso lehiakor eta errentagarri hori 
bereizten duten bi sari jaso ditu 2017an, frankiziatuarekin 
elkarlan-harreman estuan oinarrituta:

• Frankiziako Sari Nazionala Retailing/Merkataritza kategorian, 
Espainiako Frankiziatzaileen Elkarteak emana.

• FIFSUR saria (Hegoaldeko Frankizien eta Negozioen Azoka) 
Merkataritza/Retail sektoreko frankizia nabarmenenari.

EROSKI denda frankiziatuen sarean, 3.315 pertsonak egiten 
dute lan; haietatik, 471 pertsona 2017an hasi ziren.

Frankiziatutako ekintzaileak

Supermerkatu frankiziatuen irekiera guztiak kooperatibak 
sustatzen duen gaur egungo “zurekin” merkataritza-eredu 
berrikoak dira.

Hala, beren negozioa izan nahi duten langile bazkideek 
“Zurekin Frankizian” programari heltzeko aukera dute. 
Prestakuntza espezializatua eta zerbitzu zein abantaila 
pertsonalizatuak emango dizkiegu, baita dendak kudea-
tzeko tresna aurreratuak ere. Gainera, EROSKI konfiantzazko 
markaren babesa izango dute.

Frankiziaren kolektiboaren euskarri izaten aurrera egite-
ko, akordioak sinatu ditugu Cajasur eta Kutxabankekin, 
finantziazio-baldintza mesedegarriak lor ditzaten. Gainera, 
lankidetza-akordio bat sinatu dugu Enpresaburu Gazteen 
Elkarteen Espainiako Konfederazioarekin (CEAJE), ekintzaile-
tza laguntzeko eta bultzatzeko.

Sustapen profesionala 

Prestakuntzarekin batera, EROSKIko pertsonen kudeaketaren 
beste elementu garrantzitsu bat maila-igoera da. Prozesu 
naturaltzat hartzen dugu gure langileen bizitza profesiona-
lean, eta gaikuntza profesionalean eta jardueraren kalitatean 

oinarritzen da. Ildo horretan, 2017an, gure langileen %0,9 igo 
zen mailaz. Hau da, 262 pertsona. Horien %80 baino gehiago 
emakumeak dira.

Jardueraren eta garapen profesionalaren aldian behingo ebaluazioa langileei, ehunekotan

Profesionala 

Arduraduna

Teknikaria 

Agintaria

Kudeatzailea 

Zuzendaria

%58 

%79 

%69 

%56

%92

%41

%58 

%79 

%75 

%51

%36

%48 

Langile 
guztien

%50*

 Langileen 

%83
ebaluazioaren 
mende dago

Emakume 
guztien %43

Gizon 
guztien %42

%21%79

15.330
pertsonari  

egin zitzaien 
ebaluazioa

* 2017an, aldi baterako kontratua 
zuten langileei edo merkataritza-
sareko desinbertsioek eragindako 
lantokietan lan egiten zutenei ez 
zitzaien jardueraren ebaluazioa egin.

emakumeak gizonak



78    Jasangarritasuna2017EROSKI  Jasangarritasuna2017EROSKI    79   

Langineak Langineak

Gure kudeaketaren sei ardatzak Gure kudeaketaren sei ardatzak

3 3

Autokudeaketaren kultura kooperatiboaren 
sustapena

Gure kultura kooperatibotik dator denda bakoitzeko profe-
sionalen lantaldeen autonomia-maila handiagoa sustatze-
ko interesa. Autokudeaketa lortzeko behar dituzten tresna 
guztiak emateko ari gara lanean. Hori da “zurekin” eredu 
berriaren filosofia.

Denda bakoitzeko profesionalek lantalde independente bat 
osatzen dute, eta jabe-ikuspegiarekin lan eginez langile-
ikuspegiarekin baino gehiago, beren lanaren diseinuan eta 
antolaketan lan egiten dute, “zurekin” denda berezia bihur-
tuz. Beren erabakiak hartzen dituzte eremu askotan:

• Barne-kudeaketa: ordutegiak, lan-txandak, egunerokoan 
lana antolatzea, oporrak, egun libreak, baimenak eta libran-
tzak, etab.

• Dendaren balio-proposamena, tokiko eta eskualdeko 
sorten kudeaketa, merkatura eta tokiko lehiakideetara ego-
kitzea, gizarte-inplikazioko jarduerak komunitatearekin, etab.

Horrek guztiak, lantalde osoak beretzat duen proiektuarekiko 
barne-konpromisoa bultzatzen du, eta horrek, aldi berean, 
talde osoa sendotzen du.

Aitorpenak: KREA sariak 
 
EROSKI Taldeko Aitorpen Korporatiboko KREA sariek EROSKI dendetako lantaldeen autokudeaketaren eremuko urteko eki-
men onenak saritzen dituzte.

2017an, sari horien IV. edizioa ospatu zen, eta 120 hautagaitzetatik 18k saria jaso zuten.

“Gure bezeroak” kategoria

Zentro handiak:  
“Bezero Plana” (EROSKI Bilbondo) 

“Hemengoak gara” kategoria 
 
Zentro handiak: 
“Zurekin, ekoizlea zainduz; haiekin, bezeroa zainduz; eta 
gu, produktua zainduz” (EROSKI Berango)

“Multzo trinkoa osatzen dugu” kategoria

Zentro handiak: 
“Biltegia gure esku” (EROSKI Tutera)

Zentro txikiak:  
“Arrantza jasangarriko tailerra” (EROSKI Center Avenida 
América)

 
Zentro txikiak:  
“Cedeira, itsas zaporea gara” (EROSKI Center Cedeira)

 
 
 
Zentro txikiak:  
“Ez dadila ezer falta, ez sobera geratu ere” (FAMILIA 
Monforte)

NÉCTAR

Hilean behin argitaratzen den aldizka-
ria, EROSKIren marka propioetako pro-
duktuak ezagutzera ematen dituena. 
Produktu berrien ezaugarriak (organo-
leptikoak, kalitatezkoak eta ontzienak) 
xehe-xehe azaltzen ditu. EROSKIren 
ardatz estrategikoei buruzko informa-
zioa jorratzen du aldizkariak, beste gai 
batzuen artean.

Barne-komunikazioa

EROSKIren eredu kooperatiboaren ezaugarri nagusia ho-
nako hau da: langileek konpromiso handia dute erakun-
dearekiko. Horretarako, gure kudeaketa-ereduak parte- 
hartzea eta barne-komunikazioa ahalbidetzen ditu. 
 
Gure iritziz, bi elementu horiek funtsezkoak dira gure langi-
leek informazioa, mailaz igotzeko aukera eta motibazioa 
izan ditzaten, eta gure erakundean etengabeko hobekun-
tza sustatzeko.

2017an, barne-komunikazioko plana egin dugu eta 5.000 
bazkide langile inguruk hartu dute parte, kolektibo osoaren 
urteko bileran, 150 pertsonako taldetan, Goi Zuzendaritza-
ren gidaritzapean. 

Eroski Club 
Mastercard 
kreditu-txartel 
berria, abantaila 
eta aurrezki 
gehiagorekin. 
info + 

Ongietorria ematen diegu 2021era arte 
hautatutako delegatu berriei, eta beren 
agintaldia amaitu duten delegatuei sasoi 
honetan egindako lana eskertzen diegu. 
info + 
 

JAGOLETZA-BATZORDEA– 
ERREKURTSO BATZORDEA 

Botoa emateko bigarren itzulia bukatu 
da 

Nota orokorrak OSO ONGI izaten 
jarraitzen du 

Singular prozesu arautu, gidatu, kontrolatu 
eta ebaluatu bat da, bazkide berriak gure 
Kultura Korporatibora egokitzea bermatzen 
duena. 6 hilabete irauten du. info + 

#105 

2017Ko maiatza 

Anekdota gisa: astelehena da jankide gehien 
izaten den eguna, eta ostiralean % 14 egiten 
du behera kopuruak. Jankide gehieneko 
hilabeteak, berriz, otsaila, martxoa, apirila 
eta azaroa. info + 
 
 
 

SINGULAR 

ZUREKIN EGOITZA 

BA AL ZENEKIEN... 

PRESTAMEN BATZARRA 

KONTSEILU SOZIALA 

SUKALDARITZAKO INKESTA 

KOSTA TRAIL  EROSKI KLUBA 

Bazkide berriak/etorkizunekoak 
hartzera zuzendutako programa 

Hautagaitzen bilketa apirilean 
zentroko bileretan 

2017ko apirila 
Bazkide langileak> 8.171               
Bazkide kontsumitzaileak> 1.076.422 

Kontseilu Errektoreak ekainaren 21eko 
Batzar Nagusian emaitzen behin betiko 
zerrenda aurkeztu arte, bigarren itzulian 
boto gehien izan dituzten hautagaiak izango 
dira KSko zona bakoitzeko kide titularrak eta 
ordezkoak. info + 

Sarrerako tornuetan erabilgarri daukazu 
Orain-eko akademien eta lau fakultateen 
edukiari buruzko material interesgarria. 
Libururen bat interesatzen bazaizu, bidali 
mezu bat helbide honetara: 
biblioteca@eroski.es. ANIMA ZAITEZ! info+ 

HEMEN da Orain -  JAKINN 
liburutegia!! 

ZORIONAK! 40 urte igaro dira lehen Eroski produktuak sortu zirenetik. Gure aldetik onena 
eman dugu zeregin honetan, Eroskiren balioen aurkezpen onena bihurtu arte produktuok. 
Denbora honetan guztian, gure bezeroen leialtasuna lortzeaz gainera, kooperatibako 
bazkide guztion bihotza ere bereganatu dute. Eta hori ospatu beharra dago. info + 

Datorren maiatzaren 26an gure delegatuek 
Osoko Bilkuran botoa emateko hautagaitza 
aurkezten duten zonen kopuruaren arabera 
ordenatu ditu proposamenak Kontseilu 
Sozialak. info + 

EROSKI bigarren geratu da emakumeen 
kategorian  X. Donostiako enpresen 
karreran. ZORIONAK! 
 
Egoitzan 2.800 € bildu dira Sestaoko 
suteak eragindako gure lankideentzat. 
ESKERRIK ASKO! 

Forum Sport-en edozein dendatan 
eman dezakezu izena ekainaren 7a 
baino lehen. KORRI!.info + 

Lan-bazkideen Prestamen 
Batzarrerako izena eman duzu. Epea 
maiatzaren 19an amaituko da.  

1
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NEXO

Online aldizkaria, egunero berritzen 
dena. Enpresaren arlo guztiei buruzko 
informazioa ematen du, datu eko-
nomikoetan, sozietate-datuetan eta 
EROSKIren Zurekin ereduaren oinarri 
diren merkataritza-ardatzetan arreta 
jarrita. Gainera, Nexo aldizkariak mono-
grafikoak egiten ditu aldizka.

La Parrapla

Egoitza Sozialerako hilean behingo 
buletina, sozietatearen bizitzako albiste 
garrantzi tsuen berri ematen duena, 
laburpenen bidez.

Intranet korporatiboak: 
 
Balio profesionaleko eta sozietatearen intereserako edukiak eskaintzen dituzte. 
Gainera, zenbait intranet, hala nola FORUM SPORTeko Forumnet, dokumentuen 
gordailu ere badira. Beraz, informazioa trukatzeko eta lankidetzan aritzeko aukera 
emate diete taldeei, eta hori ezinbestekoa da barne-komunikazioa eraginkorra izan 
dadin.

EROSKIn, komunikazioa negozio guztietako maila guztietako 
pertsona bakoitzarengana iristen da, eta taldea osatzen 
duen sozietate bakoitzaren ezaugarrietara egokituta dago. 
 
Horretarako, hainbat tresna eta argitalpen erabiltzen ditugu, 
langileen eta erakundeen artean komunikazio arina indar-
tu eta sustatzeko:
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Lan-munduan txertatzea 
eta gizarte-berriuntza
EROSKI, kontsumo-kooperatiba bat denez, proiektu kole-
ktibo bat da, kasu honetan kontsumitzaileei eta gizarteari 
laguntzen ahalegintzen dena. Eta, hortaz, gizarte-egoera 
ahulean eta gizarte-bazterketako arriskuan dauden pertso-
nak lan-munduan txertatzeko konpromisoa daukagu. Hori 
dela eta, lanerako prestakuntza-hitzarmenak egin ditugu 
enplegu-zerbitzu publikoekin eta zenbait erakunderekin; 
besteak beste, Gurutze Gorriarekin. Hitzarmen horien bidez, 
prestakuntza-programak eta lanekoak ez diren praktikak 
antolatzen ditugu urtero, lan-munduan sartzeko zailtasun 

Kontratazio-konpromisoa duen ikastaroan

2017an, kontratazio-konpromisoa duten 8 ikastaro eman 
dira, eta haien bitartez, 139 ikasletik 74 kontratatu dira. Deial-
dien arabera, kontratazio-konpromisoa %57koa zen batez 
beste, eta azkenik %67 kontratatu ziren. Gainera, 2018an 
amaituko diren bi ikastaro daude abian: arloko arduradu-
nentzat eta ataleko nagusientzat, Salmenten Merkataritza 
Kudeaketa profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko, 11 ikasle-
koa; eta haragi, arrain eta urdaitegiko ikastaro balioaniztu-
na, Araban egina, 14 ikaslekoa.

ONCE Fundazioaren 
Inserta programa

EROSKI ONCE Fundazioaren Inserta programako eta 
Foroko Espainiako 64 enpresa liderretako bat da. Inserta 
enpresa garen aldetik, gizarte-erantzukizunarekin, anizta-
sunarekin eta desgaitasunarekin dugun konpromisoa 
adierazten dugu, eta aldagai hori zeharka haren balio-ka-
tean eta garatzen dituzten GEK-ko politiketan integratzeko 
grina, hartara lehiakortasuna hobetuz. ONCE Fundazioa 
gurekin lankidetzan ari da desgaitasuna duten pertsonen 
enplegua sustatzen duten eta haien bizi-kalitatea hobe-
tzen duten proiektuak garatzen, berritzeko, bereizteko eta 
balioa sortzeko proiektu horiek ematen dizkiguten aukera 
guztiak optimizatuz.

Lanekoak ez diren praktiken 
programa VEGALSA-EROSKIn

2017an, VEGALSA-EROSKIn 30 lankidetza-hitzarmen sinatu 
genituen gizarte-intereseko 35 elkarterekin. Besteak beste, 
‘Lanean ikasi’ programa, Secretariado Gitano Fundazioak 
bultzatua, gure establezimenduak ikasleen esku jartzeko, 
laneko gaitasunak har ditzaten laneko benetako ingurune 
batean praktikak eginez. Gainera, 2017an, lanekoak ez 
diren praktiken lankidetza-hitzarmenak jarri dira abian, 
kolektibo zaurgarrien integrazioa errazteko; esate bate-
rako, gizarte-bazterketako arriskuan dauden kolektiboak, 
genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak edo 45 
urtetik gorako pertsonak. Praktika horiek VEGALSA-EROSKIn 
egin zituztenen %18 enpresako plantillan sartu dira.

Prestakuntza duala

2017ko ekainean, prestakuntza dualari ekin zitzaion, 3 
ikaslerekin, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua 
dutenak urtebeterako, ikasketak eta praktikak konbinatuz. 
Prestakuntza garatzeko lanpostuak supermerkatuko ataleko 
arduraduna, hipermerkatukoa eta bidaietako saltzailea 
dira.

Produktu inklusiboak 

Supermerkatu inklusiboak 

Muntanyola gaztak eta 
Urpina ardoak CAPRABOn

CAPRABOn, 2017an, gure supermerkatuetan Muntanyola 
gaztak eta Urpina ardoak merkaturatu genituen, AMPAS 
Fundazioarenak. 50 urtetik gorako ibilbidea duen erakunde 
hori lanean ari da desgaitasun intelektuala edo gaixotasun 
mentala duten eta zaurgarritasun-egoeran dauden per-
tsonen hezkuntza, bizi-kalitatea eta laneratzea sustatzeko. 
Zehazki, Quesos Muntanyola enpresan, desgaitasun intele-
ktuala duten 10 pertsonak egiten dute lan eta 14 motatako 
artisau-gaztak egiten dituzte: ahuntzarena, bufalo emearena, 
behiarena eta ardiarena. Horietako batzuek sariak jaso dituzte 
sektoreko lehiaketa ospetsuenetan: World Cheeses Awards 
(Donostia), Gourmet Quesos (Madril) eta Fira Làtcium (Vic).

CAPRABO eta AMPANS: osoki desgaitasuna 
duten pertsonek osatutako Kataluniako 
lehen supermerkatua

Manresan kokatutako supermerkatu berrian, desgaitasuna 
duten 10 pertsonak egiten dute lan eta desgaitasuna duten 
pertsonak laneratzeko aukera berriak zabaltzen ditu. Proiektu 
horrek dendaren jardueren, denboren eta konplexutasuna-
ren aurretiko azterketa bat egitea eskatu du, supermerkatu 
baten kudeaketak eskatzen dituen lanen, zereginen eta 
funtzioen prozesuak dendako lantaldea osatzen duten per-
tsonen denetariko profiletara egokitzeko. Enplegua sortzeaz 
gain, ekimen horrek desgaitasuna duten pertsonen profilak 
lan-merkatuan sartzeko bidean aurrera egiteko aukera ema-
ten du. Urrats garrantzitsua da CAPRABOren eredu frankizia-
tua gizarte-ekonomiako enpresetara zabaltzeko.

“We, a alegría da horta” eta 
“Galifresh” VEGALSA-EROSKIn

VEGALSA-EROSKIn, dibertsitate funtzionala duten pertsonak 
gaitzearen eta gure jardueran sartzearen aldeko apustua 
egiten dugu, zenbait proiektu aktibatuz; esate baterako, ‘We, 
La Alegría de la Huerta’ ortuarien marka jarri genuen abian 
2016an, Down Coruña Elkartearekin elkarlanean, eta Paideia 
Fundazioko bost pertsona sartu genituen 2017ko Gabo-
netako Saskien kanpaina egiteko. Aurten ere sinatu dugu 
akordio bat Vigoko Freshcut enpresarekin, bosgarren gamako 
beren produktuak gure linealetan sartzeko. Enpresa horretan, 
plantillaren %80k dibersitate funtzionala du, eta barazki- 
kremak eta denetariko fruten pureak hornituko ditu, eta Gali-
fresh markaren bidez merkaturatuko dira. 

Bestetik, EROSKI Taldean, gizarte-berrikuntza lantzen dugu, 
zenbait proiekturen bidez, gaitasun desberdinak dituzten 
pertsonak integratzeko. Beste proiektu batzuk aurreikusten di-
tugu gizarte-ekonomiako erakundeekin eta gizarte-helburuak 

EROSKI eta GUREAKen hirugarren 
supermerkatu inklusiboa

EROSKIn, beste urrats bat egin dugu desgaitasuna duten per-
tsonentzako GUREAKekin batera garatu dugun enplegagarri-
tasun-eredua zabaltzeko apustuan, oso-osorik desgaitasuna 
duten pertsonek kudeatutako hirugarren supermerkatua in-
auguratuz Gasteizen. Aurreko bi denden balantze positiboak 
(Azpeitian 2015ean eta Gasteizen 2016an inauguratuak) 
hirugarren proiektu hau bultzatu du eta denda frankiziatuaren 
gure ereduaren lehiakortasuna berretsi du. Eredu hori ekin-
tzaileekin, kooperatibekin eta gizarte-ekonomiako enpresekin 
partekatu daiteke, enplegua eta aberastasuna sortzeko gure 
inguruan, eta gizarte-enplegua dibertsifikatzen jarraitzeko. 
Establezimendu horien praktikari esker, lanpostuak gaitasune-
tara hobeto egokitzeko aukera ere izan dugu.

Desgaitasuna duten langileen banaketa, kategoria profesionalaren arabera

EROSKIko desgaitasuna duten 
pertsona guztiekiko, %-tan

EROSKIk, pertsona guztien aukera-berdintasunaren konpromisoa betez, desgaitasuna 
duten 398 pertsona ditu langile zuzenen artean.

 Profesionala 

 Arduraduna 

 Teknikaria 

 Agintaria 

 Kudeatzailea 

 216 127

 16 9

 7 2

 7 12

 0 2

 343

 25

 9

 19

 2

% 86,2 

% 6,3

% 2,3

 % 4,8

 % 0,5

Guztira

dituzten beste erakunde batzuekin elkarlanean, frankiziatu-
tako supermerkatuen bidez beste eskualde batzuetan ere 
desgaitasuna duten pertsonentzat enplegua sortzeko.

handienak dituzten kolektiboentzat. Horri esker, pertsona 
horiek gaikuntza profesionala lor dezakete eta, horrenbes-
tez, gure salmenta-puntuetan lan egiten hasteko aukera 
dute. 2017an, 88 erakunderekin elkarlanean, 400 pertsonari 
baino gehiagori eman genien prestakuntza, eta, haietatik, 
gaikuntza-programak amaitutakoan, EROSKIk 120 baino 
gehiago kontratatu zituen. 
 
2017an, kolektibo horiei lan-munduan sartzen laguntzeko 
egindako ekimenetatik, hauek dira aipatzekoak:
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EROSKI Basic

342 referencias 

Ecron

53 erreferentzia 

Belle

426 erreferentzia 

Romester

489 erreferentzia 

EROSKI Natur

369 erreferentzia 

EROSKI SeleQtia

196 erreferentzia 

EROSKI

2.752 erreferentzia 

EROSKI Sannia

141 erreferentzia 

Visto Bueno

1.739 erreferentzia 

Merkataritza-lehiakortasu-
narekiko konpromisoa
2017an, balio-katearen optimizazioaren, denda-eredu 
berrien garapenaren eta bezeroekin beste modu bateko 
harremana izatearen aldeko apustua egiten duen be-
rrikuntza integralarekin jarraitu dugu, gure egunerokotasuna 
inspiratzen duen ‘zurekin’ ispirituaz blaituta. ‘Zurekin’ denda 
ez da soilik eraldaketa fisiko bat; batik bat, gure antolakun-
tzaren aldaketa kultural bat da, kontsumitzaileak grabitate-
zentroaren erdian kokatzen dituena. Gure helburua, erakun-
dea dendetara begira jartzeaz gain, gure laguntzaileei eta 
gure enpresa hornitzaileei begira jartzea da. Horregatik, 
eskerrak eman nahi dizkiegu gure hornitzaileei, haiei esker 
gure dendek behar duten guztia dutelako, bezeroek beren 
behar guztiak ase ditzaten eta gure zentroetan aukeratzeko 
askatasun handiagoa izan dezaten.

Gero eta produktu-gama zabalagoa, pertsonalizatua, eta 
gehiago aurreztuz: hori da EROSKIk dendetara etortzen diren 
pertsonei eskaintzen dien balioa, elikadura osasungarriagoa 
eta kontsumo jasangarriagoa izateko aukera onena. Horreta-
rako, fabrikatzailearen marka eta geure marka eskaintzen 
dugu gure balio-katean, baita denda bakoitzetik hurbileko 
tokiko produkzioko elikagaien aniztasun handia ere.

Gainera, gure merkataritza-itunei eusten diegu, kontsumi-
tzaileei egiten diegun proposamena hobetzeko, eta nekaza-
ritzako elikagaien produkzio-sarearen aniztasuna indartzen 
jarraitzen dugu, tokiko sektore jasangarria lortze aldera, 
EROSKIk eta bezeroek partekatutako konpromisoaren bidez.

Merkataritza-lehiakortasunaren hobekuntzaren gakoak

Nekazaritzako 
elikagaien produkziosarearen 

aniztasuna, tokiko ekoizle 
txikiak sustatuz

Salmenta 
eta horniketa-prozesuak 
optimizatzea, balio-kate
osoan eraginkortasun 

handiagoa lortuz

Gizarte 
eta ingurumen-erantzukizuna, 

enpresa hornitzaileak 
aukeratzeko irizpide gisa

Berrikuntza 
enpresa hornitzaileekiko eta 
elikaduran erreferentzia diren 

erakundeekiko lankidetza-
esparruan

Prezio 
egoki eta lehiakorragoak, 
merkataritza-itunei esker, 

eta promozio eta eskaintza 
pertsonalizatuak kudeatuz

Gure Markak

Onenetan onena. Basque Culinary Centerrek egiaztatutako produktua. 

Nutrizioaren aldetik orekatutako produktuak, merkatuko berdina edo batezbes-
tekoa baino hobeak: %25 gatz gutxiago, %30 koipe eta azukre gutxiago, eta/
edo%30 koipe ase gutxiago. Zuntzean, Omega 3an eta fitoesteroletan abe-
ratsak, zapore osoarekin eta prezio onenean. 

Produktu freskoak, zapore guztiarekin, erabateko trazabilitatearekin eta kalitate 
kontrolatuarekin, jatorri onenetatik eta une onenean. 

Arropa eta oinetakoak, geuk diseinatuak eta kalitate-prezio erlazio onenean.

Produktu-gama zabala, behar duzun guztia, 
kalitate-prezio erlazio onena bermaturta. 

Kosmetikako, higieneko eta zaintza pertsonaleko produktuak, parabenorik eta 
triklosanik gabeak, dermatologikoki testatuak eta prezio onenean. 

Kirol-arropa eta -ekipamendua, geuk diseinatua eta kalitate-prezio erlazio 
onenean.

Egunero kontsumitzeko produktuak, EROSKIren kalitate-berme guztiekin eta 
prezio baxuenean. 

Gailu elektronikoak eta etxetresna elektrikoak, zenbait funtzionaltasun-maila-
takoak, kalitate-prezio erlazio onenean.

2017an, gure markaren 40. urtemuga ospatu dugu. 
Sortu zirenetik, EROSKI markako produktuak hazi egin 
dira eta familiakoak bihurtu dira; hori dela eta, urte 

osoan zehar, gure bezeroekin ospatu dugu urtemuga, 
eta lanean jarraitu dugu, aurrezten laguntzen dieten 
kalitatezko produktuak eskaintzen.
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Gure horniketa-katea

Merkataritza-banaketaren jardueran, produktuen prezioa eta 
eskuragarritasuna dira kontsumitzaileek ondoen estimatzen 
dituzten balioak. Hortaz, hornitzaileen hurbiltasuna (geogra-
fikoa zein baterako ekimenei heltzeko garaian) funtsezkoa 
da gaur egun.

EROSKIn, 10.000 merkataritza- eta zerbitzu-enpresa horni-
tzailerekin baino gehiagorekin egiten dugu lan. Eta haiekin, 
2017an, 4.100 milioi eurotik gorako transakzio ekonomikoak 
egin genituen. Beraz, azken ekitaldian, 110.000 produktu 

baino gehiago saldu genituen. Konpromiso handia dugu 
Espainiako produkzio-ehunarekin. Izan ere, hornitzaileei egi-
ten diegun gastuaren %98 Espainiako lurraldeko enpresei 
dagokie. Gainera, hurbileko kontsumoa sustatzen saiatzen 
gara. Horretarako, gure merkataritza-horniketako katearen 
%50 tokiko eta eskualdeko hornitzaileak dira.

Merkataritza- eta zerbitzu-hornitzaileak herrialdearen arabera

Herrialdea Enpresa 
hornitzaileen kop.

Espainia 10.079   
Txina 83   
Frantzia 66   
Portugal 42   
Erresuma Batua 33   
Holanda 17   
Belgika 16   
Alemania 15   
Italia 14   
Bangladesh 13   
Danimarka 10   

Ingurunea oso lehiakorra da; alde batetik, lehengaien 
merkatuak globalak dira, eta, beste batetik, marka handi ai-
tzindariek mundu-mailan jarduten dute. Testuinguru horretan, 
EROSKIn, nazioarteko eta Espainiako merkatuetan ditugun 

* Herrialde hauetako bakoitzean, enpresa hornitzaile bat 
dago: Grezia, Hego Korea, Polonia, Eslovakia, Tunis, Kanada, 
Luxenburgo eta Israel.

Gure hornitzaileen gizarte- eta ingurumen-erantzukizuna

Bidezko merkataritza

EROSKI Espainiako lehen banaketa- 
enpresa izan zen merkataritza-
eskaintzan bidezko merkataritzako 
produktuak sartzen. Gainera, Fairtrade 
International erakundeak produktu ho-
riek inportatzeko eta gure merkataritza-
markarekin banatzeko legitimatutako 
eragile gisa aitortu gaitu. Hauek dira 
saltzen ditugun bidezko merkataritzako 
produktuak: kafea, kakaoa, tea eta 
azukrea, eta ziurtatutako ehungintzako 
zenbait produktu ere bai.

Fairtrade International produktuek 
haren horniketa-katearen ziurtagiria 
dute. Hau da, prozesu guztia berma-
tzen da, produktua sortzen denetik 
kontsumitzaileak erosten duen arte; 
beraz, bidezko merkataritzaren gizarte-, 
ekonomia- eta ingurumen-irizpideak 
betetzen direla bermatzen da: bizitza 
duina izateko soldatak, haurren esplo-
taziorik gabeko produktuak, gizonen 
eta emakumeen berdintasuna, lan-
eskubideak eta ingurumenarekiko 
errespetua.

Gizarte-erantzukizuna 

3. kapituluan (langileei buruzkoa) ze-
hazten denez, gure enpresa hornitzaile 
guztiek laneko gizarte-erantzukizuneko 
irizpideak bete behar dituzte. Hortaz, 
EROSKIrekin merkataritza-harremanik 
izan nahi badute, giza eta lan-eskubi-
deak bete behar dituzte. Gainera, gure 
barne-araudiak hornitzaileen eta kon-
traten kudeaketan jarduera ustel oro 
prebenitzeko neurriak sustatzen ditu.

Jatorri jasangarriko produktuak

Enpresa hornitzaileak aukeratzean, 
ingurumen-irizpideak hartzen ditugu 
kontuan, eta jatorri jasangarria ber-
matuta duten produktuak sustatzen 
ditugu. Hori dela eta, horniketa-katean 
trazabilitatea eta natura-baliabideen 
kontserbazioa ziurtatzen dituzten 
zigiluak dituzten produktuak eskaintzen 
ditugu. Hona hemen horren adibide 
garbi bat: MSC (Marine Stewardship 
Council) zigiluko zenbait arrain-espezie 
saltzeko ziurtagiria dugu.

Gainera, hurbiltasun-kontsumoa eta 
ekodiseinua sustatzen ditugu, merkatu-
ratzen ditugun produktuen ingurumen-
inpaktu negatiboa arintze aldera. 5. 
kapituluan (ingurumenari buruzkoa), 
produktuekin eta enpresa hornitzai-
leekin lotuta hartu ditugun neurriei 
buruzko informazio gehiago dago.

itunak sendotzen ditugu (Europako erosketa-itunik handie-
nean parte hartuz). Elementu erabakigarriak dira; gure po-
sizionamendu lehiakorraren oinarri dira, eta kontsumitzaileei 
aurrezteko aukera ematen die.

AGECORE, Europako negoziazioko zentral handiena 

AGECORE zentrala Europako erosketen itun handiena da. 
EROSKIk, ITM Taldeak (Frantzia), EDEKAk (Alemania), COL-
RUYTek (Belgika), CONADek (Italia) eta COOPek (Suitza) 
osatzen dute, eta enpresa independenteak sortzeko ba-
lioak abiapuntu hartuta, epe luzeko ikuspegi estrategikoa 
partekatzen dute.

Helburua Europako kontsumitzaileei produktu-gama zaba-
lagoa eskaintzea da, aukeratzeko askatasun handiagoa 
izateko, prezio onenetan, eta gure enpresa hornitzaileen-
tzako negozio-aukerak zabaltzeko.

Merkataritza-itunak

*2017an, ez da aldaketa esanguratsurik izan gure horniketa-
katean.

Jasangarritasuna –ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-alder-
dien arteko orekatzat hartuta– funtsezkoa da gure horniketa-
katea osatzen duten enpresak aukeratzean. Esate baterako,  

angileak erantzukizunez kudeatzeko eskatzen diegu gure hor-
nitzaileei, eta enpresetan ingurumen-kudeaketarako sistemak 
ezartzen dituztenak lehenesten ditugu.

AEB 7   
Norvegia 7   
Pakistan 6   
Andorra 5   
Irlanda 5   
Vietnam 5   
Suitza 4   
Tailandia 3   
Grecia 2   
Beste herrialde batzuk* 9

Herrialdea Enpresa 
hornitzaileen kop.

AGECOREren fakturazio globala 140 mila milioi eurora hel-
du da, eta haren merkataritza-jarduera Europako 8 herrial-
detan garatzen da (Alemania, Belgika, Espainia, Frantzia, 
Italia, Suitza, Polonia eta Portugal).

Ituna aliatuen topagune ere bada, sinergiak bilatze-
ko, zenbait eremutan ezagutza elkartrukatuz; adibidez, 
kontsumo jasangarrian, kalitatearen kudeaketan, denda-
formatuetan eta tokiko ekoizle txikiekin lankidetzan aritzeko 
programetan.

Aurkeztutako datuetan, ez dira sartu gasolindegien eta 
negozio dibertsifikatuen merkataritza-hornitzaileak, ez eta 
CAPRABO eta VEGALSA-EROSKIren zerbitzu-hornitzaileak 
ere. Datu horiek 2018ko memorian sartuko dira.
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Gure sare logistikoa

 
EROSKI Taldeak 1.600 establezimendu baino gehiago ditu, eta 
haiei guztiei zerbitzua emateko, 19 plataformaz, 4 zirkulazio-
anezkaz eta 4 sendotze-plataformaz osatutako sare lo-
gistikoa dugu. Guztira, 341.000 m2-tik gorako azalera dute; 
haietatik, milioi bat kaxa inguru banatzen dugu egunero. 
 
Horniketa-katean gure prozesuak optimizatzen jarraitzeko, 
2017an, Balio Katearen berrikuspen osoa egin dugu, eta En-
presa hornitzailea-EROSKI efizientziak identifikatu ditugu eremu 
guztietan: erosketak-kalitatea-logistika. Gainera, deskargatzeko 
parrilla zabaltzen jarraitu dugu Hozteko eta Izozteko prozesue-
tan, gainerako plataformetan maldak ezarriz, gure platafor-
metako deskargak planifikatzeko eta arintzeko, eta alferrikako 
itxarote-denborak ekiditeko.  

 
Horizonte Proiektuaren inplementazio-modu berriarekin ere 
aurrera jarraitu dugu. Hiru helburu ditu:

• horniketa-kate osoaren berri izatea lortzea, eskaintza- 
aurreikuspenetan eta jarraitutasunean oinarritutako informa-
zioa eskuratzeko modua hobetuz; 

• salmenta eta zerbitzu-maila maximizatzea, eta hausturak eta 
stocka minimizatzea; eta

• horniketaren kudeaketa automatizatzea, lana salbuespen 
bidezko kudeaketan oinarrituz, eskuzko lanen kopurua eta 
bolumena murriztuz. 

diezaguketen alderdietan eginez. Hori dela eta, 2017-2020 
Plan Estrategikoan zehar, proiektuak hiru eremu hauetan ari 
gara biltzen: eraginkortasuna, elkarlan-eskaera eta elkar-
lana. Jarraian agertzen dira 2017ko lankidetza-planaren 
aurrerapen batzuk. 

Erreferentzia bidezko eskae-
ra eraginkorra 

Enpresa hornitzaileen eskaere-
tako bat zen jasotzen zituzten 
eskaerak ez zirela optimoak, 
beren ikuspegitik, eta, batzue-
tan, alferrikako kostu logistiko 
gehigarriak izaten zituztela. 
Hori dela eta, horniketa ber-
matzen duen eta horniketa-
kate osoaren (enpresa horni-
tzailearena zein EROSKIrena) 
errentagarritasun ekonomikoa 
bilatzen duen eredu bat gara-
tu dugu. Eraginkortasunik ezak 
konpontzeko, errotazio baxuko 
erreferentzien kasuan, Hotzen 
eta Izoztuen atalean, hornike-
taren beharrak eta helburuak, 
eta bidalketa/jasotze bakoitza 
mugitzearen kostua aintzat 
hartzen dituen tresna bat 
garatu dugu, plataformako  
stockaren mantentzeaz ere 
arduratzen dena. Tresnak 
eskaera minimo optimoa 
kalkulatzen du erreferentzia 
bakoitzerako, eta prestaketa 
errentagarri egiteko auke-
ra ematen du, picking-a 
eta garraio-kostua txikitzen 
duelako, entrega-kopurua 
txikiagoa denez. 

 
 

Electronic Data Interchange 
(EDI) ezarri dugu horniketa-
kate osoan 
 
Tresna jadanik ezarrita dago 
Hotzetan eta Izoztuetan eta, 
2017an, sistemak egokitzen 
hasi gara, Elikadura lehorrean 
ezartzeko 2018an zehar. 

EDI merkataritza-harreman 
batean parte hartzen duten 
sistema informatikoen artean 
dokumentu normalizatuak 
trukatzeko aukera ema-
ten duen sistema bat da: 
enpresa fabrikatzaileak eta 
banatzaileak. Dokumentua-
ren izaera normalizatuak 
bereizten du EDI informazioa 
elkartrukatzeko beste sistema 
batzuetatik. Tresna hori ezarriz 
eraginkortasunak eta onurak 
lortzen dira enpresa banatzai-
leetan eta fabrikatzaileetan. 

 

Jasotze-gertakarien txosten 
automatikoa jarri dugu 
abian gure enpresa horni-
tzaileentzat

Gure enpresa hornitzaileek 
baztertzeei eta jasotze-ger-
takariei dagokien informazioa 
ordenan, erraz eta egunero 
eskuratzeko beharretik sortu 
zen proiektua.  Txosten hori 
igorriz, informazio hori auto-
matikoki, azkar, laburtuta eta 
gure jasotzeetan hobekunt-
zak lortzeko helburua betez, 
lantzeko aukera ematen 
duen formatu batean jaso-
tzen da. 

Txostena egiteko eta automa-
tikoki bidaltzeko beharrezko 
garapenak amaituta daude, 
eta gure hornitzaile guztiei 
jakinarazteko eta zabaltzeko 
fasean gaude. Gure helburua 
hurrengo hiletan gainerako 
hornitzaileei helaraztea da. 

 

Topaketak enpresa horni-
tzaileekin

Elkarlanaren arloko beste 
palanka bat balitz bezala, 
gure enpresa hornitzaileekiko 
foroei eutsi diegu; haietan, 
adierazle gako nagusien bi-
lakaera, baterako proiektuen 
egoera eta ekin beharreko 
proiektu berriak partekatzen 
ditugu, Danone, Unilever, 
Procter & Gamble, Beiesdorf 
edo Ariasekin egin genuen 
moduan. 

Hornitzaileekin elkarlanean aritzeko proiektua

Enpresa hornitzaileekin elkarlanean aritzeko proiektuaren 
filosofia eta oinarria bere horretan utzi dira, uste osoa du-
gulako, 2014an abian jarri zenetik, haren indarguneak eta 
onurak frogatuta daudela. Bere garaian zehaztu genituen 
itemekin lan egiten jarraitu dugu, ahaleginak Enpresa 
hornitzailea-EROSKIri elkarrekiko onura handiena eman 

EROSKI taldeko plataforma logistikoen mapa
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Konpromisoa tokiko 
nekazaritzako elikagaien 
sektorearen 
jasangarritasunarekin
Lehen sektoreko ETEen bidez askotariko eta garapen 
jasangarrira bideratutako produkzio-sektore bat izatea 
da tokiko nekazaritzako elikagaien munduarekin dugun 
harremanaren elementu garrantzitsuenetako bat: berezkoa 
dugu aniztasunarekiko konpromisoa, lankidetza-inguruneak 
sortzea eta hornitzaile askorekin jardutea. 
 
Estrategia horrek hainbat onura ditu. Alde batetik, ekoizle 
txikiek EROSKIren merkaturatze-kanala dute eskura, beren 
salgaiak banatzeko; hori oso onuragarria da enpleguari, 
landa-garapenari eta paisaia naturalen kontserbazioari 
dagokienez.

Enpresa ekoizle 
eta hornitzaileekin 
eta erakundeekin 

etengabeko 
lankidetzan arituz

Kalitate bermatuko  
tokiko produktuen 

merkataritza-eskaintza 
garatuz

Tokiko produktuak 
sustatuz

Merkataritza-enpresa hornitzaileen eta ekoizleen kopurua, autonomia-erkidegoka

 Tokiko 2.642 ekoizle 
txikirekin 

con los que hemos 
trabajado

Tokiko eta eskualdeko 
20.000 produktu baino 
gehiago banatu ditugu 

(saltokietatik hurbil
egiten direnak)

2017an, horrelako  
beste 1.768  
produktu 

sartu ditugu

Ikuspuntu kuantitatibotik, hona hemen tokiko nekazaritzako elikagaien sektorearekin dugun konpromisoaren 2017ko laburpena:

Beste batetik, kontsumitzaileek produktu freskoagoak, jasan-
garriagoak, osasungarriagoak eta kalitate handiagokoak 
aurkitzen dituzte EROSKIn. Izan ere, elikagaien jatorria gero 
eta garrantzitsuagoa da bezeroentzat, tokiko produktuek 
hainbat gauza jartzen baitituzte agerian: eskualdeko 
berezitasunak, antzinako egite-moduak, bertako barietate 
babestuak, beste inon egiten ez diren errezetak, etab. Eta, 
horrexegatik, EROSKIn, leku protagonista ematen diegu 
gure merkataritza-proposamenean, eta aktiboki laguntzen 
dugu tokiko proposamena balioesten, janariaren estandari-
zazioa eta banalizazioa saihestuz.

EROSKIn
tokiko produktuekin 
dugun konpromisoa 

zenbait ardatzen bidez egituratzen dugu:
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CAPRABOren Eskualdeen araberako Hurbiltasun Programa
Ekimen horren bidez, CAPRABOn 
tokiko nekazaritzako ekoizpenarekin, 
lurraldearekiko inplikazioarekin eta eko-
nomia-, gizarte- eta ingurumen-onurei 
laguntzeko dugun konpromisoa sen-
dotu dugu; izan ere, hori eragiten du 
hurbileko produktuak kontsumitzeak.  

Gaur egun, CAPRABO supermerka-
tuetan Kataluniako eskualdeetako 
2.400 hurbiltasun-produktu aurkitu 
daitezke, 300 ekoizpen-enpresa txiki 
eta nekazaritza-kooperatibak ekoitziak. 
Produktu horien artean, Jatorri Deitura 
Babestu (JDB) guztiak eta Adierazpen 
Geografiko Babestu (AGB) gehienak 
daude. Azken ekitaldian, produktu 
freskoak izugarri garatu dira; esate 
baterako, urdaitegia, txahala, arkumea, 
haragikiak eta hurbileko barazkiak, 
denak hurbilekoak.

Gainera, 2017an, CAPRABOk Katalu-
niako hurbiltasun-produktuen lehen 
mapa digitala sortu zuen, “Zugandik 
hurbil” izenekoa. Hala, Kataluniako 41 
eskualdeetako nekarazitzako elikagai 
adierazgarrienei eta propioei buruzko 
informazio zehatza ematen duen 
lehenengo online mapa garatu zuen 
supermerkatuen lehen konpainia izan 
zen. 
  
Eskualde bakoitzean, gune bakoitzeko 
nekazaritzako elikagaien eskaintzari 
buruzko eta eskualde bakoitzeko 
CAPRABO supermerkatuetan aur-
kitu daitezkeen produktuei buruzko 
informazioa ematen da, eta ekoizleen 
historia eta berezitasunak ere adieraz-
ten dira.   

Gainera, zona bakoitzean produktu 
horiek ezagutzera emateko eta 
haien kontsumoa sustatzeko, 2014an, 
CAPRABOk Hurbiltasun Produktuen 
Azokaren programa bat abiarazi zuen. 
2017an, Kataluniako 25 eskualdetako 
125 ekoizpen-enpresa txikik eta nekaza-
ritzako elikagaien kooperatibak beren 
produktuak erakutsi dizkiete 10.000 
pertsona ingururi, 8 azoketan. Azken 
lau urte hauetan, CAPRABOk 23 azoka 
antolatu ditu Katalunia osoan, eta 160 
ekoizpen-enpresa txiki eta nekazarit-
zako elikagaien kooperatiba aurkeztu 
ditu, ia 35.000 pertsonarengana iritsiz 
eta Kataluniako 29 eskualdetako 1.700 
produktu baino gehiago aurkeztuz. 
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“Euskal Untxia” untxi-okela EROSKI 
Natur markan merkaturatzeko akordioa 

Euskal Herriko Untxi-hazkuntzako Federazioarekin lankidetza-
hitzareman bat sinatu dugu, Euskadin ekoitzitako “Euskal 
Untxia” untxi-okela sustatzeko eta merkaturatzeko. EROSKI 
aitzindaria da autonomia-erkidegoan ekoizten den untxia 
merkaturatzen, eta akordio honen bidez, untxi hori sustatzeko 
eta gure “EROSKI Natur” markan merkaturatzeko konpromi-
soa hartzen dugu.  

Akordioaren bidez, eta sektore horren egonkortasunaren kon-
promisoaren parte denez, Euskal Herriko Untxi-hazkuntzako 
Federazioa osatzen duten 22 abeltzainekin urteko ekoizpen-
kostua baino handiagoa den erosketa-prezioa adostu dugu. 

Hornitzaile eta ekoizleekin dugun harremanak beste ezau-
garri du: epe luzeko lankidetza-akordioak ezartzen ditugu. 
Hain zuzen, 2017ko ekitaldian, 1.768 akordio egin genituen 
ETEekin eta kooperatibekin gure merkataritza-eskaintzan 
tokiko eta eskualdeko produktu berriak sartzeko. Tokiko eta 
eskualdeko erreferentzia guztietatik, 792 freskoen atalari da-
gozkio eta 976 elikagaien atalari. Alta berri horiek 15 milioi 
eurotik gorako salmentak sortu dituzte. Gainera, erakunde 
sektorialekin ditugun hitzarmenak berritzen eta berriak sort-
zen jarraitzen dugu, tokiko elikagaiak, jatorri-deiturak (JD) 
eta adierazpen geografiko babestuak (AGB) sustatzeko. 
Esate baterako, VEGALSA-EROSKIn akordio bat sinatu dugu 
Galiziako Pataca Adierazpen Geografiko Babestuarekin 
(AGB), beren barietateak gure dendetan merkaturatzeko 
eta sustatzeko konpromisoa berretsiz, eta, seigarren urtez 
jarraian, Nekazaritzako Kooperatiben Galiziako Elkartearekin 
(AGACA) sinatutako hitzarmena berritu dugu, Galiziako 
kalitateko nekazaritzako produktuak merkaturatzeko. 

Lankidetza horren garrantzia tokiko nekazaritzako elika-
gaien ekoizleekin aldian behin egiten ditugun bileretan 
jartzen da agerian; lehen sektorearen aniztasuna sustatze-
ko estrategia eguneratzen dugu bilera horietan.

Horren erakusgarri da 2017ko azaroan Bilbon egin genuen 
topaketa; elikagaien industriako 200 enpresa hornitzaile 
baino gehiago izan ziren bertan, hurrengo urteetarako gure 
lerro estrategikoak aurkezteko.

Tokiko ekoizleen produktuak 
kontsumitzaileen esku jartzea.

 
Mikroenpresak, ETEak eta kooperatibak 
aintzat hartzen dituen merkataritza-
kudeaketa izatea. 
 
Tokiko ekoizleak profesionalizatzeko 
eta haien enpresak hazteko planetan 
parte hartzea.

1

2

3

Lankidetza tokiko nekazaritzako 
elikagaien ekoizleekin

EROSKIren merkataritza-politikak garrantzi handia ematen 
die tokiko ekonomiei, ingurunean aberastasuna sortuz, eta 
nekazaritzako elikagaien, ekonomiaren eta gizartearen ga-
rapena bideratuz. EROSKIk 4.400 enpresa hornitzaile inguru 
ditu Espainian, eta, haietatik, erdiak baino gehiago tokiko 
ekoizle txikiak dira.

EROSKIren eta hornitzaileen arteko lankidetza horren oina-
rriak tokiko nekazaritzako elikagaien ETEekin ezarritako hiru 
jarduera-konpromiso nagusiak dira:

Akordioa Euskadiko 
20 erlezainekin

2017an lore anitzeko ezti berri bat merkaturatzeari ekin 
genion. Euskadiko erlauntzetako eztia da, eta gure “SeleQtia” 
gourmet produktuen markan merkaturatu genuen. Proie-
ktua Eztiko elkarte profesionalean bilduta dauden Euskadiko 
20 erlezainen eta Giez Berri ontziratzailearen (Eusko Label 
eztia ontziratzeko ziurtatuta dagoen bakarra) arteko akordio 
baten ondorio da.

EROSKI SeleQtia-Eztiona izeneko eztia Eusko Label ziurtagi-
riaren eskakizun guztiak zorrotz beteta ekoizten eta ontzirat-
zen da, erlauntzen kokapena eta identifikazioa zein azken 
produktuaren etiketatua kontuan hartuta, baita erlezaintzako 
praktika egokiak, erauztea eta ontziratzea ere.  

Gainera, ezti berriak balorazio altua lortu du aditu profesio-
nalek egindako katan, eta Basque Culinary Centerren (BCC) 
abala du.

Espainiako atun-ontzidia ISSF eta 
AZTIrekin bildu genuen 

Gure egoitza nagusian, Espainiako atun-ontzidiko ordezkariak, 
ANABAC eta OPAGAC elkarte sektorialeko ordezkariak, Arrantza 
Jasangarrirako Nazioarteko Fundazioko (ISSF) ordezkariak, eta 
itsas eta elikagai-ikerketan aditua den AZTI zentro teknologikoko 
ordezkariak bildu ziren, baita atuna arrantzatzeko enpresa 
garrantzitsu batzuetakoak ere, munduko atun-arrantzategien 
egoera aztertzeko, eta epe ertain eta luzerako jasangarritasuna-
ren aldeko zer neurri hartzen ari diren aztertzeko. 

Jatorri hautatuko produkutak, elementu 
bereizgarri gisa

EROSKIn, bezeroei tokiko eta kalitate handieneko produktuak 
eskaini nahian, aspaldi sartu genituen Adierazpen Geogra-
fiko Babestuak (AGB) eta Jatorri Deitura Babestuak (JDB) 
gure merkataritza-eskaintzan. Ziurtagiri horien bidez, bereziki 
edo esklusiboki ingurune geografikoaren edo zenbait fakto-
reren (faktore naturalak zein giza faktoreak) ondorioz kalitate 
edo ezaugarri bereziak dituzten elikagaiak bereizten dira. 
Gainera, JDBen kasuan, produktua deiturak mugatutako 
eskualde geografikoan eraldatzen eta egiten dela berma-
tzen da.

Gaur egun, 2.00 JDB edo AGB produktu baino gehiago 
ditugu: JDBko 1.400 ardo baino gehiago, JDBko 125 gazta 
baino gehiago, JDBko 100 kontserba begetalen produktu, 

olio, lekale eta arroz baino gehiago, AGBko 300 haragiki 
baino gehiago eta JDB eta ABGko 100 fruta eta ortuari 
baino gehiago. 

Horrelako produktuen aldeko apustua, EROSKI Natur 
markan, agerian geratu zen 2017an, erreferentzia berri 
hauek sartu genituenean: gazten 14 erreferentzia berri, 
kontserba begetalen 5, espezien bat eta JD eta AGBko 57 
ardo; adibide batzuk Rincón de Soto JDBko konferentzia 
madariak dira, edo Eusko Jaurlaritzaren HAZI Fundazioak 
ziurtatutako Arabako patata; hain zuzen, erakunde horrek 
kontrolatzen ditu soro landuak eta hark ematne du Eusko-
labelen “K” zigilua.
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Kanariar uharteak
 
Majorero JDBko gazta
Queso Flor de Guía eta Queso de Guía JDB
Queso Palmero JDB
Tenerife JDBko eztia 
Gofio Canario AGB
Papas Antiguas de Canarias JDB
Canarias AGBko platanoa
Cochinilla de Canarias JDB
Abona JDBko ardoa
El Hierro JDBko ardoa
Gran Canaria JDBko ardoa
Islas Canarias JDBko kalitateko ardoa
La Gomera JDBko ardoa
La Palma JDBko ardoa
Lanzarote JDBko ardoa
Tacoronte-Acentejo JDBko ardoa
Valle de Güimar JDBko ardoa
Valle de la Orotava JDBko ardoa
Ycoden – Daute – Isora JDBko ardoa
Kanarietako Ronmiela

Gaztela eta Leon

Ávilako AGBko haragia 
Salamancako Morucha AGBko haragia 
Gaztela eta Leon AGBko esneko arkumea 
Aliste AGBko txahala
Bierzo AGBko botilloa
Leon AGBko zezina 
Cantimpalos JDBko txorizoa
Guijuelo JDB
Valdeón AGBko gazta
Queso Zamorano JDB
Soria JDBko gurina
Bañeza-León AGBko indaba
Fuentesaúco AGBko txitxirioa
El Barco de Ávila AGBko indabak
La Armuña AGBko dilista
Tierra de Campos AGBko dilista
Bierzo JDBko errege-sagarra
Bierzo AGBko piper errea
Fresno-Benavente AGBko piperra
Astorga AGBko mantekadoak 
Arlanza JDBko ardoa
Arribes JDBko ardoa
Bierzo JDBko ardoa
Cigales JDBko ardoa 
Ribera del Duero JDBko ardoa
Rueda JDBko ardoa
Sierra de Salamanca JDBko kalitateko ardoa
Tierra de León JDBko ardoa
Tierra del vino de Zamora JDB ardoa
Toro JDBko ardoa
Valles de Benavente JDBko kalitateko ardoa
Valtiendas JDBko kalitateko ardoa
Segura AGBko arkumea 
Los Beyos AGBko gazta

EROSKIk merkaturatzen dituen Jatorri Deitura Babestu (JDB) eta 
Adierazpen Geografiko Babestu (AGB) batzuk, autonomia-erkidegoaren arabera.

Andaluzia
 
Jabugo JDB
Seron JDBko urdaiazpikoa 
Trevélez AGBko urdaiazpikoa
Los Pedroches JDB
Granada JDBko eztia
Antequera JDB
Baena JDB
Estepa JDB
Lucena JDBko olioa
Montes de Granada JDB
Montoro-Adamuz JDB
Poniente de Granada JDB
Priego de Córdoba JDB
Sierra de Cádiz JDB
Sierra de Cazorla JDB
Sierra de Segura JDB
Sierra Mágina JDB
Málagako Aloreña JDBko oliba 
Almagroko AGBko alberjinia 
Costa Tropical de Granada-Málaga JDBko 
txirimoia
Huétor- Tájar AGBko zainzuria
Escacena AGBko txitxirioa
Malagako JDBko mahaspasak 
La Cañada-Níjar AGBko tomatea
Andaluzia AGBko berdela 
Andaluzia AGBko melba 
Barbate AGBko atun gatzatua 
Isla Cristinako AGBko atun gatzatua 
Jerez JDBko ozpina 
Condado de Huelva JDBko ozpina 
Montilla-Moriles JDBko ozpina
Medina Sidonia AGBko alfajoreak
Estepa AGBko mantekadoak
Alfacar AGBko ogia
Estepa AGBko polboroiak
Condado de Huelva JDBko ardoa
Granada JDBko kalitateko ardoa
Jerez JDB
Lebrijako JDBko kalitateko ardoa
Málagako JDBko ardoa 
Manzanilla JDB
Montilla – Moriles JDBko ardoa
Sierras de Málaga JDBko ardoa
Jerezko brandya 
Segurako AGBko arkumea

Asturias
 
Asturiasko AGBko txahala 
Tineo AGBko txoskoa 
Afuega’l Pitu JDB
Cabrales JDB
Casín JDBko gazta
Gamonedo JDB
Faba Asturiana AGB
Asturias JDBko sagardoa
Cangas JDBko kalitateko ardoa
Asturiasko sagardoaren pattarra 
Los Beyos AGBko gazta

Kantabria
 
Cantabria AGBko haragia
Quesucos de Liébana JDB
Queso Nata de Cantabria JDB
Picón Bejés-Tresviso JDB
Campoo-Los Valles JDBko eztia
Liébanako JDBko eztia 
Sobao Pasiego AGB
Pago Casa del Blanco JDBko ardoa

Gaztela-Mantxa
 
Mantxako AGBko arkumea 
Mantxako JDBko gazta 
La Alcarria JDBko eztia
La Alcarria JDBko olioa
Campo de Calatrava JDBko olioa
Campo de Montiel JDBko olioa
Montes de Toledo JDB
Las Pedroñeras AGBko baratxuri morea
Mantxa AGBko meloia 
La Mancha JDBko azafraia 
Toledo AGBko mazapana 
Cruz de Ciudad Real AGBko ogia
Almansa JDBko ardoa
Campo de La Guardia JDBko lur-eremuko ardoa
Dehesa del Carrizal JDBko lur-eremuko ardoa
Dominio de Valdepusa JDBko lur-eremuko ardoa
Finca Élez JDBko lur-eremuko ardoa
Pago Guijoso JDBko ardoa
La Mancha JDBko ardoa
Manchuela JDBko ardoa
Méntrida JDBko ardoa
Mondéjar JDBko ardoa
“Pago Calzadilla”JDBko lur-eremuko ardoa 
“Pago Florentino” JDBko lur-eremuko ardoa
Ribera del Júcar JDBko ardoa
Uclés JDBko ardoa
Valdepeñas JDBko ardoa
Calasparra JDB (arroza)

Balear Uharteak
 
Mallorca AGBko sobrasada
Mahón- Menorca JDB
Mallorcako JDBko olioa 
Mallorcako JDBko oliba 
Mallorcako AGBko arbendola 
Mallorca AGBko ensaimada
Binissalem JDBko ardoa
Pla i Llevant JDBko ardoa
Mahóneko gina 
Mallorcako makila 
Herbes de Mallorca 
Eivissako belarrak 

Aragoi
 
Aragón AGBko arkumea
Teruel JDBko urdaiazpikoa eta besoa 
Bajo Aragón JDBko olioa
Sierra del Moncayo JDBko olioa
Fuentes de Ebro JDBko tipula
Calanda JDBko mertxika
Pago de Aylés JDBko ardoa
Calatayud JDBko ardoa
Campo de Borja JDBko ardoa
Cariñena JDBko ardoa
Somontano JDBko ardoa

Extremadura
 
Extremadura AGBko arkumea
Extremadura AGBko txahala
Dehesa de Extremadura JDB
Ibores JDBko gazta
La Serena JDBko gazta
Torta del Casar JDB
Villuercas-Ibores JDBko eztia
Gata-Hurdes JDB
Monterrubio JDBko olioa
Jerte JDBko gerezia
La Vera JDBko piperrautsa
Ribera del Guadiana JDBko ardoa

Katalunia
 
Gall del Penedès AGB
Prat AGBko oilaskoa eta kapoia
Pirineos Catalanes AGBko txahala
Vic AGBko saltxitxoia
L’Alt Urgell eta La Cerdanya JDBko gazta
Baix Ebre-Montsià JDBko olioa
L’Empordà JDBko olioa
Les Garrigues JDB
Siurana JDB
Terra Alta JDBko olioa
L’Alt Urgell i La Cerdanya JDBko gurina
Delta del Ebro JDBko arroza
Reus JDBko hurrak
Calçot de Valls AGB
Tierras del Ebro AGBko klementinak
Fesols de Santa Pau JDB
Girona AGBko sagarra
Mongeta del Ganxet JDB
Prades AGBko patata
Lleida JDBko madaria
Pa de Pagès Català AGB
Agramunt AGBko turroia
Alella JDBko ardoa
Katalunia JDBko ardoa 
Cava JDB
Conca de Barberà JDBko ardoa
Costers del Segre JDBko ardoa
Empordá JDBko ardoa
Montsant JDBko ardoa
Penedés JDBko ardoa
Pla de Bages JDBko ardoa
Priorat JDBko ardoa
Tarragona JDBko ardoa
Terra Alta JDBko ardoa
Penedéseko brandya 
Kataluniako ratafia

Valentziako 
Erkidegoa 
 
Valentziako Erkidegoko JDBko olioa
Benicarló JDBko orburua
Valentziako JDBko arroza
Montaña de Alicante AGBko gereziak
Valentziako AGBko zitrikoak 
Mollar de Elche AGBko granada
Ribera del Xúquer JDBko kakia
Callosa d’En Sarrià JDBko mizpirak
Vinalopó JDBko mahai-mahats poltsaratua
Valentziako JDBko bedaurra 
Jijona AGB
Alicante AGBko turroia
Alicante JDBko ardoa
El Terrerazo JDBko lur-eremuko ardoa
Los Balagueses JDBko lur-eremuko ardoa
Utiel – Requena JDBko ardoa
Valentziako JDBko ardoa 
Paloma Monforte del Cid anisa
Alicanteko izpiliku mina
Café de Alcoy aperitiboa
Sierra de Mariolako herberoa

Galizia
 
Galizia AGBko txahala 
Galiziako AGBko lakoia 
Arzúa-Ulloa JDB
Cebreiro JDB
San Simón da Costa JDB
Tetilla JDBko gazta
Galiziako AGBko eztia 
Galiziako AGBko gaztaina 
Faba de Lourenzá AGB
Galiziako AGBko greloak 
Galiziako AGBko patata 
Pemento da Arnoia AGB
Pemento de Herbón JDB
Pemento de Oímbra AGB
Pemento de Mougan AGB
Pemento do Couto AGB
Galizia JDBko muskuilua 
Cea AGBko ogia
Santiago-tarta AGB
Monterrei JDBko ardoa
Rias Baixas JDBko ardoa
Ribeira Sacra JDBko ardoa
Ribeiro JDBko ardoa
Valdeorras JDBko ardoa
Galiziako Belar Pattarra 
Galiziako kafe-likorea 
Galiziako belar-likorea 
Galiziako uxuala

Nafarroa
 
Nafarroako AGBko arkumea 
Nafarroako AGBko txahala 
Roncal JDB
Nafarroako JDBko olioa 
Tuterako AGBko orburua 
Nafarroako AGBko zainzuria 
Lodosa JDBko pikillo piperra 
Nafarroako JDBko ardoa 
“Pago de Arínzano” JDB lur-eremuko ardoa
“Pago de Otazu” JDBko lur-eremuko ardoa
Prado de Irache JDBko lur-eremuko ardoa
Nafarroako patxarana

Euskadi
 
Euskal Okela AGB 
Idiazabal JDBko gazta
Gernikako AGBko piperra 
Araba JDBko txakolina 
Bizkaia JDBko txakolina 
Getaria JDBko txakolina 
Rioja JDBko ardoa

Errioxa
 
Errioxa AGBko txorizoa
Camerano JDBko gazta
La Rioja JDBko olioa
Calahorra AGBko azalorea
Rincón de Soto JDBko madariak 
Pimiento Riojano AGB
Rioja JDBko ardoa

Madril
 
Madrid JDBko ardoak
Chinchón
Sierra de Guadarrama AGBko haragia

Murtzia
 
Calasparra JDB (arroza) 
Calasparra JDBko Murtziako gazta 
Murtziako gazta ardotan JDB
Torre Pacheco-Murcia AGBko meloia
Jumilla JDBko madaria
Murtzia JDBko piperrautsa
Bullas JDBko ardoa
Jumilla JDBko ardoa
Yecla JDBko ardoa
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2017an, tokiko 30 kanpaina baino gehiago egin ditugu 
gure geografia osoko elikagaiak ezagutzera emateko 
eta sustatzeko, betiere, gure dendak dauden eskualdeak 
lehenetsiz. Merkataritza-dinamizazio hori sasoiko produktu 
freskoekin areagotzen da, kontsumitzaileek bereziki estima-
tzen dituzte eta.

Tokiko produktuen sustapena

Tokiko produktuak sustatzeko, EROSKIk haiekin lotutako 
kultura-, gastronomia- eta sukaldaritza-balioak ere zabaldu 
eta sustatzen ditu. Azken urteetan, hurbiltasun-produktuen 
eskaintza handitu dugu etengabe, eta, aldi berean, tokiko 
elikagai horien kontsumoa sustatzeko konpromisoa hartu 
dugu, gure kultura gastronomikoari, gure ekonomiari eta 
gure paisaiei eusteko bide bat dela uste dugulako. 

“BCC-EROSKI Sariaren” VI. edizioa 

BCC EROSKI Sariak, Basque Culinary Centerrek eta EROSKIk 
elkarrekin antolatzen dutenak, tokiko produktu tradizional 
bat erabiliz berrikuntza gastronomikoa balioesten duten 
sukaldaritza-elaborazioak saritzea du helburu. Zehazki, 
Espainiako lurraldeetako aberastasun kulturala eta gas-
tronomikoa osatzen duten zenbait bariatate eta espezie 
sustatzen eta erabiltzen dituzten sukaldariak saritzen dira. 

Edizio honetan, bereziki azpimarratu dira osasuna, jasanga-
rritasuna eta sukaldaritzako berrikuntza, enpresa ekoizlee-
kin eta espezie, barietate eta zaporeen bioaniztasunaren 
babesarekin konpromiso soziala erakutsiz.  

Donostiako Amelia jatetxeko Paulo Airaudo izan da iraba-
zlea. Sevillako Ispal jatetxeko Antonio Rodríguez izan da 
bigarrena, eta Trebiñuko Urgora jatxetxeko Laura Muñozek 
lortu du hirugarren saria. 

“Aukeratu Galiziako kontserbak” kanpaina 

VEGALSA-EROSKIn, Galiziako kontserben sektoreko pro-
duktuak bere merkataritza-sarean balioesteko kanpaina 
bat egin dugu 2017an. Tokiko elikagaien hornitzaileei 
egindako erosketen kategoria adierazgarrienetako bat 
dira kontserbak, eta zenbatekoa 15,5 milioi eurokoa da. 
“Aukeratu Galiziako kontserbak” izeneko kanpaina honako 
hauen ordezkariekin batera aurkeztu zen: Anfaco, Grupo 
Calvoko kontserba-sektorea, Conservas Palacio de Oriente, 
Pescamar, Friscos, Conservas Orbe eta Conservas Varcar-
cel. Arrainen eta itsaskien kontserben 'showcooking' bat ere 
egin zen. 

VEGALSA-EROSKI eta Consellería do Mar 
Galiziako kostako hegaluze freskoaren kon-
tsumoaren dinamizazioaren alde 

Produktu freskoekin eta Galiziako enpresa hornitzaileekin 
dugun konpromisoa betez, VEGALSA-EROSKIn, Galiziako 
Xuntarekin elkarlanean aritu gara 2017an, Consellería do 
Mar eta Europako Itsas eta Arrantza Funtsaren bitartez, 
"Faino Bonito” kanpainan; Galiziako portuetan deskarga-
tzen den hegaluzea identifikatzeko eta sustatzeko ekimen 
bat da. 

EROSKIk Anuaria Oro saria jaso zuen tokiko 
produktuetan inspiratutako publizitate-
kanpaina batengatik 

Kanpainaren leloa “Lo bueno si nuestro, dos veces bueno” 
zen, tokiko ekoizpeneko elikagai freskoak herri-kulturaren 
zati gisa erakusten dituen metafora bisualen jolas bat, 
publikoak mezua konplizitatez amaitzea eragiten zuena. 
Tokian bertan ekoitzitako tokiko elikagaiak dira (porruak, 
urazak, piperminak edo perretxikoak), inguruneko kultura-
aberastasunaren integratzaile moduan agertzen direnak. 

“Productes de Sa Nostra Terra” 
kanpaina Balear Uharteetan 

Urtero bezala, “Productes de Sa Nostra Terra” kanpaina abia-
razi dugu, Balear Uharteetan ekoitzitako, fabrikatutako eta 
ontziratutako artikuluak nabarmentzeko. Iaz, tokiko produktu 
horien fakturazioa 78,25 milioi eurotik gorakoa izan zen Balear 
Uharteetan; beste behin ere, aurreko urteetako salmenten 
kopurua handitu egin da. Gainera, 2017an produktuei zu-
zendutako beste akordio eta kanpaina batzuk ere egin dira; 
zehazki, Balear Uharteetako arkumea, enpanada, robiols-ak 
Aste Santuan, Mallorcako AGBko sobrassades eta llonguets-
ak, edo EROSKI Natur markan merkaturatzen hasi den Balear 
Uharteetako txahala.  

Nafarroako tokiko elikagaiak 
sustatzeko kanpaina

2017ko ekainean, EROSKIn Nafarroako tokiko elikagaiei 
laguntzeko kanpaina bat egin genuen, nafar jatorriko 
200 produktu ezagutzera emateko eta balioesteko, Foru 
Erkidegoko 80 enpresa hornitzaile, elikagai freskoen 38 
ekoizpen-enpresa eta ontziratutako elikagaien 49 enpresa-
rekin elkarlanean. Guztira, EROSKIk 400 enpresa hornitzaile-
rekin baino gehiagorekin jardun du elkarlanean eta 1.000 
milioi euroko erosketak egin ditu nekazaritzako elikagaien 
sektorean azken 5 urteetan. 

Zaragozako tokiko 
produktuaren VI. azoka 

2017an, Aragoiko enpresa hornitzaileekin elkarlanean, Zara-
gozako Tokiko Produktuaren VI. Azoka antolatu dugu, tokiko 
produktuen ezaugarriak ezagutzera emateko eta balioes-
teko, eta produktu horien kontsumoa sustatzeko. Tokiko pro-
duktu asko ikusteko eta dastatzeko aukera emateaz gain, 
“Aragoiko produktu berritzaileenaren EROSKI ZUREKIN saria” 
eman zitzaion kontsumitzeko prest dauden apur aragoia-
rrak egiren dituen Migas Casa Antonio enpresari.

Euskal Sagardoa jatorri-deituraren 
denboraldiaren inaugurazioa 

2018ko urtarrilean, Usurbileko (Gipuzkoako sagardoaren 
hiriburua, Hernani eta Astigarragarekin batera) Urbil 
Merkataritza Zentroko gure hipermerkatuan, sagardoaren 
denboraldia inauguratu dugu. “Txotxa” zabaltzeko ardura-
dunak Kepa Junkera konpositore eta musikaria eta Patxi Zu-
bizarreta idazle gipuzkoarra izan ziren. Euskal Sagardoa JD 
berriaren lehen “txotxa” da, gure bigarren denboraldikoa, 
eta gure merkataritza-sarean sartzen ari gara pixkanaka. 

IV. Calçot de Valls 
jardunaldi gastronomikoa 

Jardunaldia 2017an ospatu zen Alt Campeko hiriburuan. 
Calçota Kataluniako lurreko produktu ospetsuenetako bat 
bihurtu da, eta Vallseko eta Camp de Tarragonako calço-
tadak oso tradizionalak izanik, kalitate handiko calçoten 
ekoizpena finkatu egin da leku horietan, eta Adierazpen 
Geografiko Babestu gisa ezagutzen da. Aurten, jardunal-
dian izen handiko chefak izan dira; adibidez,  Hideki Matsu-
hisa, Michelin izar bat duena Bartzelonako Koy Shunka ja-
tetxean; eta Bartzelonako Disfrutar jatetxeko chefak; horrek 
ere Michelin izar bat du. CAPRABOk AGB zigiluko calçot de 
Vallsen salmentetan %15eko hazkundea erregistratu zuen 
iazko ekitaldian. 

CAPRABOko produktu katalanen 
urteko kanpaina  

2017ko irailean, CAPRABOn produktu katalanak sustatzeko 
urteko kanpaina egiten dugu; 350 hurbiltasun-produktuk 
baino gehiagok %50era arteko deskontuak izaten dituzte 
konpainiaren supermerkatuetan. Kanpainaren helburua 
produktu katalanen ezagutza sustatzea eta horiek kontsu-
mitzera animatzea da.
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Ingurumen-jasangarritasu-
nez konpromisoa
 
EROSKIk garapen jasangarriarekiko duen konpromisoak 
ingurumena errespetatzea dakar berarekin; beraz, ildo horre-
tan diseinatu eta gauzatu behar dugu gure jarduera, baita 
ingurumena babesteko ekintzak sustatu ere. Gainera, inguru-
nearekiko portaera-eredu horigure erakundearen jokabide-
kodearen printzipioetako bat da; izan ere, 2002an Munduko 
Itunari atxikitzean berretsi genuen.

EROSKIn, ingurumenaren babesaren esparru guztietan inda-
rrean dagoen legedia betetzen dela bermatzeko egiten dugu 
lan. Baina, horrez gain, etengabe ahalegintzen gara gure 
jarduerak ingurumenean dituen eragin negatibo nagusiak 

identifikatzen, nolakoak diren jakiten eta haiek txikitzen, eta 
gure eragin positiboak optimizatzen. Horretarako, banatzaile 
gisa dugun jardueran, ingurunean eragina izan dezaketen 
fase guztiak aztertzen ditugu. Hau da, produktuak gure enpre-
sa hornitzaileetan egiten ditugunetik sortutako hondakinak be-
zeroen etxeetan eta geure instalazioetan kudeatzen ditugun 
arte. Ingurumenean ditugun efektuak ikuspegi orokor batetik 
aztertzean, inpaktuak fase batetik batera transferitu gabe jar-
dun nahi dugu, eta ingurunea babesteko konpromisoa gure 
interes-taldeen artean zabaldu ere bai.

Elkarlana ingurumen-arloko 
erakunde eta elkarteekin

Ingurumen-politika hori gauzatzeko, arlo horretan adituak 
diren erakundeen laguntza dugu. Gainera, lankidetza-
hitzarmenak egin ditugu EROSKIk bezala beren jardue-
ra modu jasangarrian egin nahi duten beste enpresa 
batzuekin.

Esaterako, 2007an, WWF (World Wildlife Fund for Nature) 
erakundea gurekin hasi zen elkarlanean, ingurumen-
kontserbazioari buruzko nazioarteko aditu gisa. Hainbat 
ekintza egin ditugu batera, baina hauek azpimarratuko 
genituzke: arrantza-produktuei buruzko gure jasangarri-
tasun-politika eguneratzea eta, Elikadura Eskolaren bidez, 
kontsumo arduratsuagoa sustatzea.

Gainera, European Retail Forum plataforma bolunta-
rioan hartzen dugu parte; haren helburua da Europako 
banaketa-sektoreko enpresek eta elkarteek jasangarrita-
sunari buruzko jardunbiderik onenen berri ematea elkarri. 
Hartan, gure esperientzien berri eman eta beste enpresa 
batzuenetatik ikasten dugu, eta horrek beste hobekuntza-

ekintza batzuk zehazten laguntzen digu, bai gure sektorea-
ren ingurumen-aztarna txikitzeko, bai kontsumitzaileei arlo 
horri buruzko informazio hobea emateko. 
 
Ildo horretan, Jasangarritasunaren aldeko Euskal Enpresen 
Elkartean (Izaite) ere bagaude. Irabazi-asmorik gabeko 
erakundea da, eta garapen jasangarriari buruzko pres-
takuntza eta hedapena sustatzen ditu. Gainera, jasan-
garritasunarekiko eta gizarte-erantzukizunarekiko konpro-
misoa duten administrazio, ikastetxe eta enpresen arteko 
itunak bideratzen ditu.

Hain zuzen, horrelako ituna egin genuen Basque Ecode-
sign Center erakundearen baitan. Hartan, enpresa pri-
batuak eta Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa, 
Ihobe, elkarlanean aritzen gara ekodiseinu-proiektu berri-
tzaileak kontzeptualizatu eta gauzatzeko, Euskal Herriko 
Unibertsitatearen (UPV-EHU) eta nazioarteko ezagutza-
gune nagusien laguntzarekin.

Jarrera proaktiboa izatea, 
ingurumen-arloan indarrean 

dauden legeak betetzen direla 
bermatzeko eta, horrez gain, 

gero eta konpromiso zorrotza-
goak hartzeko.

Denok elkarlanean aritzeko eta 
parte hartzeko jarrerak 

sustatzea, garapen 
jasangarria lortze aldera. Horre-
tarako, pertsonen prestakuntza 
eta informazioa ezinbestekoak 
dira erakundeko maila guztie-

tan.

Komunikazio-kanal arinak 
eratzea agintariekin, tokiko 
komunitatearekin, sektoreko 

erakundeekin, hornitzaileekin 
eta kontsumitzaileekin, etenga-
be eta gardentasunez jakin de-
zaten zer inpaktu dituen gure 

jarduerak, eta zer baliabide eta 
teknologia erabiltzen ditugun 

inpaktu horiek txikitzeko.

Ingurumenaren aldagaia es-
kaintzen ditugun produktu eta 

zerbitzuen  
ikerketan eta garapenean ain-
tzat hartzea, gure ingurumen-
ekintzen errentagarritasuna bi-
latuz eta beste negozio-aukera 

batzuk identifikatuz.

Ingurumen-kudeaketarako 
sistema erakundearentzat 

garrantzitsuenak diren alder-
dien etengabeko hobekun tzan 
oinarritzea. Horretarako, helburu 
kuantifikagarriak ezarri eta haiek 
lortzeko beharrezko baliabideak 

esleitzen ditugu.

Kutsadura prebenitzea, gure 
 ingurumen-kudeaketa siste-

matizatuz, gure jarduerarekin 
lotutako  ingurumen-eragina 

kontrolatu, neurtu eta saihestu 
edo txikitzeko.

Ingurumen-politika

Konpromiso hori zeharka txertatzen da erakunde osoan, 
ingurumenarekiko errespetua eta gizarte-ongizatea gure 
helburu estrategikoekin lotzen dituen ingurumen-politika 
batean. Politika horrek helburu hauek ditu nagusiki: klima-
aldaketan dugun eragina txikitzea, natura-baliabideak 

babestea eta jasangarritasunez erabiltzea, hondakinak eko-
nomia zirkularraren ereduen bidez kudeatzea eta bioanizta-
suna zaintzea. Gure politikaren oinarrizko printzipioak honako 
hauek dira:

Lehengaiak 
erauztea

Berrerabiltzea, birziklatzea 
eta baloratzea

Produkzioa  
eta ontziratzea

Etxean erabiltzea

Produktuak biltegiratzea 
eta banatzea

Dendetan  
saltzea
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Materialak Energia

Marka propioko produktu eta ontzietan erabilitako materialak,  
Sortzailearen Erantzukizun Hedatuko Sistema Kolektiboei aitortuak

Publizitatean eta EROSKIren  
egoitzan kontsumitutako papera

Paperak PEFC (Programme for the Endorsement of Forest  
Certification schemes) ziurtagiria du. Hau da, bermatuta 

dago paper hori jasangarritasunez kudeatutako basoeta-
tik datorrela.

Gramaje txikiagoko paper ekoeraginkorra erabiltzen 
dugu, eta, horri esker, 2016ean kontsumitutako paper-

tonak %9 txikitzea lortu dugu.

Berrerabilitako 
ontzi logistikoak

Kutxa-lerroetan merkaturatutak poltsak, 
motaren arabera

Material-mota Tona

Berriztaezina 1.209
Altzairua 239
Aluminioa 45
Beste batzuk 26
Plastikoa 900

 
Berriztagarria 1.659

Zeramika 5
Papera/Kartoia/Zura/Kortxoa 1.570
Beira 83

Ontziak eta bilgarriak

2.868 tona

Pilak

68,9 tona

Olioa

0,5 tona

Lanpara fluoreszente 
trinkoak

0,00048 tona

Gas naturala

 8.707.115 kWh 
 31.346 GJ

%35,35  
-ko murrizketa 
2016arekiko

%3,11  
-ko murrizketa 
2016arekiko

%13,01  
-ko murrizketa 
2016arekiko

Gasolioa

193.964.627 kWh
698.273 GJ

Elektrizitatea

577.596.444 kWh
2.079.347 GJ

Gailu elektrikoak  
eta elektronikoak

1.341,1 tona

4.707 tona paper
publizitate-liburuxkak egiteko

11 tona paper
EROSKIren egoitza sozialean kontsumitua

41.823.759
Berrerabilitako plastiko-

zko kaxak

5.490.795
Berrerabilitako 

paperak

89.444.934  
AENORek ziurtatutako 

plastikozko poltsa 
berrerabilgarriak

106.850
Poltsa solidario 
berrerabilgarria

1.191.612  
Errafiazko poltsa 
berrerabilgarriak 

66.107.753
Erabilera baka-

rreko plastikozko 
poltsak

Energia-intentsitatearen 
ratioa EROSKIn:

575 kWh/m2 
merkataritza-azalera*

0,16 kWh/€ 
salmenta garbiak

780.268.186 kWh kontsumitu ditugu 2017an (2.808.965 GJ)

%74  Elektrizitatea

%25  Gasolioa

%1  Gas naturala

Ingurumen-adierazle nagusiak

Bilgari-logistikoaren arabera, hausturaren % 0,2tik % 30era doa. 
Haustura guztiak, batera, bilgarri logistikoen % 2 baino ez dira.

+ 9.668.183 kWh (34.805 Gigajoule) gasolio-
kontsumoa errepide bidezko joan-etorrietan, 

lan-bidaietan (erakundetik kanpoko 
energia-kontsumoa).

■  Hipermerkatuak
■  Supermerkatuak
■  Plataformak

■  Hipermerkatuak
■  Supermerkatuak
■  Plataformak
■  Beste negozio batzuk

■  Erosketa jatorrian
■  Banaketa dendan

%62

%38

%61

%3

%36
%22

%63

%9 %6290 tona paper
EROSKI CONSUMER  

eta EROSKI Club aldizkarietarako 
 

Paperak FSC® (Forest Stewardship Council®) ziurtagiria du,  
baso-kudeaketa arduratsua kudeatzen duena.

Gas naturalaren kontsumoa  
berogailu-erabilerak eragindakoa da.

* Kalkulua jardunaldiaren bukaerako m2-en arabe-
ra egiten da.

Ingurumen-adierazle nagusiak



104   Jasangarritasuna2017EROSKI Jasangarritasuna2017EROSKI   105   

Ingurumena

Ingurumen-jasangarritasunez konpromisoa

5 5Ingurumena

Ingurumen-jasangarritasunez konpromisoa

EROSKIn, alderantzizko logistika-prozesuak 
garatzen ditugu, dendetatik gure 
plataformetara, alegia; gure jarduerak 
sortzen dituen hondakinak zuzen 
kudeatzen ditugula bermatu nahi 
dugu, baita kudeatzaile baimendunak 
hondakinak garraiatzeko fasearen 
ingurumen-inpaktua txikitu ere. Hala ere, 
zenbait kasutan, kudeatzaileak gure 
establezimenduetan zuzenean jasotzen 
ditu hondakinak. Memoria honetan 
aurkeztutako datuak gure negozioek 
elikagaien sektorean sortutako eta 
logistika alderantzizkatuaren bitartez 
edo kanpo kudeatzaile batek bildutako 
hondakinei dagozkie.

Birziklatzea 32.638 tn
Hondakindegia 3.614 tn
Balorizazioa 4.498 tn

Hondakina Hondakin-mota Tonak

Gailu elektrikoak eta elektronikoak Arriskutsua 1.559
Pilak eta energia-metagailuak Arriskutsua       95   
Lanparak eta fluoreszenteak Arriskutsua      13   
Ehunak Ez-arriskutsua   625   
Erabilitako olioa Arriskutsua   69   

Ingurumen-adierazle nagusiak Ingurumen-adierazle nagusiak

Gure denda, plataforma eta egoitzetan kontsumitzen den 
ura edateko uraren horniketarako udal-sareetatik iristen da; 
banatutako ura hartzeaz eta edateko on bihurtzeaz haiek 
kudeatzen dira zuzenean.

Se ha realizado un muestreo de las facturas por tipo 
de negocio para calcular un precio medio del agua. El 
promedio total es de 2,68 euros/m3.

Gure merkataritza-eskaintza diseinatzean, lehorreko eta 
itsasoko bioaniztasuna babesteko helburua hartzen dugu 
aintzat.

 1.140 produktu ekologiko

 Arrantzako 348 salmahai eta 6 plataforma logistiko, MSC  
 ahai eta ziurtagiria dutenak

 Gure kontserbako atunaren % 100ek ISSF erakundearen 
printzipioak betetzen ditu

 369 EROSKI NATUR produktu

 FSC® zigilua duten 45 produktu

 Terres de l’Ebre Biosfera Erreserba zigilua duten 
9 fruitu- eta barazki-mota

Sortzen dugun hondakin-ura gure jarduera egiten dugun 
udalerrietako ur-araztegietan tratatzen dute. Estimazioen 
arabera, 2017an sortutako hondakin-uren bolumena 
1.055.157 m3-koa izan zen. EROSKIk isuri kontrolgabeen 
prebentzio eta kontrolari buruz indarrean dauden legeak 
betetzen ditu. 2017an, ez da isuri adierazgarririk hauteman.

1.065.815 m3

ur, gutxi gorabehera

EROSKIk 2016ak ihesak konpentsatzeko kontsumitutako 
hozgarri guztiek ez dute ozonoa agortzeko potentzialik (Mon-
trealgo Protokoloko A, B, C eta E eranskinetan ez dauden 
substantziak dira).

36,3 tn
Kontsumitutako hozgarriak

Hondakinak Ur-kontsumoa

Isuriak Ingurumen-Ziurtagiriak Dituzten Produktuak

Ihesak konpentsatzeko kontsumitutako hozgarriak

40.807 tona hondakin tratatu ditugu

hondakin
EZ-ARRISKUTSUAK

40.749 tn

hondakin
ARRISKUTSUAK

58 tn

Materiala                      Tonak  Guztira (%)

Papera eta kartoia 29.898 %91,4
Plastikoa 2.052    %6,3
Zura 273    %0,8
POREX 263    %0,8
Beste batzuk 210    %0,7

Birziklatutako hondakinak

Bezeroek gure dendetan utzitako  
hondakinak, birzikla ditzagun

Hondakin organikoa Tonak 

Arraina            2.278
Okela                         1.900   
Ogia 233
Jogurtak 54
Fruituak eta barazkia 32
Guztira                         4.498   

Balorizatutako  
hondakin organikoak

■  Supermerkatuak    %67
■  Hipermerkatuak     %21
■  Plataformak         %6
■  Beste negozio batzuk     %6

Irinen, animalia-olioen eta pentsuen  
produkzioa, animalien elikadurarako

32%

18%

31%

8% 10%

 R-407F R-442A R-449A R-448A  Beste batzuk
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Gure zentroak bioaniztasunerako balio handiko zonetan kokatzea

Espainian ditugun 1.600etik gorako establezimenduetatik, 
123 babes-figura hauen eragina duten guneetan daude:

• NB (Naturagune Babestuak) 
•  IBAS ( Espainiako Hegaztien eta Bioaniztasunaren Kontser-

baziorako Eremu Garrantzitsuak) 
• Natura 2000 Sarea (LIC, ZEC eta ZEPA) 
• Biosferaren erreserbak 
• IEZH (Espainiako Hezeguneen Inbentarioa)
 
Nabarmendu behar da, probintzia edo autonomia-erkidego 
batzuetan, lurraldearen zati handi bat bioaniztasunerako oso 

baliagarritzat hartzen direla; hori gertatzen da, esaterako, 
Galizian edo Balear Uharteetan.

EROSKIk beti betetzen du ingurumenaren eta 
bioaniztasunaren legeria, zentroen kokapena aukeratu 
eta haiek eraikitzeko orduan. Gainera, lanean ari gara, 
ingurumen-inpaktua txikitzeko eta bioaniztasunari eusteko, 
zenbait ekintzaren bitartez; esate baterako, arrantza 
jasangarria.

Zentro baten kokapenari eragiten dioten babes-figuren 
kopurua:

*   Balear Uharteetako gainazal guztia edo Galiziako eremu zabalak bioaniztasunerako balio handiko espaziotzat hartzen dira; eta, beraz, leku horietan 
egin beharreko eraikuntzek babes-figura horien eragina izango dute, herriguneetan egon arren.

Zentro baten kokapenari eragiten 
dioten babes-figuren kopurua:

1

2

3

4
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Berotegi-efektuko gasen (BEG) isuriak – EROSKIren karbono-aztarna Berotegi–efektuko gasen (BEG) isuriak – EROSKIren karbono-aztarna

Gasak: 
CO2, CH4, N2O, HFCs

ZEHARKAKOAK 
(2 irismena)

Erabilera propiorako 
energia sortzea.

ZEHARKAKOAK
(3 irismena)*

Errepide bidezko eta hegazkineko 
lan-bidaietan kontsumitutako 
erregaia

Errepide bidezko garraio logistikoan 
eta lan-bidaietan kontsumitutako 
gasolioaren produkzioa

* 3 irismeneko zeharkako isuriak EROSKIren jardueren ondorio dira, baina haren jabetzakoak ez diren edo kontrolatzen ez dituen iturrietan gertatzen dira. Guztira, 15 
kategoria daude (erositako gai eta zerbitzuak, sortutako hondakinak, saldutako produktuen erabilera, etab.), baina, txosten honetan, haietako batzuk soilik sartu 
ditugu, ez baitugu denei buruzko daturik. Hurrengo ekitaldietan, jarduera gehiago aztertuko ditugu EROSKIren karbono-aztarnaren 3 Irismenean.

ZUZENEKOAK
(1 irismena)

Errepide bidezko garraio 
logistikoan kontsumitutako 
erregaia (Ez dira sartu ez  
VEGALSAren jaulkipenak)

Hozgarri-ihesak hotz-sistemetan

Gas naturalaren errekuntza 
instalazio propioetan

Ingurumen-adierazle nagusiak Ingurumen-adierazle nagusiak

355.333   
tona

CO2 baliok./urte

218.166     
tona

CO2 baliok./urte

14.806
tona

CO2 baliok./urte

122.361   
tona

CO2 baliok./urte

 %38 1 Irismena

 %58 2 Irismena

 %5 3 Irismena

Zuzeneko isuriak (1 Irismena):

 CO2 baliok./urte ( t ) 1 Irismena, %-tan
Gas naturala                      1.601       %1
Errepide bidezko garraioa               52.082    %43
Hozgarriak             68.679       %56

Kontsumo elektrikoaren zeharkako isuriak (2 irismena):

 CO2 baliok./urte (t)      CO2 baliok./urte (t) %-tan  
 (Espainiako batezbestekoa)                    (Merkaturatzaileen
  2 irismena mixa) 

Hipermerkatuak                 54.528                    47.897    %22
Supermerkatuak           157.672                  138.500    %63
Plataformak                     21.878                    16.485    %9
Beste negozio batzuk  14.288                               12.551   %6

Zeharkako beste isuri batzuk (3 Irismena):

                                                       CO2 baliok./urte (t) 3 Irismena %-tan
Lan-bidaiak (zuzeneko isuriak)                         3.133                         %21
Garraioko gasolioa (putzutik tangara)         11.119                        %75
Lan-bidaietako gasolioa (putzutik tangara)     554                           %4

BEGen isurien intentsitatea EROSKIn:

261,9 kg CO2 baliok./m2

merkataritza-azalera

74,1 g CO2 baliok./€
salmenta garbiak

 CO2 baliok./m2 (kg) CO2 baliok./€ (g)
  merkataritza-azalera salmenta garbiak

1 Irismena 90,2 25,5
2 Irismena 137,8 45,5
3 Irismena 10,9 3,1 

Txosten honetan azaldutako BEG isurien motak eta iturriak

−%4,6  2016arekiko

-%8,7*  2016arekiko

+%16,9*  2016arekiko

* 3 irismeneko isurpenak lan-bidaien irismena hedatu delako igo dira, aurreko memorian EROSKI Koop. E.-ren datuak 
bakarrik zetozelako eta, aurten, aldiz, Talde osokoak bildu direlako.

*  Espainian batez besteko kontsumo 
elektrikoaren CO2 isurpen-faktoreak eta 
merkaturatzailearenak igo egin dira 
2017an.
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Energia-baliabideen eta 
bioaniztasunaren 

kontsumoa txikitzea

Saltokiak jasangarritasunez 
eraikitzea eta 
hornitzea

Hondakinak  
kudeatzea  
eta balorizatzea

Logistika
optimizatzea

Kontsumo 
arduratsuagoa 
sustatzea

Merkaturatzen 
ditugun produktuen 

inpaktua txikitzea

Ingurumen-
hobekuntzarako ekintzak
Gure Ingurumen Politikarekin eta gure jarduerari dagozkion 
ingurumen-alderdi garrantzitsuenekin lotuta, EROSKIren lan-
ildoek etengabeko hobekuntza dute oinarri, eta gure helbu-
ru estrategikoekin bat egiten dute. Lan-ildo horiek oinarrizko 
sei ekintza-ardatz hauetan sailkatzen dira:

Hobekuntza-ekintzak gure produkzio-ibilbidearen zenbait 
etapari dagozkie. Hortaz, gure erakundetik kanpoko eragileei 
ere konpromisoa eskatzen diegu, gure ingurumen-aztarna 
txikitzen lagundu badezakete, bederen.

Produktuak 

EROSKIn, ezinbestekoa iruditzen zaigu garapen 
jasangarriaren gure konpromisoa partekatzen duten 
enpresa hornitzaile arduratsuekin lankidetzan aritzea, 
gure eskaintzan ingurumenaren faktorea sartzeko. Gure 
5. konpromisoan, osasunaren eta jasangarritasunaren 
aldeko konpromiso berrien baitan, prozesu guztietan 
(ekoizpenaren jatorri, dendako eragiketak, eraldaketa 
eta manipulazio guztiak) ingurumen-inpaktua txikitzen 
saiatzen gara. Hor sartzen da, baita ere, uzta jaso osteko 
tratamendu fitosanitarioak ezabatzea, gure arrandegietako 
jasangarritasun-zigilua ziurtatzea, antibiotikoen erabileraren 

kontrola, animalien ongizatea bermatzen duten praktikak 
baliatzea eta gama ekologikoak sustatzea.

Gure bezeroek produktuez gozatzean ingurumen-portaera 
hobea izan dezaten, oinarrizko hiru lan-ildotan jarduten 
dugu: produktuen jatorri jasangarriaren bermea, tokiko 
produktuak eta hurbiltasun-kontsumoa sustatzea, eta gure 
marketako ontzien eta produktuen ekodiseinua.

Jatorri jasangarria

Duela zenbait hamarkada hasi ginen kontsumitzaileei alter-
natiba osasungarriagoak eta jasangarriagoak eskaintzeko 
lanean. Ibilbide horrek baditu hainbat mugarri. Hona hemen 
zenbait adibide: 1989an, CFC aerosolak, ozono-geruzarako 
kaltegarriak, erabiltzeari utzi genion, eta, 2004az geroztik

EROSKI Natur

2017an, EROSKI Natur markako 369 produktu eskaini ditugu. 
Elikagai fresko horiek jasangarritasun-irizpide homologatu 
batzuk betezen dituzte; esate baterako: gehigarririk eta 
kontserbagarririk eza, nitrato-kantitateen erregulazioa, 
fitosanitarioen erabileraren murriztapena, kalitate-ziurtagiria 
eta haragikietarako medikamentuz hornitutako pentsuen 
erabileraren debekua. Gainera, beste ingurumen-jardunbide 
on batzuk egiten direla kontrolatzen dugu: berotegietako 
eta tratamendu-ontzietako plastikoen birziklatzea, uraren 
kudeaketa edo lan-baldintzak. 
 

 
 

Forest Stewardship Council® 
(Baso-Administrazioko Kontseilua edo FSC®)

Gure paper-gauzak edo lorategiko altzariak egiteko 
erabiltzen diren zurak mozketa legal eta jasangarrietatik 
datozela bermaten du. 2017ko ekitaldian, FSC zigilua zuten 
45 produktu saldu genituen (paper-gauzak, lorategiko 
altzariak, eta garbiketa- eta higiene-gaiak). Halaber, 
ziurtagiri hori duen papera erabili genuen gure markako 
haragikien etiketetan.

Produktu ekologikoak

Nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoaren bidez ekoitzitako 
elikagaiak eskaintzen ahalegintzen gara, ekoizpen-
eredu horrek ingurumen-jardunbide onenak bermatzen 
dituelako. Eredu horretan, jatorri sintetikoko substantzia 
kimikoen eta gehigarri artifizialen erabilera baztertzeaz 
gain, bioaniztasuna eta natura-baliabideen babesa eta 
animalien ongizatearekiko errespetua sustatzen dira. 2017an, 
zenbait ziurtapen-etiketa dituzten 1.140 produktu ekologiko 
ziurtatu ziren; etiketa horien artean, Europako logoa da 
aipatzeko modukoa. 
 
 
 
 
 

 
Terres de l’Ebre Biosfera Erreserba Zigilua

Zurtagiri horrek egiaztatzen du produktua UNESCOk 
biosfera-erreserba izendatutako leku bateko labore jasan-
garri batetik datorrela; biosfera-erreserbak balio parega-
beko hainbat ekosistema dituzten natura-inguruneak dira. 
Zigiluak bermatzen du enpresa ekoizleek arduraz jokatzen 
dutela ingurumenarekin, kontsumitzaileekin eta langileekin. 
2017an, gure CAPRABO dendetan, Terres de l’Ebre Erreserba 
Biosfera zigilua duten 9 motatako frutak eta ortuariak merka-
turatu ditugu.

gure markako produktuek transgenikorik ez dutela. Ildo 
berean, duela zenbait urtetik, gure produktuen jatorri jasan-
garria bermatzen duten zenbait ziurtagiri, etiketa eta marka 
ditugu. Horien artetik, honako hauek aipatuko ditugu:
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kontserba tokiko aditu onenek prestatzen 
dute eta haren kalitateak izen handia du. 
Ekoizpen-prozesuak ingurumen-eskakizunak 
betetzen ditu, eta izaera tradizionalari eusten 
zaioa uneoro, arraina harrapatzen denetik 
ontziratzen den arte.

Arrantza jasangarria EROSKIn

Itsaso eta ozeanoetako bioaniztasunaren alde lanean jarraitu 
nahi dugu, itsas baliabideak arrazionaltasunez baliatuta. 
2016an, EROSKIren Arrantza Jasangarrirako Politika adostu 
genuen. Gai horretan hartutako konpromisoei erantzunez, 
2017an lanean jarraitu dugu Arrantza Jasangarriaren alde, 
erreferentziako nazioarteko erakundeen eskutik.

Arratza Jasangarrirako Politika horren hamaika printzipioetan, 
dagoeneko egiten ditugun jardunbide onak zein etorkizune-
rako ezarri ditugun erronkak biltzen dira.

EROSKIren Arrantza Jasangarriko Politikaren printzipio eta konpromisoak

6. Dendetatik hurbilen dauden 
kofradiak eta tokiko hornitzaileak 
bultzatzea.

7. Arrantza banatzeko jardueraren 
ingurumen-eragina txikitzea.  

8. Langileen oinarrizko eskubideak 
(LANEren 188. Hitzarmena, 
arrantza-lanari buruzkoa) bete eta 
errespetatzen dituzten hornitzaileak 
aukeratzea.

2017an, Marine Stewardship Council 
(MSC) erakundearen auditoretza gainditu 
zuen Espainiako txikizkako lehen banake-
ta-katea bihurtu ginen, arrantzaleku jasan-
garrietako arrain freskoa merkaturatzeko; 
Skrei bakailao, Kantauriko antxoa eta 
hegaluze espezietakoak. 
 
MSC irabazi-asmorik gabeko nazioarteko 
erakunde bat da, itsasoko produktuen 
merkatua jasangarritasunerantz eraldatzen 
laguntzeko sortua. Harrapaketa basatiak 
etiketatzeko programa bakarra operatzen 
du, gizarte- eta ingurumen-estandarrak 
ezartzeko Código de Buenas Prácticas de 
ISEAL baliatuz,  Código de Conducta de 
FAO para la Pesca Responsable oinarri har-
tuta. MSC ziurtagiriak arraina zaintzeko kate 
osoaren trazabilitatea eta jardunbide onak 
bermatzen ditu, arrantzalekuan eta arraina 
manipulatzen duten enpresetan jardunbi-
de onak erabiltzen direla egiaztatzen duen 
auditoretzari esker.  

Ziurtagiria lortu eta hurrengo hamabi hila-
beteetan, 1.000 tona inguru arrain merka-
turatu ditugu arrantza jasangarriko ‘MSC’ 
zigilu urdinarekin, guztiak EROSKI Natur 
markarekin. Aldi berean, MSC-k ziurtatutako 
348 salmahai eta arrantzako 6 plataforma 
logistiko ditugu.

Gure aurreikuspenen arabera, ekoetiketa 
horrekin merkaturatutako arrain freskoa 
urteko bi milioi kilora iritsiko da 2020an. 
Helburu hori lortzeko, beste ekintza batzuen 
artean, 2018an zigilu horrekin merkatura-
tzen diren produktuei beste hauek gehitzea 
espero dugu: abakandoa, eta bakailao 
gezatuzko erretiluak eta surimia. 

Merkaturatzen ditugun atun-lata guztiek 
ISSFren (Arrantza Jasangarrirako Nazioar-
teko Fundazioa) printzipioak betetzen 
dituztela bermatzen dugu. 

Lata guztietan, arrain-espezieari, harrapake-
ta-zonari eta erabilitako arrantza-metodoari 
buruzko adierazpenak agertzen dira. ISSF 
Fundazioaren webguneko esteka zuzena 
ere sartu dugu, xehetasun handiagoz ikusi 
ahal izateko erakunde horren jasangarrita-
sun-printzipioak betetzeak zer dakarren.

Horrez gain, establezimenduetan merkatura-
tutako kontserbako atun guztiaren jasanga-
rritasuna bermatzeko, kanpo-auditoretzen 

programa bat jarri dugu abian, hauen 
eskutik: AZTI eta MRAG Américas.

Gure denda-sarean merkaturatutako edo-
zein markatako kontserbak egiteko erabil-
tzen dugun atuna soilik Eskualdeko Arrantza 
Erakundeen kide diren herrialdetako 
bandera duten itsasontzietakoak izateko 
konpromisoa hartu dugu. Ekimen horren 
bidez bermatu nahi dugu legez kontrako 
arrantzaren, arrantza ez-deklaratuaren eta 
ez-erregulatuaren kontrolik ezartzen ez duten 
herrialdeetatik datorren atunik ez dela 
merkaturatzen.

Gure kontserbetako hegaluzea kanaberaz 
harrapatu da, banan-banan, eta araudiak 
adierazten duen gutxieneko tamaina gain-
ditzen dutenak soilik aukeratzen dira. 
 
Antzinako arrantza-metodo hori aukera-
tu dugu, errespetuzkoa, selektiboa eta 
jasangarria delako. Hartara, beste espezie 
batzuen nahi gabeko harrapaketak ekiditen 
dira, eta itsas hondoa ez da narriatzen, 
arrantza-metodo masiboekin gertatzen 
den moduan. Gainera, EROSKI hegaluze-

2017an, hau lortu dugu Arrantza Jasangarriari dagokionez

1. Arrantza-baliabideen 
iraunkortasunak aintzat 
hartzea merkataritza-eskaintza 
prestatzerakoan. 

2. Soilik baimendutako arrantza-
toki eta pertzetako produktuen 
merkaturatzea.

3. Gutxieneko tamainak errespetatzea 
eta, ezarritakoak baino tamaina 
minimo handiagoak zehazteko, 
proaktibotasunez jokatzea. 

4. Hornitzaileen artean  
arrantza-aparailu iraunkorren 
erabilera sustatzea.

5. MSC zigilua (Marine  
Stewardship Council) duten 
produktu iraunkorrak sustatzea, 
erauzketa-arrantzarako. 

Arrantza-aparailuak  
eta arrain iraunkorra gure 
merkataritza-eskaintzan

Iraunkortasuna  
balio-katean

Gardentasuna  
eta gobernantza

9. Etiketa eta komunikazio gardena, 
kontsumitzaileekin.

10. Arrantza-sektoreari eta gainerako 
interes-taldeei entzutea, eta haiekin 
elkarlanean jardutea. 

11. Kontsumitzaileei arrantza 
iraunkorrari buruzko informazioa eta 
prestakuntza ematea. 

12. Kontrol- eta auditoretza-neurri 
eraginkorrak dituen gobernantza-
sistema, Arrantza Iraunkorreko 
Politika EROSKIn finkatzeko.

https://www.msc.org/es
https://www.msc.org/es
http://www.msc.org/acerca-del-msc/credibilidad?set_language=es
http://www.msc.org/acerca-del-msc/credibilidad?set_language=es
http://www.msc.org/acerca-del-msc/credibilidad?set_language=es
http://www.msc.org/acerca-del-msc/credibilidad?set_language=es
http://www.azti.es/es/
https://www.mragamericas.com/
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2017ko martxoan eta azaroan, “Fruitu eta ortuari itsusiak” 
izeneko bi kanpaina berri egin ziren, kontsumitzaileak 
elikagaien zarrastelkeriaren kontra kontzientziatzeko, 
kontuan hartuta supermerkatuetan normalean 
merkaturatzen diren produktuen kalitate eta nutrizio-
propietate berdinak dituztela. Guztira, fruta eta ortuarien 
18 barietate merkaturatu ziren, eta 1.064 tona saldu ziren. 
Kopuru horrek hazkundea erakusten du aurreko urteko 
kanpainekin alderatuta, haietan 800 tona saldu baitziren. 

“FRUITU ETA ORTUARI ITSUSIAK” 
elikagaien zarrastelkeriaren kontra  

Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundearen 
(FAO) arabera, ekoitzitako elikagaien herena galdu edo 
hondatu egiten da mundu osoan. EROSKIn, nekazaritza-
sektorearen jasangarritasunarekin hartu dugun 
konpromisoaren baitan eta elikagaien zarrastelkeriaren 
kontra, duten itxuragatik edo tamainagatik “itsusi” 
izendatutako fruitu eta ortuarien barietateak merkaturatzea 
erabaki dugu.

Ontzien eta produktuen ekodiseinua

Ontzien eta produktuen ekodiseinua EROSKIn, marka 
propioa sortu genuenetik, gure produktuen ontziak 
hobetzeko egiten dugu lan. 2008an, ingurumen-irizpideak 
ere erabiltzen hasi ginen ontziak diseinatzean; adibidez, 
jatorri jasangarriko materialak aukeratzen ditugu, ontzien 
birziklagarritasuna handitzeko, eta beharrezko lehengaien 
kantitatea txikitu dugu. 
 
Ekintza horiei esker, ontzi eta enbalajeen ingurumen-
inpaktua txikitu egin da; zenbait kasutan, produkzio- eta 
logistika-faseak optimizatu behar izan direnez, dirua 
aurreztea lortu dugu. 
 
2017an egindako ekodiseinuko ekintza batzuk honako 
hauek dira:

• Kontserbako atunaren ontziaren ekodiseinua, lata 
inguratzen duen sleeve motako paperezko etiketa 
kenduz, zuzenean atun-lataren gainean inprimatzeko. 
Horrek azken produktuaren jasangarritasunari laguntzen 
dio, paperaren kontsumoa murrizten delako.

• Garbigarri-botilen ekodiseinua, formula 65 ml/
garbiketara arte trinkotuz, emaitza hobeak lortzeko 
produktu gutxiago erabilita. EROSKI markako gure 
garbigarri likidoen botilak oso trinkoak dira, eta beste 
marketakoak baino txikiagoak. Botila berria txikiagoa 
denez, errazago erabiltzen da gobada egiteko orduan, 
leku gutxiago hartzen du etxean, pisu txikiagoa du 
erosketa egitean, logistika optimizatu egiten da eta 
ingurumen-inpaktua txikitu egiten da, behar dugun 
tamainako ontzia fabrikatzen dugulako.

Bestetik, Basque Ecodesign Meeting-BEM2017ren 
inaugurazioko mahai biribilean parte hartu genuen, 
Basque Ecodesign Centerreko bazkide garen aldetik. Eta, 
horrez gain, Produktuaren Ekodiseinuaren eta Ingurumen 
Adierazpenen gure jardunbide on batzuk aurkeztu 
genituen, Ontzien eta enbalajeen eta Elikaduraren 
saioetan, hurrenez hurren. Europako ekodiseinu-topaketa 
garrantzitsuenetako bat da, eta ekodiseinua eta 
ingurumen-berrikuntza erakundeen politiketan sartzeko 
interes duten bostehun pertsona baino gehiago biltzen 
ditu. 

#POR EL CLIMA komunitateari atxikitzea

2017an, #PorElClima komunitatea sustatzea eta ekimen horre-
tan parte hartzea erabaki genuen, eta, horretarako, kontsu-
mo arduratsua bultzatzen duten produktuen erakusleiho bat 
sortu genuen. 

2017z geroztik, #PorElClima komunitateko kide gara; #PorEl-
Clima leloaren aldeko eragileen topagune bat da: enpre-
sak, administrazio publikoak, GKEak, komunikabideak, eta 
#PorElClima jarduten duten partikularrak, klima-aldaketaren 
aurkako Parisko Akordioa betetzeko gure herrialdeari dago-
kiona bermatzeko. Gainera, komunitate horren parte izanik, 
berotegi-efektuko gasen isuriak murrizteko konpromisoa hartu 
dugu.

2018ko hasieran, erakusleihoa inauguratu genuen, eta 
plataforma horrek herrialdeko produktu eta zerbitzu ardu-
ratsuen eskaintza nagusia izan nahi du. porelclima.com 
webgunean, enpresa handien edo ertainen ondasun eta 
zerbitzu arduratsuak aurkitu daitezke, eta gure herrialdean 
esponentzialki hazten ari diren produktu berdeak ere bai. 
Sartu diren ondasunak eta zerbitzuak kontsumo handikoak 
eta planetarekiko gure inpaktuan funtsezko aldaketa ekar 
dezaketenak dira: elikadura ekologikoko produktuak, auto 
elektrikoa, energia berriztagarriak, energia-eraginkortasunari 
laguntzen dioten gailuak, ura aurreztea, etab.

Konparagailuan jasotako produktu- eta zerbitzu-motak kon-
tuan hartuta, eta sektore ekonomiko bakoitzaren “helduta-
sunari” erreparatuta, zenbait baldintza ezarri dira, tresnaren 
barruan sartu ahal izateko. 
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Logistika

Klima-aldaketa aurre egin beharreko ingurumen-erronka 
handiena da, eta EROSKIn jakitun gara horrek guztiak 
eragin kaltegarria duela osasunean, ekonomian eta 
ingurumenean. Banaketa-enpresa garen aldetik, gure sare 
logistikoa funtsezkoa da gure jarduera garatzeko; horregatik, 
ingurumenean ere eragin esanguratsuak ditu. 

2017-2020 Plan Estrategiko berriaren baitan, osasunean 
eta ongizatean banatzaile liderrak izan behar dugu, 
eta bezeroei bizitza osasuntsuagoa, orekatuagoa eta 
jasangarriagoa errazten diegula aitortu behar digute. 
Horregatik, gure denden, instalazioen eta prozesuen 
ingurumen-inpaktua murriztea gure konpromiso gakoetako 
bat da. Gure Ekonomia Zirkularreko programa edo 

Lean&Green plataforman sartu izana 2017an egindako 
ekintzen bi adibide dira, klima-aldaketaren aurka Logistikaren 
arlotik borrokatu daitekeela erakusten dutenak.

EROSKIren sistema logistikoa hobetzeko egin ditugun 
ahaleginen ondorioz, berotegi-efektuko gasen isuriak 
nabarmen txikitu dira. Azken bost urteetan, garraioarekin 
lotutako isuriak %14 murriztu dira; hau da, 8.000 tona CO2 
gutxiago isuri ditugu atmosferara. Soilik azken ekitaldia 
kontuan hartuta, 1.670 tona CO2 baliokide isurtzea ekidin da, 
eta 625.000 litro erregai baino gehiago.

Lean&Green: Logistika jasangarri 
baterantz

Lean&Green plataforman sartu gara; 
plataforma horren xedea horniketa-
katearekin lotutako isuriak murriztea da. 
Nazioarteko eta lanbide arteko ekimen 
bat da, eta enpresei CO2 isuriak murriz-
teko konpromisoa betetzen lagundu 
nahi die. AECOCek babesten duen 
Lean&Green Españako Batzordeko 
enpresa parte-hartzaile garen aldetik, 
gure prozesu logistikoetan CO2 isuriak 
%20 murrizteko konpromisoa hartu 
dugu, bost urteko gehieneko epean. 
Horretarako, ekintza-plan errealista eta 
onargarri bat prestatzen ari gara, gure 
karbono-arrastoaren kalkulu zehatza 
eta murrizketa hori lortzeko planifika-
tutako zenbait neurri barne hartuko 
dituena. 2018an, enpresa independen-
te batek ekintza-plana ebaluatu eta 
ikuskatuko du, Lean&Green saria lor-
tzeko beharrezkoa den aurretiko urrat-
sa delako. Gure helburua Lean&Green 
izarra lortzea da, ezarritako murrizketa-
helburua lortu ondoren.

Alderantzizko logistikaren bidez bir-
ziklatzea: ekimen saritua 
 
Hondakinen kudeaketa, jatorrian mi-
nimizatzea eta berriro balioa ematea 
gure Ingurumen Plan Estrategikoaren 
oinarrizko helburuak dira. Hondakin or-
ganikoekin zein ez-organikoekin egiten 
dugu lan, eta gure Ekonomia Zirkularre-
ko programak birziklapen-ibilbideak ze-
hazten ditu, lehengai-motaren arabera. 
Hori dela eta, alderantzizko logistikako 
prozesuak garatzen dira, dendetatik 
plataformetara eta enpresa horni-
tzailetara, berrerabilpen eta birziklatze 
egokia bermatzeko. 

Ekimen horiei esker, EROSKI Taldeko 
Logistikako atala Krea Sarien III. Edizioko 
irabazleetako bat izan zen. “EROSKIk 
birziklatu egiten du” proiektuak lehen 
saria lortu zuen bere kategorian.

Ondoz ondoko 3 urtez, 12.000 tona kar-
toi baino gehiago jaso dira eta urtean 
800 tona plastiko inguru biltzen dira 
alderantzizko logistikaren bidez. Horren 
baliokidea da honako hau:

%14ko murrizketa garraioko 
erregai-kontsumoan 2013z geroztik

•  3.000.000 m3 ur baino gehiago kon-
tsumitu gabe. 

• 120.000 m3 baino gehiago okupatu 
gabe zabortegian, edo 297 igerileku 
olinpiko

• Gutxi gorabehera 18.000 urte au-
rreztuta, batez besteko etxe bateko 
energia-kontsumoan.

• 45.600 tona CO2 sortu gabe, edo 308 
Ha zuhaitz ebaki gabe.

3 urtean, 200 tona POREX birziklatu dira 
alderantzizko logistikako urteko, eta 
hori honen baliokidea da:

• 1.800 m3 okupatu gabe zabortegian.  

• 253 urteko aurrezkia, batez besteko 
etxe bateko energia-kontsumoan.  

•  500 tona CO2 sortu gabe.



118   Jasangarritasuna2017EROSKI Jasangarritasuna2017EROSKI   119   

Ingurumena

Ingurumen-hobekuntzarako ekintzak

5 5Ingurumena

Ingurumen-hobekuntzarako ekintzak

Hornidura  
eraginkorragoa:

• Eskariaren plangintzaren hobekuntza, 
aurreikuspena ahalbidetzen duten tresnen 
bidez, stockak txikituz, galerak gutxituz eta LEAN 
kudeaketa-eredua ezarriz.

• Jatorriko erosketako garraio-ereduaren etengabeko  
optimizazioa.

• Gure plataforma-maparen kontzentrazioa eta  
sinplifikazioa, ibilgailuen betetze-portzentajea 
hobetuz.

• TMS (Transport Manager System) sistemaren 
ezarpena, ibilbideak eta salgaien betetzea hobeto 
planifikatzeko eta haien jarraipena egiteko. Egun, 
gure plataformen % 75ek erabiltzen dute sistema 
hori.

• Elkarlana hornitzaileekin, ibilgailuen erabilera  
optimizatzeko, kargak hirugarrenekin partekatuz 
edo hirugarrenen kargak eramanez.

Gutxiago kutsatzen duten 
ibilgailuak eta gidatze-modua:

• Flota berritzea, Europar Batasuneko Euro 6 araudi 
berrira egokitutako ibilgailuekin. Arau horren arabera, 
nitrogeno oxidoen isuriak %50 txikitu behar dira, 
eta erregaien, kontsumoa, %2-6, Euro 5 arauarekin 
alderatuta.

• Berotegi-efektuko gasen isuria %40 gutxitu dezaketen 
gehigarriak erabiltzea erregaian.

• Ibilgailu elektrikoen erabilera sustatzea. Horretarako, 
52 karga-gune ditugu gure merkataritza-sarean, 
kontsumitzaileek erabil ditzaten. Gainera, 2017an, 
ibilgailu elektrikoak erabiltzen hasiko gara bezeroen 
erosketak etxera eramateko.

• Modu optimoan bete daitezkeen ibilgailuak 
erabiltzea, hala nola city trailer ibilgailuak.

• Erregai gisa petrolio-gas likidotuz ibiltzen diren 
ibilgailuak erabiltzea. Gaur egun, proiektu pilotu 
bat ari gara egiten horrelako ibilgailuekin Balear 
Uharteetan.

• Ibilgailuak gidatze-modu eraginkorragoa 
ahalbidetzen duten gailu elektronikoez hornitzea.

• Gidatze ekologikoko tekniken prestakuntza; erregai-
kontsumoa %10era arte murrizten laguntzen du.

Eraginkortasuna eta jasangarritasuna, gure garraio-eredu berriaren ardatzak

Hornitzailea EROSKIren Plataforma Logistikoa

Alderantzizko 
logistika:

• Duela zenbait urte, alderantzizko 
logistikaren arloa garatu 
genuen, dendetan sortutako 
hondakinak kudeatzeko eta 
balorizatzeko. Neurri hori zero 
hondakin helburuaren baitan 
dago; azpiproduktu organiko 
eta ez-organiko guztiak biltzeko 
eta tratatzeko aukera ematen 
baitu. Gainera, ontziak eta 
enbalajeak plataformetara 
itzultzeko aprobetxatzen dugu 
bueltako bidaia, garbitzeko eta 
beste horniketa-eragiketa  
batzuetan erabiltzeko.

Hiri-logistika  
optimizatzea:

• Etengabe jarduten dugu 
elkarlanean tokiko eta 
eskualdeko erakundeekin, 
haien beharren, zirkulazioan 
dugun eraginaren eta hirietako 
bizi-kalitatearen arteko oreka 
egokia aurkitu nahian.  
Horretarako, neurri hauek 
hartu ditugu, besteak beste: 
gaueko zamalanak, erabilera 
anitzeko erreien erabilera 
eta zamalanetarako lekuen 
erreserba dinamikoa. Gainera, 
salgaiak ibilgailuetan sartzeko 
egindako hobekuntzak direla 
eta, kamioi gutxiago behar 
ditugu salgaiak dendetara 
eramateko. Horri esker, gure 
hiri-logistikak eragin negatibo 
txikiagoak ditu.

EROSKIren plataforma logistikoa Dendak

Produktua

Hondakinak, ontziak 
eta enbalajeak

Berrerabiltzeko prest 
dauden ontzi logistikoak

Plataforma  
jasangarriagoak:

• LED argiak, presentzia-
detektagailuak eta 
tenperatura-robotak, 
erabiltzen ditugu eta argi 
naturala aprobetxatzen 
dugu, plataformen energia-
eraginkortasuna hobetzeko.

• Eguzki-panelak instalatu 
ditugu, elektrizitatea 
ingurumen-inpaktu 
txikiagoarekin lortzeko.

• Biltzeko erabiltzen ditugun 
materialen kantitatea txikitu 
dugu.
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Denda 
ekoeraginkorrak

EROSKIren merkataritza-sarea berritzeak eta zabaltzeak, 
“zurekin” eredura egokitzeko, eraikuntzan eta kudeaketan 
ingurumen-irizpideen araberako hobekuntzak egitea ere 
badakar.

Ekoberrikuntza EROSKI denden ezaugarri nagusietako 
bat izan da hasieratik. Horren froga gisa, hona hemen 
adibide bat: duela 20 urte baino gehiago, Espainian ISO 
14001 ziurtagiria lortu zuen lehen ingurumen-kudeaketako 
sistema ezarri genuen, Arteako gure hipermerkatuan, 
Leioan (Bizkaia). Gure asmoa da energia berriztagarriz 
hornitzen diren eta CO2-aren balantze neutroa lortzen 
duten supermerkatuak izatea. Horretarako, I+G+B proie-
ktuak egiten ditugu gure dendetan. Ildo horretan, adibide 
esanguratsuak dira Oñatiko (Gipuzkoa) Zero Isuri Denda 
eta Gasteizko LifeZeroStore denda. Denda horietan ikasi 
ditugun jardunbide onak gure merkataritza-sareko gaine-
rako establezimenduetan ezartzen ari gara.

Gure eredu berrituak energia-eraginkortasuna hobe-
tzen du, hotz, klimatizazio eta argiztapeneko sistema eta 
ekipamendu berrien bitartez. Energia-eraginkortasunari 
eta zero hondakinen kudeaketari esker, “EROSKI zurekin” 
denda punta-puntakoa bihurtzen da jasangarritasun- eta 
ingurumen-politikari dagokionez. Energia-eredu berri hori 
supermerkatuen eta hipermerkatuen irekiera eta berritze-
lan guztietara hedatuko dugu.

Saltokiak jasangarritasunez 
eraikitzea eta hornitzea

Energia gutxiago kontsumitzen duten eta ingurumen-eragin 
txikiagoa duten diseinu eta ekipamenduen alde egiten 
dugu. Hona hemen, ezarritako neurrien adibide batzuk:

 
LED argiztapena

LED argi guztiak azken belaunaldikoak dira eta pizteak 
automata batetik kontrolatzen dira, erabilera optimizatuz. 
LED argiak birziklatu egin daitezke, eta ez dute merkuriorik, 
berunik, tungstenorik, edo beste material kutsatzailerik. 
Neurri horri oinarri flotagarriko instalazio bat eta isolamendu 
termikoa eta akustikoa gehitu behar zaizkio lokalean. 

 
Hotz-instalazioak

Hozkailuen instalazioetan aplikatutako ingurumen-neurriak 
hauek dira, batik bat: CO2-ko hozteko zentral negatibo bat 
instalatzea eta positiboa R134koa; aurrezki nabarmena 
lortzen da eta klima-aldaketari eragiten ez dioten gasekin 
egiten jarduten du. Instalazio horrek kondentsazio 
flotagarriko sistema bat ere badu, kontsumo elektrikoa 
murrizteko.  

Hotz-altzariak azken belaunaldiko altzariak ditu, beiraz 
hornitutako ateekin, dendako korridoreak ez hozteko, eta 
produktuen kontserbazio hobea bermatzeko, tenperatura 
zorrotz mantenduz; gainera, hartara, bezeroen erosotasunari 
mesede egiten dio.   

Berotegi-efektuko eragin txikiko hozgarriak erabiltzea 

Erabiltzen ditugun gas hozgarriek ozono-geruza agortzeko 
ahalmen nulua, atmosfera berotzeko potentzial txikia eta 
energia-eraginkortasun handia dute. 

Klimatizazioa

Klimatizazioa optimoa izan dadin, energia-ereduak roof top 
sistema du (horrek isolamendu akustiko espezifikoa ematen 
du etxebizitzetarako) eta beroa berreskuratzeko sistema bat 
ere badu, salmenta-gelarako, hozteko zentralaren pantaila 
akustikoez gain. Klima kudeaketa-sisteman integratuta dago, 
eta horrek airearen tenperatura, hezetasuna eta kalitatea 
kontrolatzen ditu, urruneko zaintza-sistema baten bidez, 
kontsumo elektrikoa handitzen duten gertakariak izaten 
direnean. Instalazioak sare-analizadoreak ditu, kontsumoa 
kontrolatzeko, bertako analisi-software batean integratuta. 
Softwarea EROSKIko Energia lantaldeak egin du eta 
funtzionamendu-alarmak sortzen ditu, kontsumo elektrikoa 
aurreikusitakotik aldentzen denean.

%8,7ko murrizketa  
kontsumitutako 
energian aurreko 
ekitaldiarekin 
alderatuta; CO2 
baliokidearen 200.000 
tona isuri ekiditearen 
parekoa da

Ekonomia zirkularra

Hondakinen kudeaketa eta balorizazioa prebentzioan eta 
ekonomia zirkularreko eredu baten erabileran oinarritzen 
ditugu. Gure ingurumen-eragina txikitzeko funtsezko arda-
tzetako bat denez, ahalegin handiak egiten ditugu sortzen 
ditugun hondakinak prebenitu, kudeatu eta balorizatzeko.  

Hondakinak gutxitzea

Gure jardueran sortzen diren hondakinak gutxitzeko lan 
egiten dugu. Besteak beste, ekodiseinua erabiltzen dugu 
marka propioko produktuetan, iraungitze-data hurbil 
duten produktu freskoen promozioa egiten dugu, eta 
kontsumorako egokiak izan arren salmentatik kendu diren 
elikagaiak ematen ditugu gizarte-bazterketako arriskuan 
dauden  pertsonentzat, “Zero Hondakin” programaren 
bidez.

Gainera, berriz erabiltzeko poltsen erabilera sustatzen 
dugu bezeroen artean, egunero erabili eta botatzen diren 
plastikozko poltsen kopurua txikitzeko. Hau eskaintzen 
digu gure bezeroei: AENORek ziurtatutako poltsak. 15 aldiz 
erabil daitezke, eta erabilera bakarreko poltsa tradizionala 
baino %40 handiagoak dira. Errafiazko poltsak. %100 
birziklagarria den materialez eginda daude, eta 50 bat aldiz 
erabil daitezke. Poltsa Solidarioa. Oihalez eginda dago, 
eta elkartasunaren eta ingurumenarekiko errespetuaren 
kontzeptuak biltzen ditu. 2017an, erabailera bakarreko 
1.380 milioi poltsa erabiltzea ekidin da, EROSKIko poltsa 
berrerabilgarriei esker. 

Hondakinak kudeatzea eta balorizatzea

EROSKIn, gure instalazio eta dendetan sortutako hondakina 
behar bezala kudeatzeaz eta balorizatzeaz arduratzen gara, 
lehentasunezko tratamendutzat birziklatzea eta berrerabilera 
sustatuz. Ekonomia zirkularraren ikuspegitik, alderantzizko 
logistikako prozesuak bultzatzen ditugu, dendetatik 
plataformetara eta enpresa hornitzaileetara, sortzen 
ditugun hondakin organiko eta ez-organikoak behar bezala 
berrerabiltzeko. Hondakin-kantitatea minimizatzeaz gain, beste 
prozesu produktibo batzuetan lehengai birjinik ez erabiltzea 
ere esan nahi du horrek.

Hondakin organikoak 
Alderantzizko logistika erabiliz edo baimendun kudeatzaileen 
bidez, gure dendetan sortutako hondakin organikoak 
jasotzen ditugu, balorizatzeko lehengai gisa erabiltzeko, 
irinak eta animalia-olioak zein animaliei jaten emateko 
pentsua egiteko.

Hondakin ez-organikoak 
Urtero, marka propioko ekoizleak garenez, gure produktuen 
ontzi, gailu elektriko, pila, olio eta argien aitorpena egien die-
gu Sortzailearen Erantzukizun Hedatuko Sistema Kolektiboei, 
hala nola ECOEMBES eta ECOVIDRIO erakundeei. Erakunde 
horiek bermatzen dute gure produktuak erabiltzean sortutako 
hondakinak behar bezala berreskuratu eta kudeatzen direla. 
 
ECOEMBESi aitortzen dizkiogun ontzien birziklapenari esker, 
urtebetean CO2 baliokidearen 1.178 tona isuri baino gehiago 
ekidin dira.

• Gure instalazioetan sortutako kartoi, plastiko, paper eta 
zur guztia birziklatzen dugu. Horretarako, gure dendetan 
baztertutako materialak jasotzen ditugu, eta haiek tratatzeko 
baimena duten kudeaketa-sistema integratuekin elkarla-
nean aritzen gara.

• Gure banaketa-eragiketetan, ontzi logistikoak berrerabiltzen 
ditugu. 

• Kontsumitzaileen hondakinak birziklatzeko aukera ematen 
dugu. Horretarako, gure dendetan, gune garbiak jartzen 
ditugu haien esku, pilak, gailu elektrikoak, bonbillak, arropa, 
etxeko olioa eta tonerra jasotzeko besteak beste.

Open Awards saria jaso genuen “zero 
paper” enpresa bat izatea lortzeagatik
EROSKI Bidaiak enpresako Travel Air dibisioak barne-
prozesuen digitalizazio integrala egin du, eta papera 
erabat ezabatu duen sektoreko lehen enpresa bihurtu 
da; merkataritza-zerbitzuen produktibitatea handitu du 
IP ahotsari eta CRM estrategia berritzaile bati esker, be-
zeroarekiko zerbitzuaren kalitatea hobetuz. Bidaia-agen-
tzien sektorean aurrekaririk ez duen eraldaketa digita-
leko proiektu berritzaile horrek (kode libreko softwareko 
Irontec ingeniaritza informatikoko konpainiarekin batera 
egina) Open Awards 2017 saria jaso du Enpresa Han-
diko eraldaketa digital onenaren kategorian, OpenExpo-
ren esparruan; azoka hori kode libreko softwarearen eta 
teknologia irekien sektoreko erreferentea da.

CAPRABOk Hondakinak Prebenitzeko 
Europako Saria irabazi zuen
CAPRABOk Hondakinak Prebenitzeko Europako Sariaren 
VIII. edizioa irabazi du, hondakinak sortzea prebenitzeko 
lanari esker; horretarako, ekintza berritzaileak, originalak 
eta Europako beste eskualde batzuetan egokitzeko 
modukoak erabili ditu. Sariak, ekimenak nabarmen-
tzean, kontuan hartzen ditu alderdi komunikatiboak, 
ikusgarritasunekoak, jardunbide egokiak, originaltasu-
na eta eredugarritasuna, edukien kalitatea, eta ekime-
na Europako beste herrialde batzuetan errepikatzeko 
aukera, baita eraginaren iraupena ere, esanguratsua 
eta epe luzekoa.

Erabilera bakarreko 1.380 
milioi plastikozko poltsa 
erabiltzea ekindin da 
2017an, EROSKIko poltsa 
berrerabilgarriei esker
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Ontzi berrerabilgarriak Gasteizko jaietan

Vitoria-Gasteiz Wine City elkartearekin batera, “Ez bota la 
bota” aurkeztu dugu: plastikozko bota bat, birziklagarria 
eta berrerabilgarria, eta beiraren ordez erabil daitekeena 
Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaietan. 0,50 euroko prezio 
sinbolikoa du eta ontzi horren 12.000 ale merkaturatu dira 
EROSKIk Arabako hiriburuan dituen supermerkatuetan eta 
hipermerkatuetan. Bildutako diru guztia Arabako Natura 
Institutuari eman zaio.

“Camiño a Camiño” ingurumen-programa 
 
VEGALSA-EROSKIk, beste behin ere, “Camiño a Camiño” 
ingurumen-programan hartu du parte. Vigoko Udalak 
antoaltzen du eta gure ingurunea zaintzeko eta hobetzeko 
jarduerak sustatzen ditu. Azken edizioan, gure funtsen 
donazioa Vigon izandako suteen ondorioak arintzera 
bideratu dugu.   
 

 
“Ekin kontsumo arduratsuari. Murriztu Berrerabili Birziklatu” 

2017an, “Ekin kontsumo arduratsuari. Murriztu Berrerabili 
Birziklatu” leloa duen HISPACOOPen kanpainarekin bat 
egin dugu; kanpaina horren helburua kontsumitzaileei 
kontsumo arduratsuari buruzko informazioa, prestakuntza 
eta kontzientziazioa ematea da, elikagaien zarrastelkeria 
murriztuz, baliabideak berrerabiliz eta etxean sortutako 
hondakinak behar bezala birziklatuz. 

Kanpaina hori Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun 
Ministerioaren Kontsumo, Elikagien Segurtasun eta 
Nutrizioko Espainiako Agentziak finantzatutako “Hondakinen 
kudeaketa, elikagaien zarrastelkeria eta kontsumo 
arduratsua” proiektuaren parte da. Ekimena EROSKIren 
Kantabria, Errioxa, Nafarroa eta Euskadiko zenbait dendatan 
garatu da, aldi berean.  

“Itzuli kolorea naturari”  
 
Ekimen horren bidez, txikienak ingurumena zaintzera 
bultzatzen ditugu, “Itzuli kolorea naturari” marrazketa-
lehiaketaren bidez, VEGALSA-EROSKIren dendetan. 
Parte-hartzaileek bete beharreko baldintza bakarra 
imaginazioa askatzeko prest egotea eta VEGALSA-EROSKIren 
Ekopatruilarentzat garraiobide ekologiko bat marraztea da. 
Sarien artean, bizikleta bat dago, eta 10 bisitaldi Marcelle 
Naturaleza parke zoologikorako. 

euskarri informatibo batzuetan. Gainera, helburu horrekin 
bat, bezeorekin, langileekin eta instituzioekin elkarlanean 
jarduteko ekimenak sustatzen eta garatzen ditugu.

Kontsumitzaileak

EROSKIn, ondo dakigu pertsona bakoitzak ingurumena 
babesten lagundu dezakeela, kontsumo eredu jasangarri 
eta arduratsu bat aukeratuz gero. Kontsumitzaileen 
prestakuntzara eta kontzientziaziora bideratzen dugu gure 
ahalegina, sentsibilizazio-kanpainak eginez eta eduki 
pedagogikoak argitaratuz gure web-plataformetan eta beste 

Ingurumenari buruzko kanala EROSKI CONSUMERen

Ingurumenean espezializatutako kanal bat dugu www.
consumer.es webgunean, pertsonei kontsumo-ohitura 
jasangarriei buruzko prestakuntza emateko. Horretarako, 
naturari, hiri-ingurumenari, parke naturalei, eta energia eta 
zientziari buruzko edukiak jartzen ditugu, besteak beste. Kanal 
horrek hilean 250.000 bisitaldi baino gehiago izaten ditu. 
 
EROSKIko Elikadura Eskola

EROSKIko Elikadura Eskolako Elikadura eta Ohitura 
Osasungarriei buruzko Heziketa Programan, 
jasangarritasunari buruzko modulu espezifiko bat dago, 
eta WWF erakundeak hartan hartzen du parte, edukiak 
emanez. Heziketa-modulu horri esker, jasangarritasunari, 
elikagaien ekoizpen jasangarriari eta dieta jasangarriari 
buruzko prestakuntza eman diegu 374.322 ikasleri 
2015/2016 eta 2016/2017 ikasturteetan. Gainera, www.
escueladealimentacion.es webguneak elikagaien 
zarrastelkeria saihesteko zenbait heziketa-eduki ditu.

“Móllate, por un San Xoán Sustentable”  

VEGALSA-EROSKIn A Coruñako Udalak Ingurumen 
zinegotzitzaren bidez sustatutako kanpainari atxiki gatzaizkio: 
“Móllate, por un San Xoán Sustentable” kanpainari; horren 
helburua jai horietan hondakin gutxiago sortzea izan da. 
Ekimenean laguntzeko, paperezko poltsen tirada berezi 
bat atera genuen, San Joan omentzeko diseinu bat eginez, 
eta doan eman genizkien bezeroei, kutxatik pasatzean. A 
Coruñako metropoli-zonako 27 establezimenduk hartu zuten 
parte ekintza horretan, eta guztira paper biodegradagarrizko 
61.000 poltsa banatu ziren. 
 

Sentsibilizatzea

“Planetaren Ordua” 
 
Urtero, EROSKIk bat egiten du “Planetaren Ordua” 
ekimenarekin; WWF elkarteak antolatu, eta Nazio Batuek 
babesten dute. Mundu osoan egiten den ordubeteko 
itzalaldi eletrikoa da, eta klima-aldaketaren kontrako 
borrokaren nazioarteko ikurra. Mugimendu horren alde 
egiteko, itzalaldia gure egoitza sozialean eta zenbait 
saltoki eta plataformatan egiteaz gain, www.eroski.es eta 
www.consumer.es webguneen argia moteltzen dugu, eta 
ekintzaren berri ematen diegu gure bezeroei.

Ekitea

Aktibatu + programa

Bizkaiko Foru Aldundiak sustatzen duen “Aktibatu +” 
programan hartzen dugu parte. Ekimen hori Global Action 
Plan (GAP) nazioarteko programan dago oinarrituta, eta 
herritarrek ingurumen-jasangarritasunaren alde egitea du 
helburu; horretarako, kontsumo-ohitura egokiak zabaltzen 
ditu. Bizkaiko eta Euskadiko beste 6 erakunderekin batera 
jarduten dugu programan, eta 2.302 etxek, 80 zentrok eta 
43.204 ikaslek parte hartzea lortu da, 2012z geroztik. Parte 
hartu duten ikastetxeek jasotako prestakuntza gauzatu 
ondoren, horren ondorioak neurtu dira, eta egiaztatu da 
urteko batez besteko energia-kontsumoaren %16 aurreztu 
dela, parte hartu duten ikastetxeetan.

Informatzea
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gizarte- eta kultura-garapenerako ekintzak babesten 
ditugu, bai geure ekimenez, bai hirugarrenekin egindako 
lankidetza-hitzarmenen bidez. 2017an, EROSKIk 10 milioi 
eurotik gorako ekarpen ekonomikoa egin zuen gizarte-
esparruan. EROSKI osatzen dugunok harro gaude 
elikagai-bankuekin lankidetzan 20 urte eramateaz, eta, 
2017an soilik, 100 akordio eta lankidetza-hitzarmen baino 
gehiago egin izanaz gizarte-ekintzan adierazgarriak diren 
elkarte, GKE eta erakundeekin. 
 
Halaber, 15 kanpaina baino gehiago egin ditugu 
kontsumitzaileen protagonismoa eta konpromisoa 
sustatzeko.

Gizarte-konpromisoa
EROSKIn, funtsezko printzipiotzat eta gure jardueraren 
oinarritzat hartzen dugu elkartasuna. Hori dela eta, 
komunitatea hobetzen laguntzeko lan egiten dugu 
etengabe. Esaterako, hasieratik, askotariko gizarte-ekintza 
gauzatzen dugu, gizarte zuzenagoa eta solidarioagoa lor 
dadin eraginkortasunez lagundu nahian. Ildo horretan, 
zurekin dendetan ikuspegi solidarioa erabiliz, aurrerapauso 
bat eman dugu, bezeroei aukera emateko Estatuan eta 
tokian-tokian gizarte-mailako kanpainak eta ekimenak 
proposatzeko, ezartzeko eta garatzeko.

Gizarte-ekintza erantzukizunez bideratu nahi dugu; izan 
ere, gure interes-taldeek askotariko beharrak, kezkak eta 
eskaerak dituzte, gizarte plural honen adierazgarri. 
 
Hori dela eta, urtero, gure irabazien %10 erabiltzen dugu 
gizarte-jardueratarako. EROSKI FUNDAZIOA arduratzen da 
diru hori bideratzeaz. Horrenbestez, gure ingurunearen

111.051 €
Bestelako

gaitasunak 
dituzten edo gaixorik
dauden pertsonekin
lankidetzan aritzea

7.383.407 € 
Elikadura- 

elkartasuna

851.226 €
Familiei

laguntzea

768.202 €
Kultura, aisia eta 
tokiko ingurunea 

sustatzea

118.153 € 
Beste kanpaina 
solidario batzuk

401.464 € 
Nazioarteko 
lankidetza

9.633.504 € 
Guztizko 

ekarpena

2017. urtean gizarte-ekintzan egindako ekarpen ekonomikoak
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kontsumitzaileak gure inguruko oinarrizko premiak arintzea 
behar-beharrezkoa dela sentsibilizatzeko, kanpainak antola-
tu ditugu, gure bezeroek elikadura-elkartasuneko ekintzetan 
parte har dezaten.

Ekimen solidarioak
Elikadura-elkartasuna 

EROSKIn, krisi ekonomikoren eragin handiena jasan duten 
kolektiboekin dugun konpromisoari leial jarraituz, orain 
arte krisi horren eraginak arintzeko egin ditugun jarduerei 
eutsi diegu, baita jarduera gehiago prestatu ere. Bestalde, 

2.437 tona
elikagai eman dira  

Kilo Operazioan  
eta Elikagaien Bilketa 

Handian 
EROSKIk kanpainan jasotakoaren %7ko 

donazio gehigarria egin du.

280 elikadura-beka 
eman dira CAPRABOk eta 
Gurutze Gorriak egindako 

“Haurrik ez otordurik gabe!” 
kanpainan, supermerkatuko bezeroek 

2012az geroztik egindako ekarpenei esker.

44.000 €
txartel solidarioetan

22.000 €
CAPRABO Ayuda programaren 

baitan

Kontsumitzaileen parte-hartzearekin 
egindako kanpaina solidarioak 
 
2017an, 21 urte bete dira Espainiako Elikagaien Bankuen 
Federazioarekin (FESBAL) elkarlanean hasi ginela. Urtero, bi 
kanpaina solidario antolatzen ditugu gure dendetan, haietan 
biltzen ditugun elikagaiak federazio horri emateko: ”Kilo Ope-
razioa”, ekainean, eta ”Elikagaien Bilketa Handia”, abenduan. 
Horietan ez ezik, elikagaiak bildu ziren VEGALSA-EROSKI tal-
deak 2017ko apirilean antolatutako “El Zampakilos solidario” 
kanpainan ere. Galiziako, Asturiaseko eta Gaztela eta Leoneko 
ia 90 dendak parte hartu zuten kanpaina horretan.

Elikagai horiek erkidego bakoitzean zailtasun ekonomikoak 
dituzten eta gizarte-bazterketako arriskuan dauden pertso-
nentzat dira. Aurten, aurrez existitzen ziren bi modalitateetan 
lan egiten jarraitu dugu: produktuen bilketa fisiko tradiziona-
lean eta txartelen bidezko bilketan. Txartelei esker, elikagaien 
bankuek unean-unean behar dituzten produktuak jaso 
ditzakete.

Elikadura- 
txartelak 
 
2009az geroztik, EROSKIk, Bizkaiko Cáritas eta LABORAL Kutxa 
erakundeen laguntzarekin, elikadura-txartelak ematen dizkie 
Bizkaiko Cáritasen harreran dauden pertsonei, EROSKIren 
dendetan aldatzeko. Ekimen solidario horren funtzionamendu-
rako behar den azpiegitura uzteaz gain, EROSKI FUNDAZIOAk 
eta LABORAL Kutxak diru-ekarpen bat ematen diote Bizkaiko 
Cáritasi, proiektu hori aurrera eraman dezan. VEGALSA-EROSKIk 
ere ematen ditu elikadura-txartelak, Galiziako Xuntaren gizarte-
larrialdiko programaren baitan.

Oinarrizko beharrak asetzeko aukera ematea da helburua, 
baina ez asistentziaren ikuspegitik, ikuspegi integratzaileetatik 
baizik, bazterketa-egoeran eta gizarte-bazterketako arriskuan 
dauden pertsonak gizarteratzeko prozesu zabalagoetan koka-
tutako ikuspegietatik baizik. Hori dela eta, 2017an,  paperezko 
txartelak pixkanaka ordezteko, “txartel solidario” birkargagarri 
bat inplementatzen jarraitu dugu. Hainbat elkarteren eta uda-
len laguntzarekin, sistema hedatzen joan gara. Sistema moder-
noagoa eta errazagoa da, eta, horrez gain, tresna duinagoa 
da egoera horietan dauden familientzat.

Halaber, 2015ean, CAPRABOn, CAPRABO Ayuda programa sor-
tu genuen, udalen eta gizarte-erakundeen laguntza-eskaerei 
erantzuteko, gizarte-bazterketako arriskuan dauden pertsonei 
laguntze aldera.Programa horrek zenbait abantaila eskaintzen 
ditu CAPRABOren dendetan erosketak egiteko. 2017an, 22.000 
eurotik gorako ekarpena egin zen.

+ 4.755 tona
elikagairen donazioa 
zero hondakin

programaren bidez

7.184 
dieta 
pertsonalen 
donazioa

=

ZERO HONDAKIN 
programa

EROSKIn, 2009an hasi ginen elikagai-hondakinen 
kontra borrokan, Zero hondakin programaren bi-
dez. Programak giza kontsumorako egokiak diren 
elikagaien zarrastelkeria saihesteko jarduerak barne 
hartu, bateratu eta eraginkor egiten ditu. Horretarako, 
freskotasun maximoari eta ontzien itxurari dagokienez 
bezeroekin dugun konpromisoa betez kentzen ditu-
gun produktu fresko eta elikagai guztiak dohaintzan 
ematen ditugu, baldin eta kontsumitzeko egoera ezin 
hobeetan badaude. EROSKIn, dohaintzan ematen 
ditugun produktuen elikadura-segurtasuna ardura 
handiz zaintzen duen protokolo bat daukagu. Esate-
rako, hotz-katea behar bezala mantentzen dela ber-
matzen du protokolo horrek, bai elikagaien garraioan, 
bai donazioa jasotzen duten erakundeen instalazioe-
tan, elikagaia kontsumitzen den arte. Produktu horiek 
hartzaileari esleitzeko eta emateko irizpidea Espainia 
osoan gurekin lankidetza-hitzarmena sinatu duten 
ehun gizarte-erakunderen baino gehiagoren bidez 
gauzatzen da. Esaterako, 2017an, Elikagaien Bankuen 
Espainiako Federazioarekin (FESBAL), Gurutze Gorria-
rekin, Cáritasekin, RETO a la esperanzarekin, Herman-
dad del Refugiorekin eta beste zenbait elkarterekin, 
parrokiekin eta eskualdeko gobernuekin jardun dugu 
elkarlanean.

2013an, EROSKIk bere merkataritza-sare osoan hedatu 
zuen ekimen hori. Horri esker, bere hipermerkatu eta su-
permerkatu guztietan zero hondakineko helburua bete 
zuen lehen banaketa-katea izan zen Espainian. Baina 
badaude zero hondakineko eta elikadura-elkartasune-
ko helburu bera bete nahi duten beste ekimen batzuk 
ere: Katalunian, CAPRABOren mikrodonazio-programa, 
besteak beste. 2017an, sare osoan, 4.755.727 euro 
eman ditugu produktutan.

Programaren beste helburu bat kontsumo arduratsua 
sustatzea da. Horretarako, elikagaien donazioekin 
batera, kontsumitzaileak kontzientziatzeko kanpainak 
egiten ditugu, informazioa zein prestakuntza emateko. 
Horretarako, EROSKI CONSUMERen bitartez, EROSKIk 
ezagutzak, baliabideak eta tresna praktikoak ipintzen 
ditu kontsumitzaileen esku, erosketa arrazionalizatzeko, 
ahalik eta gehien aprobetxatzeko eta etxean elika-
dura-zarrastelkeria ahalik eta txikiena izateko. Horrek 
aurreztea dakar gizartearentzat eta familien ekonomia-
rentzat.
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dute barne ekimen horiek, baina baita ingurumenarekiko 
konpromisoa ere, Lur planetako baliabide naturalak babes-
ten dituzten kontsumo-ohiturak sustatzen baitituzte. 2017ko 
ekintza nagusietako batzuetan, ingurumen-jasangarritasu-
na, haurren babesa eta osasuna izan dira oinarriak.

Beste kanpaina solidario batzuk

Elikadura-elkartasunaz gain, beste kanpaina solidario 
batzuk egiten ditugu kontsumitzaileen parte-hartzearekin, 
gizarte-egoera ahulean dauden kolektiboei laguntzeko. 
Askotan, EROSKIk eta gure bezeroek gizarte-bazterketako 
arriskuan dauden pertsonekin duten konpromisoa hartzen 

 “Zurekin betetzen da kolorez 
bizitza” kanpaina, Gizakia 
Helbururekin

Duela 7 urtetik gaurdaino, udaro, per-
tsonalizatutako objektuak ematen diz-
kiegu Balearretako gure bezeroei, euro 
bateko donazioaren truke. Aurten, 
koloreztatzeko koadernotxo bat eman 
diegu, Pere Joan artistaren marrazkie-
kin eta, azalean, “Zurekin betetzen da 
kolorez bizitza” leloarekin. Uharteetako 
EROSKI supermerkatu guztietan, 40.000 
objektu solidario banatu genituen, eta 
bildutako donazioen guztizko zenba-
tekoa Gizakia Helburu proiektuari 
eman genion, droga-mendekotasuna 
dutenei tratamenduen bidez mende-
kotasun horiek gainditzen laguntzen 
jarrai dezan.

Elikagaiak ez diren 
produktuen bilketa

2017an, hainbat kanpaina egin 
ditugu, gehien behar dutenei 
laguntze aldera, kontsumitzaileak 
garbiketako edo higiene pertsonaleko 
produktu ez-galkorrak ematera 
gonbidatzeko. Adibidez, CAPRABO 
elkarlanean aritu da Gizarte Ekintza 
Bankuarekin. Entitate horrek elikagaiak 
ez diren produktuak ematen dizkie 
30 gizarte-entitateri, gure inguruko 
pertsona kalteberenei laguntzeko. 
Helburu horrekin, garbiketarako eta 
norberaren higienerako produktuen 
bilketa-kanpaina bat antolatu 
genuen CAPRABOren Bartzelonako 
eta Cerdanyola del Vallèseko 33 
dendatan. 10.000 produktu bildu 
ziren, hala nola pixoihalak, xanpuak, 
bainurako gelak, hortzoreak eta 
arropa-garbigarriak.

Berriz erabiltzeko 
poltsa solidarioa

Berriz erabiltzeko poltsa solidarioa 
herritarren elkartasuna eta 
jasangarritasuna modu berritzailean 
uztartzen dituzten ekimenen adibide 
garbia da. Kontsumitzaileei oihalezko 
poltsa bat eskaintzen zaie, eta 
hura salduz lortzen diren irabazi 
guztiak erakunde solidario ezagunei 
ematen dizkiegu, sustatzen dituzten 
proiektuetan erabil ditzaten. Aurten, 
hainbat erakunderekin jardun 
dugu elkarlanean. Esate baterako, 
alzheimerraren aurkako El Futuro es la 
Memoria elkarteak CEAFArekin batera 
kudeatzen duen proiektua bultzatzeko 
erabili du gure ekarpena (CEAFA 
alzheimerra edo beste dementziaren 
bat duten pertsonen senitartekoen 
Espainiako konfederazioa da). Proiektu 
hori ageriko egiteko xedearekin, 
Cádizetik Bilbora arteko lasterketa 
bat antolatu zen. Lasterketa zenbait 
etapatan banatu zen, eta EROSKI 
dendetatik igaro zen. Dendetan, 
informazioa emateko zenbait stand 
jarri ziren.  

Gainera, poltsa solidarioa berriro erabil 
daiteke; horrek lehengaien kontsumoa 
txikitzen eta hondakinen kudeaketa-
arazoak gutxitzen laguntzen du, 
erabilera bakarreko plastikozko 
milaka poltsa erabiltzeari uztea eragin 
baitezake.

Ehun-gaien birziklapena 
eta berrerabilera

EROSKIn, erabilitako ehun-materiala gizar-
te-xedeetarako balioztatzearen alde lan 
egiten dugu, Humana Fundación Pueblo 
para Pueblo fundazioarekin, INS3RTEGA 
ekimenarekin eta beste elkarte batzuekin 
egindako lankidetza-programen bidez. 
Horretarako, kontsumitzaileek dagoeneko 
erabiltzen ez dituzten arropa, oinetakoak, 
osagarriak eta etxeko ehun-gaiak uzteko 
tokiak jartzen ditugu. Gauza horiek 
gizarte-bazterketako egoeran dauden 
pertsonei ematen zaizkie, edo saltzen 
dira. Salduz gero, lortutako diru-sarrerak 
programa sozialetan, solidarioetan eta 
ingurumenarekin lotutako programetan 
erabiltzen dira. Ekimen horri esker, 2017an, 
VEGALSA-EROSKIk 22.130 euro pasa 
eman zituen, bildutako 625 tona arropa 
zirela-eta. CAPRABOk 4.653 euro eman 
zizkion Gurutze Gorriaren L´Hospitaleteko 
tokiko asanbladari, bezeroen arropa-
donazioei esker. Diru hori guztia Gurutze 
Gorriak erabiliko du, bazterketa-arriskuan 
daudenei laguntzea aldera, 2014an 
abian jarritako baratza sozialen proiektua 
finantzatzeko. Proiektuaren helburua 
familien elikadura- eta kontsumo-beharrei 
erantzutea da, eta, horretarako, norbe-
raren ekonomiaren gestiorako oinarrizko 
aukera bat ematen zaie, eta, bide batez, 
integratzen laguntzen die lanik ez dute-
nei, erretiratuei eta urritasunak dituztenei. 
Humana sarietako bat jaso zuten, ehun-
gaien berrerabilera saritzen duena, hain 
zuzen.

Eskumuturreko solidarioak, 
Cáritasen alde

“Duintasunaren aldeko konpromisoa” le-
lopean, ekimen solidario bat egin dugu 
Mallorcako Rotary klubarekin batera. 
Ekimen horretan,  lelo hori serigrafiatuta 
duten oihalezko 30.000 eskumuturreko 
gorri banatu ditugu, euro banaren 
truke. Kanpainak arrakasta handia 
izan du gure bezeroen elkartasunari 
eta gure langileen ahaleginari esker. 
Eskumuturreko guzti-guztiak banatu 
dira. Bildutako 30.000 euroak baliabide 
gutxien dutenei helarazi zaizkie, Cáritas 
Mallorcaren bitartez, oinarri-oinarrizko 
beharrei aurre egin diezaieten (etxebizi-
tza, elikadura eta premia biziko gaiak).

106.850 poltsa 
saldu ziren

625 tona arropa 
jaso ziren

10.000 familiari 
lagundu zaie

Familiei laguntzea

EROSKIk familia ugariei laguntzeko lankidetza-hitzarmenak ditu hainbat 
erakunderekin, hala nola HIRUKIDErekin, Fanoc-ekin eta Familia XLrekin.

Gainera, 2012az geroztik, CAPRABOn, familia horien premia berezien 
jakinaren gainean, abantaila bereziak eskaintzen ditugu urrezko bezeroa-
ren izaeraren (eta Mi Club CAPRABO urrezko txartelaren) bidez eta haren 
onura gehigarri guztien bidez. 

Orobat, familia horiek euren erosketen %5 eurotan jasotzeko abantaila 
dute; zenbateko hori txartelaren saldoan sartzen da. Hala, 2017an, 12.988  
familia ugarik 826.704 euro aurreztu dituzte. 

Horrez gain, badago familiei laguntzeko beste programa bat: “Ongi etorri, 
haurtxoa”. Iaz, programa horretan, 22.000 saskitxo eman genituen, baita 
haurtxoaren lehen urtean beharrezkoak diren produktuak lortzeko des-
kontuak eta promozioak ere. Programa hori osatzeko, “Ongi etorri, emagi-
na” online tresna dago. Haren bidez, gurasoek erantzun guztiak aurkituko 
dituzte haurdunaldian, erditzean eta haurtxoaren lehen urteetan sor 
daitezkeen galderak eta zalantzak argitzeko. Ekimen horrek, online tresna 
horrek, FAMEaren (Emaginen Elkarteen Espainiako Federazioa), AEMaren 
(Espainiako Emaginen Elkartea) eta J. Mateu Sancho pediatraren babesa 
jaso du. 2017an, 86.879 pertsonak bisitatu zuten webgunea; guztira, 
277.437 bisita izan ziren, eta horrek erakusten du interesa dagoela.

VEGALSA-EROSKIn, familiei laguntzeko aurrerapauso bat eman dugu, 
2016an Galiziako Xuntaren “Tarxeta Benvida” programari atxiki ondoren. 
Horri esker, Galiziako EROSKI Center eta Familia establezimenduen eta 
EROSKI hipermerkatuen sarean erosketak egitean txartela aurkezten du-
ten pertsonek %2,5eko zuzeneko deskontua dute. 2016ko irailaz geroztik, 
ekintza horren bidez, 22.215 euroko ekarpena egin dugu guztira, eta 1.500 
familiari lagundu diegu.

851.226 €
ekarpena egin 
zaie familiei

 
14.488 familiari  
lagundu diegu

22.000 saskitxo  
banatu dira “Ongi etorri, 
haurtxoa” programan
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Bestelako gaitasunak dituzten edo gaixorik 
dauden pertsonekin lankidetzan aritzea

EROSKIn, ondo dakigu egunero zer erronka dituzten beste-
lako gaitasunak dituzten edo gaixotasun baten ondoriozko 
behar bereziak dituzten pertsonek. Hori dela eta, lankidetza 
estua daukagu pertsona horien ongizatea eta bizi-kalitatea 
hobetzeko lan egiten duten erakundeekin. Errealitate horrekin 
dugun konpromisoaren baitan, gizarteak kolektibo horien 
berri izaten laguntzen dugu. Horretarako, haien esku jartzen 
ditu askotariko baliabideak; berba baterako, www.consumer.
es zein EROSKI CONSUMER informazio-produktuak eta denda-
sarea. Beraz, desgaitasun fisikoarekin (ikustekoa, entzutekoa 
edo mugitzekoa) edo intelektualarekin lotutako ikuspegia 
EROSKI CONSUMER aldizkariko analisien eta edukien lan-
ardatzetako bat da.

Arlo horretako proiektuak eta ekimenak babestea ere 
funtsezkoa da gure gizarte-ekintzan, eta, zentzu horretan, 
hainbat lankidetza- akordio sinatu ditugu desgaitasunen eta 
zenbait gaixotasunen arloko gizarte-erakundeekin. 2017an, 
111.000 euroko ekarpen ekonomikoak egin genituen babes-

111.000 € 
baino gehiago eman 

dizkiegu bestelako 
gaitasunak dituzten 

edo gaixorik dauden 
pertsonen elkarteei

FORUM SPORT Esklerosi 
Anizkoitza dutenen alde 

Iaz bezala aurten ere, EROSKI FUNDA-
ZIOaren eta FORUM SPORT denden 
bidez, Bizkaiko Esklerosi Anizkoitzaren 
Elkartearen “Busti zaitez” kanpainarekin 
jardun genuen elkarlanean. FORUM 
SPORT dendetan, gure bezeroek 
elkartearen merchandising-materialak 
erosi zituen. Gainera, FORUM SPORTen 
bitartez, Esklerosi Anizkoitzaren Euska-
diko Elkartearen Gabonetako bilgarri 
solidarioaren kanpainan hartu dugu 
parte. Bi kanpaina horien artean, 18.000 
euro bildu genituen azken ekitaldian. 

“Neurtu irribarreak”kanpaina 
Balearretan  

“Neurtu irribarreak” EROSKIk Balearre-
tan haurrei laguntzeko egiten duen 
kanpainaren goiburua da, eta 2017an, 
seigarrenez jarraian egin da. Kanpaina 
horretan, bezeroek erregela-egutegi 
original bat erosi zuten euro bateko 
donazioaren truke. Guztira, 45.500 euro 
bildu ziren eta zati berdinetan banatu 
ziren uharteetan zailtasunak dituzten 
haurrei laguntzen dieten 13 erakun-
deen artean. 

VEGALSA-EROSKI gaixotasun 
arraroak eta kronikoak dituztenen 
alde 

Bat egin dugu gaixotasun arraroen eta 
kronikoen Galiziako federazioaren “Zuri 
esker, magikoa izan daiteke” kanpaina-
rekin, Galizian era horretako gaixotasu-
nak dituztenen eta haien senitartekoen 
kolektiboaren laguntza-beharrei eran-
tzuten laguntzeko. Kanpaina horretan, 
gure bezeroek gozokizko makila solida-
rio bat erosi ahal izan dute 15 denda-
tan, euro baten truke. VEGALSA-EROSKIk 
bildutakoaren %6 gehitu dio guztizkoari, 
eta, hala, 2.717 euro lortu dira.  

Tapoi solidarioak 
CAPRABOn 

CAPRABOn, 2011z geroztik, tapoiak 
biltzen ditugu gure langileen 
laguntzarekin. 2017an, 3.800 kg 
tapoi bildu ditugu, eta, ekimen horri 
heldu genionetik, 60 tona pasa eta 
ia 1.500 €. Aurten, bildutako dirua 
familiako hipomagnesemiaren 
ikerketa finantzatzeko erabili da, Vall 
d´Hebrongo VHIR ikerketa institutuan 
egiten ari direna finantzatzeko, hain 
zuzen. 

Kosta Traila, diabetesa eta 
giltzurrunetako gaixotasunak 
dituztenen alde  

Aurten, 4.500 pertsonak baino ge-
hiagoak parte hartu dute Kosta Trail 
lasterketaren hamabigarren edizioan, 
eta, hori dela-eta, FORUM SPORTek, Sa-
lomonek eta Laboral Kutxak 7.600 euro 
eman dizkiote diabetesaren aurkako 
Bizkaiko elkarteari (ASVIDIA) eta 
giltzurrunetako gaixotasunen aurkako 
elkarteari (ALCER). Diru hori diabetesa 
dutenen kirol-jardunari buruzko min-
tegiak eta diabetesa duten haurren 
eta gazteen udalekuak finantzatzeko 
erabiliko da, eta, estatu mailan, gil-
tzurrunetako gaixotasunen bat duten 
haurren eta gazteen topagune bat 
antolatzeko.  

letza-jardueran; estatu-mailako erreferentziazko elkarteen zein 
tokiko kolektiboei laguntzen dieten elkarteen artean bana-
tzen dira.

ACAMBI

Bilboko Bularreko Minbiziaren Elkartea

ADEMBI

Bizkaiko Esklerosi Anizkoitzaren Elkartea

AECC

Minbiziaren Kontrako Espainiako Elkar-
tea. Larruazaleko minbizia prebenitze-
ko kanpainetan parte hartu dugu Bi-
zkaian, eta Emakumearen Lasterketak 
babestu ditugu Coruñan eta Gijónen.

ALCER

Giltzurrunetako Gaixotasunen Aurkako 
Elkartea

ANADI

Nafarroako Diabetesaren Elkartea

ASPANAFOHA

Arabako Minbizidun Haurren 
Guraso Elkartea

ASPANOGI

Gipuzkoako Haur Minbizidunen 
Guraso Elkartea

ASVIDIA

Bizkaiko Diabetikoen Elkartea

BENE

Gaixotasun neurologikoak dituzten 
pertsonen eta senideen Bizkaiko 
elkartea

COCEMFE

Desgaitasun Fisikoa eta Organikoa 
duten Pertsonen Espainiako 
Konfederazioa 
 
DOWN Nafarroa

Down Sindromearen Nafarroako 
Elkartea

Gurekin elkarlanean jarduten duten elkarteetako batzuk:

EA Euskadi

Eugenia Epalza Esklerosi Anizkoitzaren 
Euskadiko Fundazioa

EUSKAL GORRAK

Pertsona Gorren Elkarteen Euskal 
Federazioa

FEDE

Espainiako Diabetikoen Federazioa 
 
FEKOOR

Gutxitasun Fisikoa edota Organikoa 
duten Bizkaiko Pertsonen Federazio 
Koordinatzailea

FEGEREC

Gaixotasun Arraroak eta Kronikoak 
dituztenen aldeko Galiziako Federazioa

FEM

Esklerosi Anizkoitzaren Fundazioa

HIPOFAM

Hipomagnesemia familiarrari buruzko 
informaziorako eta ikerketarako 
elkartea

JAED

Durangoko gaixoei laguntzeko 
elkartea

La Cuadrilla del Hospi

Haurren minbizia humanizatzeko, 
sozializatzeko eta ikertzeko eta 
hezur-muinaren donazioa zabaltzeko 
gurasoen elkartea

ONCE EUSKADI

Itsuen eta ikusteko desgaitasuna 
dutenen bizi-kalitatea hobetzeko 
helburua duen irabazi-asmorik gabeko 
korporazioa

SMAP

Kataluniako Zeliakoen Elkartea
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Jostailu bat, ilusio bat 

Urtero, Crecer Jugando Fundazioak 
eta Espainiako Irrati Nazionalak (RNE) 
antolatzen duten “Jostailu bat, ilusio bat” 
kanpainan hartzen dugu parte. 2017an, 
boligrafo solidario bat eta koaderno so-
lidarioak saldu ditugu. Kanpaina Gabo-
netan egiten da, eta produktu horiek 5 
euroko prezio sinbolikoan salduta lortzen 
ditugun funtsekin, jostailuak bidaltzen 
ditugu baliabide urriko herrialdeetara, 
baita lankidetzako eta haurrei lagun-
tzeko proiektuetan lan egiten duten 
gobernuz kanpoko erakundeetara ere. 
Aurten, 9.345 euro bildu ditugu.

Izar solidarioa 

Iaz bezala aurten ere, EROSKIk Gabonetako “Izar Solidarioa” 
kanpaina egin du, eta, hala, 2017an, 72.000 euro lortu ditu 
bezeroek erositako izarren truke bildutakoari esker. Bildutako 
dirua haurrei laguntzeko eta errefuxiatuak babesteko eta 
zaintzeko bideratu da batez ere, eta parte txiki bat Eroski 
Fundazioari helarazi zaio, gure adindunen bizi-kalitatea 
hobetzeko proiektu bat abian jar dezan. CAPRABOk Gurutze 
Gorriaren “Haurrik ez otordurik gabe!” programara bide-
ratu zituen dendetan izar solidarioen salmentatik lortutako 
irabaziak.

Produktuak emateko programa

Elikagaiak ez diren produktuak 
(jostailuak, oinetakoak, arropa, eskola-
materiala eta produktu optikoak, 
besteak beste) ematen dizkiegu 
Latinoamerikako haurrei, giza garapen 
jasangarrirako eta nazioarteko 
lankidetzarako lan egiten duen 
Munduko Haurren Federazioaren 
bitartez. 2017an, donazioak 275.100 
eurokoak izan ziren.

#CierraUNICEF kanpaina 

2017an, VEGALSA-EROSKIk UNICEFi laguntzeko gonbita 
egin zien erabiltzaileei sare sozialen bidez, erakunde horrek 
desnutrizioari aurre egiteko tratamendu osoak ematen eta 
egoera kalteberan dauden haurrei ura helarazten jarrai 
dezan. Kanpaina horretan, euro bateko donazioa egin dugu 
#CierraUNICEF kanpainari lotuta Facebooken egin dugun 
argitalpenen bati norbaiten “Atsegin dut” eman dion aldiro, 
argitalpena partekatu duen aldiro edo iruzkinen bat egin 
duen aldiro. Horri esker, 6.019 euro bildu ditugu.

Lankidetza 
Aldeas Infantilesekin 

nitarioen truke-programetan parte hartzea. Urtero, boronda-
tezko lan korporatiboko plazak iragartzen dira EROSKIn, gure 
bazkide langileek Gizarte eraldaketarako borondatezko lan 
korporatiboko programan parte har dezaten. MUNDUKIDEk, 
Mondragon Unibertsitateko Lanki ikerketa-zentroak eta Bra-
silgo Lurrik Gabeko Landa Langileen Mugimenduak (MST) 
antolatzen dute programa hori. Boluntarioek banaketari eta 
merkaturatzeari buruz dakitena erabiltzen dute Paraná Es-
tatuko erdialdeko eskualdearen garapen sozioekonomikoa 
eta kooperatiboa sustatzeko. Eskualde horretan, biztanleen 
%37 pobrezia-egoeran bizi dira, eta eskolatzemaila txikia da. 
Hori dela eta, MUNDUKIDEk, tokiko gaitasunak eta prozesuak 
indartuz, aurrerapenak eragin nahi ditu lurren sarbidean, 
produkzioan, hezkuntzan eta ingurumenean.

Borondatezko lan korporatiboa

EROSKIren kooperazio- eta elkartasun-printzipioei jarraituz, 
hamar urte baino gehiago dira MUNDUKIDErekin, Hiruga-
rren Munduko herri behartsuen garapena sustatzen duen 
elkartearekin, elkarlanean hasi ginenetik. Urtero, ekarpen 
ekonomiko bat egiten diogu elkarte horri, lankidetzarako ga-
ratzen dituen proiektuak eta programak babestek. Hala ere, 
horrez gain, proiektu horiei buruzko informazioa zabaltzen 
dugu, EROSKI CONSUMER aldizkariaren eta www.consumer.
es webgunearen bidez. Gainera, 2017an EROSKI egoitza so-
zialeko langileen artean informazio eta sentsibilizazio ekintza 
bat egin zen, erakunde honek burutzen duen lana hobeto 
ezagutzeko. 
 
Dena den, MUNDUKIDErekin dugun lankidetzan, hau da 
azpimarragarriena eta bitxiena: EROSKIk esperientzia komu-

10 URTE 
baino gehiago 
elkarlanean

Iaz bezala aurten ere, Julio Martínez 
Arija izan da Brasilera joan den 
EROSKIko bazkidea. MSTren elkarteen 
eta kooperatiben merkaturatze-proze-
suetan jarri du arreta, eta 2016an São 
Paulon zabaldutako salmenta-pun-
tua, Armazém do Campo, finkatzen 
lagundu. 

Saltoki horretan, Nekazaritza Errefor-
mako kokalekuetatik iritsitako ehunka 
produktu saltzen dira, ekoizle txikienak 
eta produkzio agroekologikokoak. 

Gainera, saltoki horrek beste helburu 
batzuk ditu: gizartearekin komunika-
tzeko kanal bat izatea, elikagai ekolo-
gikoak eta osasungarriak hurbiltzea, 
eta gizarte-mugimenduen kultura- eta 
topaketa-tokia izatea. Orobat, Juliok 
analisi-tresnak sortzen lagundu du, 
elikagaien erosketa publikoko lehiake-
tetarako, kooperatibek haietara jotzen 
baitute. 

Egindako lan horri guztiari esker, 
2017an, kokaleku haietako 6.000 fami-

 EROSKIko 4 bazkide izan dira boluntario Brasilen

liaren baino gehiagoren produktuak 
saldu dira.

Julio Martínez, EROSKIko bazkidea eta boluntarioa Paranán 2016an eta 2017an

Nazioarteko lankidetza

EROSKI sozialki arduratsua den erakundea denez, munduko 
desberdintasunekiko eta beharrekiko sentsibilizatuta gaude. 
Hori dela eta, nazioarteko garapenerako lankidetza sustatzen 
dugu hainbat ekimenen bidez, batik bat haurrei laguntzeko 
eta laguntza humanitarioa emateko. Bestalde, ekarpena 

egiten diogu urtero Mugarik Gabeko Medikuen (MGM) 
larrialdi-funtsari, edozein behar-egoeratan berehala erabiltzeko 
baliabideak izan ditzan. 2017an, 15.000 euroko ekarpena egin 
genion funts horri.

CAPRABOn, 20 urte daramatzagu 
“Aldeas Infantiles SOS” elkartearekin 
haurrentzako hezkuntza-programetan 
elkarlanean, eta hari gure supermerka-
tuetan tokia uzten, kontsumitzaileei 
laguntza-programei buruzko informa-
zioa eman diezaien. 2017an, informa-
zioa emateko hainbat hitzaldi egin dira.
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bideratu nahi ditugu. Kultura-aniztasunaren, artearen, hi-
zkuntzaren, kirolaren eta tokiko tradizioen alde egiten dugu. 
Ildo horretan, aurreko ekitaldian, askotariko lankidetza- 
hitzarmenak sinatu genituen tokiko erakundeekin, eta 
768.202 euroko ekarpen ekonomikoa egin genuen.

Kultura, aisia eta tokiko 
ingurunea sustatzea

 
EROSKI alderdi aktiboa da bere merkataritza-jarduera 
egiten duen komunitateetan; besteak beste, aisia- eta 
kultura-ekimenak sustatzen ditugu gure ingurune hurbilean. 
Ekimen horien bidez, gure merkataritza-sarean kontsumitzen 
duten pertsona guztien garapen pertsonala eta ongizatea 

7.747 
parte-hartzaile  

Elikadura Eskolak 
euskararen 

jaietan 
antolatutako 
ekitaldietan

768.202 €
ekarpena 

kulturan, aisian 
eta tokiko 

ingurunean

Tokiko hizkuntzen sustapena eta hedapena

EROSKIn, tokiko hizkuntzak gure inguruko komunitateen kultura-ondarearen 
funtsezko atalak direla uste dugu, eta, hortaz, haiek sustatzek eta hedatzeko lan 
egiten dugu etengabe.

Euskararen kasuan, Elhuyar Fundazioarekin batera egiten ari garen ekimena da 
aipatzekoa; izan ere, hizkuntza horretako bilatzaile bat garatzen ari gara. Euskal 
Herriko Unibertsitateak (EHU) ere parte hartu du I+Gko proiektu horretan, eta gaur 
egungoak baino askoz bilatzaile aurreratuagoa izango da. Bilatzaile hori gure 
online plataforman integratuz, EROSKI CONSUMER aldizkariaren dokumentuetan 
nabigatzea errazagoa eta hobea izatea lortu dugu. Euskarari dagokionez, na-
barmendu behar da gure hizkuntzaren inguruan egiten diren ekitaldi handietan 
parte hartzen dugula urtero; besteak beste, babesletza-jarduerak egiten ditugu 
urteko ekitaldi garrantzitsuenean, Durangoko Azokan, alegia. Halaber, gure 
Elikadura Eskolaren bidez, euskararen jai nagusietan hartzen dugu parte. Honako 
hauek dira ekitaldiok: Herri Urrats, Ibilaldia, Araba Euskaraz, Kilometroak, Nafarroa 
Oinez eta Euskal Eskola Publikoaren jaia. 

Galiziako kultura eta hizkuntza ere balioesten ditugu. Horretarako, Galiziako gizar-
tearekin lotura estua duten ekimen guztiekin egiten dugu bat. Esate baterako, 
aurreko ekitaldietan bezala, Día das Letras Galegas ekimena babestu genuen 
2017an ere, eta, horretan, Carlos Casares omendu genuen horma-irudien eta eros-
keta-poltsen bidez. Gainera, beste hainbat jardueratan laguntzen dugu, hala nola 
galizieraren aldeko Correlingua ibilaldian, “En galego, sen cancelas” lelopean.

Ekimen horiez guztiez gain, ahalegin handia egiten dugu EROSKI CONSUMER 
aldizkaria gaztelaniaz, euskaraz, galizieraz eta katalanez eskaintzeko.

Aisia eta kultura

Orobat, kultura kontsumitzaileei hurbiltzen saiatzen gara askotariko babesletza-
jardueren bidez. Esaterako, Elorrion, gure egoitza nagusia dagoen herrian, urtero 
egiten den Musikaire kultura-jaialdia babesten dugu. Bestalde, azpimarratzekoa 
da bigarren urtez jarraian babestu dugula Donostiako Zinemaldiko Gazteriaren 
EROSKI Saria. Babesletza horren bidez, belaunaldi berriak zinematografia- 
hizkuntzaren modu berritzaileetara hurbiltzea eta arte horrekin gozatzea bultzatu 
nahi da. Horrez gain, dibertsitate funtzionalak dituztenek beren potentzial guztia 
(sorkuntzarakoa, artistikoa eta intelektuala) garatu eta erabil dezaten nahi dugu, 
eta, horretarako, EMALCSA fundazioaren “Kultura irisgarria eta inklusiboa” progra-
man parte hartu dugu, VEGALSA-EROSKIren bitartez. VEGALSA-EROSKI entitate ba-
besle moduan izango da “Kultura irisgarria eta inklusiboa” programaren hedapen 
publikoko ekitaldi guztietan, baita publizitate- eta komunikazio-euskarri guztietan 
ere.

Beste maila batean, kirolak gaur egungo gizartean eta bizimodu osasungarria 
izateko zernolako garrantzia duen jakinda, gure ingurune hurbilenean antolatzen 
diren kirol-jarduerak ere babesten ditugu. Adibidez, 2017an, CAPRABOren bidez, 
Katalunian egin ziren herrilasterketa adierazgarrienetan lagundu dugu. Lasterketa 
horietan, adin guzietako 60.000 pertsona inguruk hartu zuten parte. Gainera, CA-
PRABOSport programaren bidez, 600.000 euro banatu genituen 135 klub amateu-
rren artean, ohitura osasungarriak eta, zehatz-mehatz, kirol-jarduera sustatzeko.

Euskadin, hainbat kirol-jardueretan lagundu dugu, hala nola Herri Krosean, 
Artxandako Igoeran,  Santikurutze Kanpezuko mendi-lasterketan eta Santurtziko 
estropadan. Orobat, FORUM SPORTek, urtero bezala, Kosta Trail mendi-lasterketa 
antolatu zuen Bizkaian. Lasterketa horrek alderdi solidarioa du, eta, besteak beste, 
ibilaldiak ditu familia guztiarentzat eta zeharkaldien zaleentzat.

CAPRABOSport 
programa 
135 Klub 
amateurrentzat 
onuragarria
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Memoria egiteko 
printzipioak
EROSKIn urtero gure interes-taldeei aurkezten diegun 
jarduera-informazioa hobetzeko eta zabaltzeko egiten 
dugu lan, erakundearen barruan eta kanpoan garden-
tasunarekiko dugun konpromisoaren baitan. Hori horrela 
izanik, Global Reporting Initiative (GRI) erakundearen 
estandar berriak oinarri hartuta egin dugu txosten hau; 
izan ere, 1997an sortutako erakunde independente hori 
da, gaur egun, mundu mailan, jasangarritasun-txostenak 
egiteko erreferentzia-esparru nagusia, eta hamarkada 
bat baino gehiago daramagu hura bultzatzen, haren 
GOLD komunitateko kide moduan. Global Reporting 
Initiative ekimenaren estandarretan jasotako irizpide eta 
printzipioak aplikatzean, memoriaren eta haren edukiaren 
kalitatea gure interes-taldeen itxaropenekin bat etortzea 
bilatu dugu. Gainera, azaldutako adierazleei esker gure 
emaitzak datozen urteetako emaitzekin alderatu ahal 
izango ditugu, baita beste erakunde batzuek aurkeztutako 
txostenekin ere.

Materialtasunaren azterketa

Gardentasunarekiko dugun konpromisoarekin aurrera egite 
aldera, interes-taldeak identifikatzeko prozesu bat eta material-
tasunaren azterlan berri bat egin ditugu. 

Materialtasunaren azterketa horren xedea da zehaztea zer 
gai diren esanguratsuak, batetik, erakundeak ekonomian, 
ingurumenean eta gizartean dituen inpaktuak islatzean, eta, 
bestetik, interes-taldeen erabakietan eragitean edo ekono-
mian, ingurumenean eta/edo gizartean inpaktuak eragitean. 
Behin azterlan hori egin ostean, esanguratsutzat jo diren gaiak 
jaso dira jasangarritasun-txostenean; materialtasun-matrizean 
ikus daiteke zein diren.

Gai materialak zein izan daitezkeen identifikatzeko, hauek 
hartu dira kontuan:

• Iturri bibliografikoak,  batez ere GRIk argitaratutako gidak 
eta jasangarritasunarekin edo EROSKIren jarduera-sektorea-
rekin zerikusia duten sektoreko beste gehigarri interesgarri, 
txosten, azterlan edo argitalpen batzuk. 

• Merkatutik jasotako informazioa, batez ere sektoreko eta/
edo EROSKIren hornidura-sareko enpresek egindako argital-
penak.

• Erakundeari eta interes-taldeei buruzko informazioa, hala 
nola kontsumitzaileekin, consumeristen, bazkideen eta 
abarren xede-taldeen emaitzak, giroari edo beste alderdi 
batzuei buruzko inkestak, eta beste interes-talde batzuetatik 
lortutako informazioak.

Behin urrats hori eman ondoren, inpaktuen ebaluazioa 
egin da. Horretarako, identifikatu egin da erakundearen zer 
sailek izan dezaketen ebaluazio hori egiteko gaitasuna, hau 
da, gai horietako bakoitzak erakundearen emaitzetan izan 
dezakeen inpaktua ebaluatzekoa (izan ekonomia-, inguru-
men- edo gizarte-esparruan). Eta pertsona bat edo gehia-
go aukeratu dira, inpaktu horiei erantzun diezaieten. Gai 
bakoitzaren kudeaketan edo politiketan egindako aldaketen 
ondorioak baloratzeko eskatu zaie zehazki, baita, ebaluatu-
tako gai horietako bakoitzari lotuta, EROSKIren emaitzetan 
eragina izan dezaketen jazoerak gertatzeko probabilitatea 
baloratzeko ere.

Bestalde, gai horiek interes-taldeetan izan dezaketen era-
gina nolakoa den jakite aldera, EROSKIko langileen bitartez 
egin da, haiek baitute, lanpostua dela-eta, eguneroko harre-
man zuzena interes-talde horiekin.

Bukatzeko, materialtasun-matrizea egin da, eta han identi-
fikatu da zein diren erakundearen gai materialak.

Materialtasun-matrizea

Hauek dira gai materialak:

Ekonomiaren esparruko gaiak 

• Jarduera ekonomikoa 
• Prezio lehiakorrak eta jasangarriak 
• Zeharkako inpaktu ekonomikoak
• Tokiko erosketa-jarduerak
• Ustelkeriaren aurkako borroka 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ingurumenaren esparruko gaiak 

• Ontziak eta bilgarriak
• Ontzien eta bilgarrien ekodiseinua
• Energia
• Biodibertsitatea
• Isuriak
• Elikagai-hondakinak
• Hondakinen kudeaketa
• Ingurumen-gaietako legedia 

betetzea
 
 
 
 
 
 
 
 

Gizartearen esparruko gaiak 

• Enpleguaren kalitatea, partaidetza 
eta langileen kudeaketa

• Laneko osasuna eta segurtasuna
• Aniztasuna eta aukera-berdintasuna
• Bezeroen osasuna eta segurtasuna
• Produktu osasungarriagoak
• Etiketak eta produktuei buruzko 

informazioa
• Bezeroen prestakuntza
• Dieta bereziei egokitutako produktuak
• Bezeroen kudeaketa
• Ekonomiaren esparruko legedia 

betetzea

Ekonomian, ingurumenean eta gizartean izan ditzakeen inpaktuaren garrantzia
0 100 200 300 400 500 600 700                  800 

Elkartzeko askatasuna eta 
negoziazio kolektiboa

Datu pertsonalen babesa

Hornidura-sarearen jokabidea

Isuriak (berotegi-efektuko gasak, ozono-
geruza agortzen duten substantziak)

Biodibertsitatea 
(arrantza jasangarria, 
produktu ekologikoak, 
eta nekazaritza-ekoizpen 
bateratua)

Ingurumenaren 
esparruko legedia
betetzea

Bezeroen 
prestakuntza

Zeharkako inpaktu ekonomikoak 
(inguruan eta inbertsioetan)

Berrikuntza

Lehia desleiala

Ura eta
hondakin-ura

 Marketina

Ontzien eta bilgarrien 
ekodiseinua

Ontziak eta 
bilgarriak

Produktu 
osasungarriagoak

Elikagai-
hondakinakHondakinen 

kudeaketa

Tokiko erosketa-
jarduerak

 Bezeroen osasuna 
eta segurtasuna

Etiketak eta 
produktuei buruzko 
informazioa

Jarduera ekonomikoa 
(emaitza ekonomikoak)

Ekonomiaren 
esparruko legedia 
betetzea

Enpleguaren kalitatea, 
partaidetza eta 
langileen kudeaketa

Dieta bereziei 
egokitutako 
produktuak

Aniztasuna eta aukera-
berdintasuna

Laneko osasuna 
eta segurtasuna

Bezeroen kudeaketa

Inguruari laguntzea eta gizarte-ekintza

Gizarteratzea

Langileen prestakunt-
za eta gaikuntza

Gizarte-gaiekin lotu-
tako legedia betetzea

Produktuen trazabilitatea

Prezio lehiakorrak eta 
jasangarriak

Ustelkeriaren 
aurkako borroka

EnergiaGizartearen eta giza 
eskubideen aldeko 
jokabidea  hornidura-katean
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Alderdi materialak eta haien estaldura Alderdi materialak eta haien estaldura

Alderdi
materiala

Inpaktua non 
gertatzen den

EROSKIren 
inplikazioa

Materialtasunaren arrazoia

Jarduera
ekonomikoa  
(GRI 201)

Erakundearen 
barruan eta 
kanpoan

Zuzenekoa eta 
zeharkakoa

Erakundearen kudeaketa ekonomikoak, sektoreko eta herrialdeko egoera
ekonomikoaren mende ere dagoenak, eragin handia du interes-taldeetan.
Batik bat, bazkide kooperatibista, langileak, enpresa hornitzaileak,
frankiziatuak, inbertitzaileak eta finantza-erakundeak. Sortutako lanpostu
kopuruan, produktu eta zerbitzuen erosketan, sare komertzialean,
enpresa-estrategian, zorraren kudeaketan eta irabazien banaketan eragiten du,
besteak beste.

Prezio lehiakorrak
eta jasangarriak  
(GRI 201, 204)

Erakundearen 
barruan eta 
kanpoan

Zuzenekoa Gure produktuen salneurriak zuzen-zuzenean eragiten die gure bezeroei 
(haietan oinarritzen dituzte, hein handi batean, beren erosketa-erabakiak), 
baita gure erakundearen jarduera ekonomikoari ere. Gure hornidura-sareari 
ere eragiten diote,  funtsezkoa baitu gure prezioek nekazaritzako elikagaien 
sektorearen jasangarritasuna bermatzea.

Zeharkako inpaktu 
ekonomikoak  
(GRI 203)

Erakundetik 
kanpo

Zuzenekoa eta 
zeharkakoa

Gure merkataritza-jarduerak eta hura gauzatzen dugun lekuko komunitateekiko 
dugun konpromisoak (tokikoak zein eskualdekoak izan) eragin ekonomiko 
handia dute balio-kateko interes-taldeetan. EROSKI fundazioaren eta Taldeko 
zenbait erakunderen bitartez komunitateari egindako ekarpenek inpaktu 
positiboa eragiten dute gizartean.

Erosketa-
jardunbideak
(GRI 204, E-5)

Erakundearen 
barruan eta 
kanpoan

Zuzenekoa Hornitzaile eta produktuen aukeraketa funtsezkoa da bai gure
hornitzaileentzat eta haien balio-kateetako eragile guztientzat, bai gure bezeroen-
tzat. Produktuen jatorria gero eta garrantzitsuagoa da kontsumitzaileen
erosketa-erabakietan, eta “zurekin” gure merkataritza-ereduaren ezaugarrietako
bat da.

Ustelkeriaren 
aurkako borroka  
(GRI 205)

Erakundearen 
barruan

Zuzenekoa Erakundearen barruan jokabide etikoa eta arduratsua bermatzea oinarri-
oinarrizko alderdia izan da EROSKIn, sortu zen unetik. Ustelkeriarekin lotutako 
jardunbideak kontrolatzeko eta ekiditeko mekanismo berriak aplikatzea da gure 
lehentasunezko alderdietako bat.

Materialak (Ontziak, 
bilgarriak eta haien 
ekodiseinua) 
(GRI 301)

Erakundearen 
barruan eta 
kanpoan

Zuzenekoa eta 
zeharkakoa

Ontzien eta bilgarrien fabrikazioak eta erabilerak eragin handia izan dezake
ingurumenean. Material ez-berriztagarriak eta ez-birziklagarriak erabiltzeak edo
balio-bizitzaren amaieran txarto kudeatzeak baliabide naturalak agortzea eta
itsaso eta ozeanoak kutsatzea eragin dezake, edo lurzorua zeharka okupatzea,
hondakinak zabortegietara eramaten badira. Hortaz, paperaren eta, batez ere,
plastikoaren kontsumoa da ingurumenaren aldetik alderdirik garrantzitsuenetako
bat gure bezeroentzat eta, oro har, gizartearentzat. 

Energia
(GRI 302)

Erakundetik 
kanpo

Zuzenekoa eta 
zeharkakoa

Energia sortzeko erregai fosilen zuzeneko kontsumoa eta baliabide naturalen
zeharkako kontsumoa dira gure jardueratik eratorritako ingurumen-inpaktu
handienak. Kontsumo horiek txikitzeak zuzeneko eragina du gure logistika-proze-
suetan eta denden diseinu eta mantentzean.

Biodibertsitatea  
(GRI 304)

Erakundetik 
kanpo

Zuzenekoa eta 
zeharkakoa

Lehorreko eta itsasoko biodibertsitatea kontserbatzea funtsezko alderdia da 
garapen jasangarria erdiesteko, eta, horretarako, arrazionaltasunez ustiatu behar 
dira natura-baliabideak. Jatorri jasangarri bermatua duten produktuak merkatura-
tzeko helburuak eragin zuzena du hornitzaileak aukeratzeko erabakietan, baita 
gure guztizko ingurumen-inpaktuan ere.

Isuriak 
(GRI 305)

Erakundetik 
kanpo

Zuzenekoa eta 
zeharkakoa

Berotegi-efektuko gasen isuriek giza osasunean eta kliman duten eragina egungo
ingurumen-arazo handienetako bat da, eta garrantzi handikoa interes-taldeen
ustez.

Hondakinak 
(GRI 306)

Erakundearen 
barruan eta 
kanpoan

Zuzenekoa eta 
zeharkakoa

Zabortegiak direla eta, lurzoruaren erabilgarritasuna txikitu egiten da; ekonomia
zirkularreko estrategiak martxan jarri ezean, baliabide naturalak agortu egingo
dira; edo itsaso eta ozeanoak gero eta kutsatuago daude. Horiek dira hondaki-
nen kudeaketarekin lotutako inpaktu batzuk. Gobernuek garrantzi handia ematen
diote, arazo larria den seinale.

Alderdi
materiala

Inpaktua non 
gertatzen den

EROSKIren 
inplikazioa

Materialtasunaren arrazoia

Elikagai-hondakinak
(GRI 306, E-6, E-7)

Erakundearen 
barruan eta 
kanpoan

Zuzenekoa eta 
zeharkakoa

Alde batetik, elikagaiak alferrik galtzeak ingurumen-inpaktu esanguratsua du,
elikagaien ekoizpena eraginkorra edo beharrezkoa ez bada baliabide naturalak
galtzen baitira. Gainera, elikagai-hondakinen kudeaketak ere eragina izan dezake
ingurune naturalean, baldin eta ez badira birziklatzen edo produktu berrien bidez
balorizatzen. Eta, bestetik, elikagai horiek gizarte-bazterketako arriskuan dauden
pertsonen artean banatzean, gizarte-eragin positiboa sortzen dugu.

Enpleguaren kalitatea, 
partaidetza eta 
langileen kudeaketa 
(GRI 401)

Erakundearen 
barruan eta 
kanpoan

Zuzenekoa Enpleguaren egonkortasuna eta kalitatea funtsezkoak dira EROSKIn eta antzeko 
erakundeetan, langile asko kooperatibaren jabe ere baitira. Bestalde, EROSKIn, 
zuzeneko 33.000 langile baino gehiago daude. 

Laneko osasuna eta 
segurtasuna  
(GRI 403)

Erakundearen 
barruan

Zuzenekoa Langileak lehentasunezko interes-taldeetako bat da, eta erakundean dauden
osasun- eta segurtasun-politikek zuzeneko eragina dute haiengan egunero.

Aniztasuna eta 
aukera-berdintasuna 
(GRI 405)

Erakundearen 
barruan eta 
kanpoan

Zuzenekoa Egungo gizartean eta lan-munduan emakumeen eta gizonen artean dauden
desberdintasunak direla eta, behar-beharrezkoa da emakumeen ahalduntzea
sustatzea, soldata- eta eskubide-berdintasuna bermatzea, eta bizitza pertsonala
eta profesionala bateratzen laguntzea, baita gure erakundetik ere.

Kontsumitzaileen osa-
suna eta segurtasuna, 
produktu osasunga-
rriagoak eta dieta 
bereziei egokitutako 
produktuak  
(GRI 416, E-1, E-2) 

Erakundearen 
barruan eta 
kanpoan

Zuzenekoa eta 
zeharkakoa

Elikagaiak banatzen duen enpresa bat garen aldetik, eragin handia izan dezake-
gu bezeroen osasunean. Hornitzaileekin batera produktu guztien kalitatea eta
segurtasuna bermatzeko, ezinbestekoa da erakundearentzat. Gainera, Espainiako
obesitatearen eta gehiegizko pisuaren tasa handiak direla eta, lehentasunezkoa 
da gizartearentzat produktu osasungarriagoak eta orekatuak izatea. Era berean, 
elikagaiei lotutako alergien ugaritzeak eta zenbait kolektiboren beharrek, hala 
nola zeliakoen kolektiboarenek, ezinbesteko egiten dute gure dendetan haien-
tzako elikagai egokiak izatea, eguneroko elikadura-premiak asetzeko aukera izan 
dezaten.

Kontsumitzaileen 
prestakuntza eta 
informazioa  
(GRI 416, E-3, E-4, E-5)

Erakundearen 
barruan eta 
kanpoan

Zuzenekoa eta 
zeharkakoa

Kontsumitzaile-kooperatiba garenez, kontsumo arduratsuari eta bizi-ohitura
osasungarriei buruzko prestakuntza eta informazioa gure erakundeari
dagozkion berezko alderdiak dira. Gainera, gure gizartearen kontsumoohiturak
aldatzeak oso eragin ona izan dezake planetaren jasangarritasun globalean, 
 zalantzarik gabe.

Etiketak eta pro-
duktuei buruzko 
informazioa 
(GRI 417)

Erakundearen 
barruan eta 
kanpoan

Zuzenekoa eta 
zeharkakoa

Produktuak zuzen etiketatzea funtsezkoa da gure bezeroentzat eta ingurumena-
rentzat, hondakinak behar bezala kudeatzea ahalbidetzen baitu. Gainera,
EROSKIk gardentasunaren alde egin duen apustua berresten du.
Arreta bereizgarriak eta marketin indibidualizatuak salmentak handitzea eta
kontsumitzaileen gogobetetasuna hobetzea eragiten dute.

Bezeroen kudeaketa   
(GRI 418)

Erakundearen 
barruan eta 
kanpoan

Zuzenekoa “Zurekin” eredu berriak bezeroak jartzen ditu gure estrategiaren erdigunean. Arreta 
pertsonalizatua eta eraginkorra eskaintzea funtsezkoa da bezeroek positiboki 
balora gaitzaten, eta, beraz, funtsezkoa da gure jardunean. Erakundean izan den 
eraldaketa digital handia dela-eta, funtsezkoa da, halaber, gure bezeroen datuak 
egokiro babesten direla bermatzea.

Ingurumenaren
esparruko eta 
esparru sozioeko-
nomikoko legedia 
betetzea  
(GRI 307, 419)

Erakundearen 
barruan eta 
kanpoan

Zuzenekoa Gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-esparruetako legedia betetzea behar-beha-
rrezkoa da inpaktu negatiborik ez eragiteko jasangarritasunari lotuta. Gainera, 
zigor ekonomikoak eta administratiboak ekar ditzake, eta arriskuan jar dezake 
ospe ona. 

E: EROSKIren eduki propioa. Informazio gehiago dago 159. orrialdean.
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Adierazlea 

Ur-isuriak

BEGen zuzeneko isuriak 
(1.  irismena)
(GRI 305-1)

 

BEGen zeharkako isuriak 
energia sortzean 
(2. irismena)
(GRI 305-2)

BEGen zeharkako beste 
isuri batzuk (3. irismena)
(GRI 305-3)

BEGen isurien
intentsitatea 
(GRI 305-4)

Hondakinak
(GRI 306-1, 306-2)

“Zero hondakin” 
programaren bidez 
dohaintzan emandako 
elikagaiak(E-6)

EROSKI CONSUMER aldi-
zkariaren irakurleak (E-6)

Irismena 

EROSKI taldea

Gas naturala: EROSKI 
taldea 

Hozgarriak: EROSKI tal-
dea (VEGALSA gabe) 

Gasolioa: EROSKI taldea 
(elikadura-arloa, VEGAL-
SA gabe)

EROSKI taldea

Garraio-eragiketetan kont-
sumitutako gasolioaren 
produkzioa: EROSKI taldea 
(elikadura-arloa, VEGALSA 
gabe)
Lan-bidaiak: EROSKI 
taldea

Ikus BEGen zuzeneko eta 
zeharkako isurien irisme-
nak (1., 2. eta 3. irismenak)

EROSKI taldea (elikadura-
arloa)

EROSKI taldea

Aldizkariaren argitaraldi 
osoa

Kalkulu-metodologia / Oharrak 

Isuritako ura kontsumitutako ur edangarriaren % 99 dela jo da: 1.055.157 m3. 

• Berotze Globalaren Potentziala kalkulatzeko erabilitako karakterizazio-faktoreak (kg 
CO2baliok/kg CO2, kg CO2baliok/kg CH4, kg CO2baliok/kg N2O, isuritako HFCak):
- 2013ko IPCCko GWP100 (Iturria: CML, 2016ko abuztua).
- Hozgarrien nahasteetarako, karakterizazio-faktorea kalkulatzeko, haien konposizioa 

(HFC bakoitzaren %-a) hartu dugu kontuan, baita CMLren 2013ko IPCCko GW-
P100eko isurketa-faktoreak (2016ko abuztua).

• Gas naturalaren CO2-aren isurketa-faktoreak (Iturria:  “Factores de emisión. Registro 
de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de 
carbono 2018”. MAPAMA):
- 0,203 kg CO2/kWh-ko bero-ahalmen garbia.
- 0,901 kWh-ko bero-ahalmen garbia/goiko bero-ahalmenaren kWh

• Gas naturalerako, CH4-aren eta N2O-aren isurketa-faktoreak 2006ko IPCCak berote-
giefektuko gasen inbentario nazionaletarako adierazitako jarraibideei dagozkie  
(Stationary combustion. 2.4. taula).

• Garraioko gasoliorako CO2-aren isurketa-faktorea (Iturria: EN 16258 araua, “Salgaien 
errepide bidezko garraioaren karbono-aztarna kalkulatzeko gida -2017”, AECOCena):

 - 2,67 kgCO2/gasolioaren litro (zuzeneko isuria).
• Isuriak finkatzeko ikuspegia: eragiketa-kontrola.

CO2-aren isurketa-faktorea mix nazionalaren arabera (Iturria: “2017an sortutako nergiari 
dagozkion elektrizitatearen jatorria eta etiketatzea bermatzeko sistemaren emaitzei 
buruzko akordioa”. CNMC. 2018ko apirila):

 -  0,43 kg CO2 baliok./kWh
• CO2-aren isurketa-faktorea merkaturatzaileen mixaren arabera (Iturria: EROSKIk merka-

turatzaile bakoitzetik kontsumitutako %-aren eta CNMCk 2017an merkaturatzaile 
bakoitzerako adierazitako ingurumen-inpaktuko faktoreen arabera kalkulatua):

 - 0,378 kg CO2/kWh
• Isuriak finkatzeko ikuspegia: eragiketa-kontrola.

• Garraioko gasoliorako CO2-aren isurketa-faktorea (Iturria: EN 16258 araua, “Salgaien 
errepide bidezko garraioaren karbono-aztarna kalkulatzeko gida -2017”, AECOCena):

 -  3,24 kg CO2 baliok./gasolioaren litroa (sehaska-hilobia). “Hobitik tangara” faktore-
rako, zuzenean isuritako 2,67 kgCO2/gasolioaren litro kendu behar dira.

• Hegazkin-bidaien CO2-aren isurketa-faktorea: Travel Air-ek kalkulatuta, ICAOren kalkula-
gailua erabiliz.

Erakundearen BEGen isuriak kalkulatzeko erabilitako adierazleak:
• Merkataritza-azalera: 1.356.524 m2.
• Salmenta garbiak: 4.792 milioi euro.

EROSKIk sortutako hondakinak –txosten honetan azaltzen direnak–kudeatzaile espezia-
lizatuek tratatutakoak dira. Birziklatzeko eta berreskuratzeko irizpidetzat gehienetan 
erabiltzen diren tratamenduak hartuta (hondakinen %6 soilik eramaten dira zabor-
tegietara). Ez dago udal-zerbitzuek jasotzen dituzten udal-hondakin solidoei buruzko 
informaziorik.

CAPRABOk, oro har, udal-zerbitzuen bitartez kudeatzen ditu hondakin organikoak. Na-
farroako dendetan, aitzitik, badu alderantzizko logistika-zerbitzua. Autonomia-erkidego 
horretako datuak ere jaso dira txosten honetan emandakoetan.

Datuak 2017. urte naturalekoak dira. 
Tona kopurua kalkulatzeko, 1 euro = 1 kg bihurketa aplikatu da

Aldizkari bakoitza batez beste 2,5 pertsonak irakurtzen dutela jo da, eta hileko 
111.680 ale inprimatzen direla.

Lan- eta ingurumen-adierazleen kalkuluari buruzko informazio osagarria Lan- eta ingurumen-adierazleen kalkuluari buruzko informazio osagarria

Adierazlea 

Zuzeneko langileei 
buruzko informazioa
(GRI 102-8, 405-1)

 

Urteko guztizko ordai-
naren ratioa eta haren 
igoera (GRI 102-38)

Istripu-tasari buruzko 
informazioa eta LAPi 
buruzko prestakuntza 
(GRI 403-2, 404-1)

Hornitzaileen kopurua 
eta erosketen zenbate-
koa (GRI 204)

 

Berrerabilitako ontzi logis-
tikoak (GRI 301-3)
 

Erakundearen
energia- kontsumoa 
(GRI 302-1)

Erakundetik kanpoko 
energia-kontsumoa 
(GRI 302-2)
 

Energia-intentsitatea
(GRI 302-3)

 

Energia-kontsumoa 
txikitzea 
(GRI 302-4)
 

Ur-kontsumoa iturriaren 
arabera 
(GRI 303-1)

Irismena 

EROSKI taldea

 

EROSKI Koop. E.

 

EROSKI taldea

Zerbitzu-hornitzaileak: 
EROSKI taldea,  CAPRABO 
eta VEGALSA gabe
Merkataritza: EROSKI tal-
dea (elikadura-arloa)

EROSKI taldea (elikadura-
arloa)
 

EROSKI taldea*

EROSKI Koop. E.

 
 

EROSKI taldea
 

EROSKI taldea
 
 

EROSKI taldea

Kalkulu-metodologia / Oharrak 

Zuzeneko langile bazkide langileen kopurua 2017ko ekitaldiko azken hilabetean (2017
urtarrila) erregistratutako datuen batezbestekoa da.
Kontratu motaren, lanaldiaren, adinaren, generoaren eta kategoria profesionalaren
araberako ehunekoak 2018ko urtarrilaren 31ko (ekitaldiaren amaiera) datuei dagozkie.
Ehuneko horiek guztira adierazitako langile-kopuruari (30.501) aplikatu zaizkio.
 

Ratioa kalkulatzerakoan, ordainsaririk handieneko pertsonen aurrerakina eta kooperati-
bako gainerako bazkideen mediana hartu dira kontuan. 2018an, neurri horren irismena 
zabalduko da, ratioa bat etor dadin EROSKI Talde osoarekin.

2017. urte naturaleko datuak.

Datuen irismena 2016ko datuenaren berdina da. 
2018ko txostenean, ordea, VEGALSAko eta CAPRABOko datuak ere jaso dira zerbitzu-
hornitzaileei buruzko informazioan, baita negozio dibertsifikatuenak merkataritza- 
hornitzaileei buruzko informazioan ere.

2017ko ekitaldian EROSKIk kudeatutako plataformetan erabilitako paletei eta
plastikozko kaxei buruzko datuak.
 

*Berokuntzan eta elektrizitatean kontsumitutako gas naturalari buruzko datuak EROSKI
Taldearenak dira. Garraio-operazioetan kontsumitutako gasolioari buruzko datuak
EROSKI Taldearen elikadura-arloari dagozkio, VEGALSA sozietateak kudeatutako
garraioarena izan ezik; hori ez dago txosten honetan adierazita.
Elektrizitate-kontsumoari buruzko datuak ez daude erabileraren arabera banakatuta.
Kalkuluan erabilitako bihurketa-faktoreak:
• Kilowatt ordua megajouletan adierazteko bihurketa-faktorea: 1 kWh = 3,6 MJ.
• Garraio-eragiketetako erregai-kontsumoa (Iturria: EROSKIren kalkuluak, bere garraio-

flotaren arabera):
- PCO garraioaren batez besteko ibilbidea: 400 km
- PCO garraioko gasolioaren batez besteko kontsumoa: 0,37 l/km
- Batez besteko kontsumoak, banaketako ibilgailu-motaren arabera: Furgoia: 0,16 l/
km; 9-13 palet: 0,22 l/km; 14-16 palet: 0,28 l/km; 17-19 palet: 0,28 l/km; 20-24
palet: 0,30 l/km; Trailerra: 0,36 l/km; Errepideko trena: 0,39 l/km.

• Gasolioa gigajouletan adierazteko bihurketa-faktorea (Iturria: “Isurketa-faktoreak. 
Karbono-aztarnaren erregistroa, konpentsazioa eta karbono dioxidoa xurgatzeko 
proiektuak”. Espainiako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioa, 2018):
- Gasolioaren dentsitatea: 832,5 kg/m
- Dieselaren bero-ahalmena: 343 GJ/t.

 
Kalkuluan erabilitako bihurketa-faktorea:
•  Gasolioaren batez besteko kontsumoa errepide bidezko lan-bidaietan: 5,12 l/km.
 (Iturria: M1 motako ibilgailuen 100 km-ko kontsumoaren batezbestekoa,
 IDAE-EDAIren datu-basean dagoena).
 

Erakundearen energia-kontsumo erlatiboa kalkulatzeko adierazleak:
• Merkataritza-azalera: 1.356.524 m2.
• Salmenta garbiak: 4.792 milioi euro.
 

Garraiorako erregai-kontsumoaren eta energia-kontsumoaren murrizketak aurkezteko, 
2016ko datuak erabili dira oinarritzat,  horiek baitatoz bat GRIren ereduari jarraituz egin 
dugun lehen jasangarritasun-txostenarekin. 
 

2017ko ekitaldiko kontsumoa kalkulatzeko, edateko uraren gastutik abiatu gara. 

Uraren batez besteko prezioa –bihurketa-faktore gisa erabilia– 1,66 €/m3-koa da. OCUk
2016rako Espainiako hiri nagusietarako emandako datuen arabera kalkulatu da (Iturria:
https://www.ocu.org/alimentacion/agua/informe/el-precio-del-agua).
Ez dago EROSKI hornitzen duten udalerriek ura ateratzeko ura ateratzeko erabiltzen
dituzten iturri guztien erregistrorik..

E: EROSKIren eduki propioa. Informazio gehiago dago 159. orrialdean.
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razpenak hartzeko ezarritako prozeduren funtzionamenduaz, 
eta emandako erantzunak balioztatzen ditu.

Gainera, laneko sexu-jazarpena eta sexuagatiko diskri-
minazioa tratatzeko protokolo espezifikoa dugu. Ustezko 
biktimak esku-hartzea eskatuta hasten da martxan; nagu-
siaren, pertsonen eskualdeko arduradunaren edo Gizarte 
Kontseiluko kide baten bidez egin dezake eskaera hori. 
Instrukzio Batzorde bat sortuko da, eta horrek dagokion 
isilpeko ikerketa-espedienteari emango dio hasiera. Behin 
espedientea amaitutakoan, ondorioen berri emango du; 
Pertsona Zuzendaritzara bidaliko du, proposatutako neurrie-
tatik egokitzat hartzen dituenak martxan jar ditzan.

Hornitzaileentzako arreta-zerbitzua

Arreta-zerbitzuak kontabilitate-eta finantza-gaietan laguntzen 
die enpresa hornitzaileei, hau da, haien fakturen, muga-
egunen eta EROSKIk egindako ordainketen eta zordunketen 
egoerari lotutako gaietan.  Enpresa hornitzaileek bide hori 
erabiltzen badute beste gai batzuei lotutako zalantzak edo 
arazoak helarazteko, gai bakoitzari dagokion pertsonarenga-
na edo sailera birbideratzen dira.

Merkataritza-kudeatzaileen zalantzak ere argitzen ditu 
zerbitzu horrek, hornitzaileren batekin arazoren bat izan ba-
dute edota kontuaren egoerari buruzko informazioa behar 
badute.

Arreta-zerbitzuarekin harremanetan jartzeko, enpresa hor-
nitzaileek telefonoa (08:30etatik 13:30etara eta 15:00etatik 
16:00etara) edota posta elektronikoa erabil dezakete. Posta 
elektronikoa bi eguneko atzerapenarekin irakurtzen eta 
kudeatzen da asko jota, urte-sasoiaren arabera (ordainketen 
aurreko egunak...). Horrez gain, enpresa hornitzaileek eskura 
duten webgunearekin bat egin dezakete, doan, fakturetara, 
zordunketetara eta abarrera sarbidea izateko.

Zerbitzu horren eraginkortasuna baloratze aldera, hainbat 
estatistika egiten dira: urte-sasoiko eta ordu-tarteko jasotzen 
diren deienak, erantzundako deienak, erantzun ez diren 
deienak eta arretakoak ez diren orduetan egindako deienak. 
Horrez gain, jasotako e-mail kopurua ere kontrolatzen da, eta 
zer datatan bidaltzen dituzten enpresa hornitzaileek, atzera-
penik izan ez dadin.

Kexa- eta erreklamaziome-
kanismo formalak
EROSKIri kexak edo erreklamazioak helarazteko, zenbait 
kanal daude, jasangarritasunaren hiru dimentsioei dagokie-
nez: Hain zuzen:

Bezeroen erreklamazio, kexa eta iradokizunak

EROSKIren 944 943 444 telefono-zenbakira deitu dezakete, 
astelehenetik larunbatera, 9:00etatik 10: 00etara, edo bete 
formularioa hemen: www.eroski.es/contacto. CAPRABO 
harremanetan jarri nahi izanez gero, 93 261 60 60 telefono-
zenbakiaren bidez egin dezakete, ordutegi berean, edo web-
gunean sartuz: www.miclubcaprabo.com/atencion-cliente. 

FORUM SPORTek 944 286 618 telefono-zenbakia jartzen du 
bezeroen eskura, ordutegi berarekin, edo helbide elektroniko 
hau: forumsport@ forumsport.es. Kanal horietako edozeine-
tan zure kexa edo erreklamazioa erregistratu eta dagozkien 
arduradunei helaraziko dizkiegu, ahalik eta azkarren kon-
ponbide edo konpentsazio bat eskaini ahal izateko.

Kontratuak edo legeak betetzearekin lotutako erreklama-
zioak:

Arauak edo kontratuak ez betetzearen inguruko jakinaraz-
penak edo eskakizunak dagokien zentro edo eremuetara 
bidaliko ditugu, edo zuzenean EROSKIren Departamentu 
Juridikora. Azken kasu horretan, gaiaren arabera, Departa-
mentu Juridikoak dagokion kudeaketa-gunera bidaliko du, 
erantzuna lortzeko. Erantzun horretan oinarrituta, Departa-
mentu Juridikoak erantzunaren dokumentua egingo du, 
Administrazio Prozeduraren Legearen arabera. Horrez gain, 
hala badagokio, erreklamazioak sorrarazi zuen urraketa 
konpontzeko neurriak ezarriko lirateke.

Langileen erreklamazioak edo kexak:

Kudeaketa administratiboekin edo lanpostuarekin lotutako 
kexak edo erreklamazioak egiteko, Departamentu Soziala-
rekin jar daitezke harremanetan, nagusiaren edo pertsonen 
eskualdeko arduradunaren bidez, edo Pertsona Administra-
zioaren Arduradunarekin.

Jokabide Kode Korporatiboa edo Arrisku Penalak Prebeni-
tzeko Plana ez betetzearen inguruko salaketak egiteko, bide 
hauek ditugu: harremanetarako telefono-zenbaki bat [94 
621 12 34], postontzi elektroniko bat [canaldenuncia@eroski.
es] eta fisikoki entrega daitekeen formulario bat. Betea-
razpen Bulegoko arduradunak Artezkaritza Kontseiluaren 
Auditoretza eta Betetze Batzordeari emango dio salake-
takanalaren eta Arlo Sozialaren bidez jasotako salaketak. 
Auditoretza Batzordea arduratzen da kontsultak eta jakina-

Estándar 
GRI

Contenido Página Respuesta Directa/Omisiones Verifica-
ción

1. Erakundearen profila
102-1 Erakundearen izena 10

102-2 Jarduerak, markak,  produktuak eta 
zerbitzuak

11, 28, 44, 
46, 111

102-3 Egoitzaren kokapena San Agustin auzoa, z/g. 48230. Elorrio, Bizkia
102-4 Eragiketen kokapena 11, 12 2016ko datuak, alderatzeko

Eroski taldeko dendak eta frankiziak, negozioaren eta markaren arabera
Taldekoak Frankiziatuak Guztira

Hipermerkatuak 79
Supermerkatuak 1.269
Cash&Carry 19
Gasolindegiak 60
Optikak 20
Bidaia-agentziak 160
Kirol-materialeko FORUM SPORT 
dendak 52

iF lurrindegiak 169
On line dendak 9
Guztira 1.369 468 1.837

Marka
Taldekoak Frankiziatuak Guztira

EROSKI/city 479
CAPRABO 322
EROSKI/center 159
ALIPROX 151
FAMILIA 79
ONDA 74
RAPID 5
Guztira 790 489 1.279

Eroski taldeko eta haren frankiziak establezimenduen banaketa, autonomia-
erkidegoaren eta negozioaren arabera

                                                Taldekoak                                             Frankiziatuak

Kokapena

Andaluzia  7 10   1 3 21  51 1  52 73
Andorra        0  8  8 8
Aragoi  2  2 36 5  45  21  21 66
Asturias 1 2 1 5 10 5  24  1  1 25
Kantabria  1 1 4 8 5  19  8 3  11 30
Gaztela 
eta Leon  1 1 12 21 9  44  5 2 1 8 52

Gaztela-
Mantxa  4 5   2 2 13  4  4 17

Katalunia  1 2 1 247 3  254 1 56  57 311
Ceuta        0  1  1 1
Valentziako 
Erkidegoa 3 4 2  1  10 1   1 11

Extremadura  1   1  2  2  2 4
Galizia 18 3 5 1 149 5  181  128 1  129 310
Gibraltar        0  2  2 2
Balear 
Uharteak  2   109   111  74  74 185

Il Kanariar 
Uharteak   1     1    0 1

Errioxa  1 1 3 10 7  22  4  4 26
Madril      4  4  8  8 12
Melilla        0 1   1 1
Murtzia  3 3 1   7   1  1 8
Nafarroa  3 2 6 54 14 1 80  27 2  29 109
Euskadi  17 21 21 146 78 10 293  89 9  98 391
Guztira            19 50 58 58 790 140 161.131* 3 489 19 1 512 1.643*

*Taula honetan, ez dira kontuan hartu on line dendak
Egoeraren argazki eguneratuago bat eskaintze aldera, mapa eta taula hauetan jasotako datuek ez dituzte 
adierazten 2017ko lehen seihilekoan eskualdatzekoak ziren establezimenduak.

102-5 Jabetza eta forma juridikoa 10    

102-6 Zerbitzatutako merkatuak 11-14     

   

Estandar unibertsalak
GRI 102: Eduki orokorrak, 2016ko bertsioa

GRI edukien aurkibidea
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GRI
estandarra

Edukia Orrialdea Zuzeneko erantzuna / Omisioak Egiaztapena
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102-10 Aldaketa esanguratsuak erakundean eta 
hornidura-katean

13, 18, 
86, 87

2016ko datuak, alderatzeko 
 
Denda irekita 2016
Supermerkatu 44
Gasolindegi 3
Bidaia-agentzia 2
FORUM SPORT 7
Lurrindegi 1

102-11 Arretarako printzipioa edo ikuspegia 42, 101, 
110

102-12
Kanpoko ekimenak 30, 31, 63, 

109, 111, 
115, 117

102-13 Zer elkartetako kide den 26, 27, 101
2. Estrategia

102-14 Erabakiak hartzen dituzten goi-mailako 
exekutiboen adierazpena

4-5

102-15 Inpaktu, arrisku eta aukera nagusiak Isilpeko informazioa. 2017an, arriskuen eta inpaktuen mapa berraztertu da.
3. Etika
102-16 Balioak, printzipioak, eta jokabideko 

estandar eta arauak
15, 24, 25, 
62-65, 
70-71

4. Gobernantza
102-18 Gobernantza-egitura 20-24 Gobernantza-egiturari buruzko informazio xahatua Gobernu Korporatiboaren Urteko 

Txostenean dago eskuragarri, A (jabegoaren egitura), B (Batzar Nagusia) eta C 
(administrazio-egitura) ataletan. 

102-19 Agintaritzaren delegazioa 20-21
102-20 Erantzukizun exekutiboa ekonomia-, 

ingurumen- eta gizarte-gaietan
20-24

102-21 Interes-taldeei kontsultatzea, ekonomia-, 
ingurumen- eta gizarte-gaien inguruan

20-23

102-22 Gobernu-organo gorenaren eta haren 
batzordeen osaera

20-23, 72

102-23 Gobernu-organo goreneko presidentea 20-21
102-24 Gobernu-organo gorena izendatzeko eta 

aukeratzeko modua
20-23

102-25 Interes-gatazka 25 Gaiari buruzko informazio xehatua Gobernu Korporatiboaren Urteko Txostenean dago 
eskuragarri, D.4 atalean.

102-26 Gobernu-organo gorenaren funtzioa, 
helburuak, balioak eta estrategia 
aukeratzean

20-23

102-27 Gobernu-organo gorenaren ezagutza 
kolektiboak

20-22

102-28 Gobernu-organo gorenaren jardueraren 
ebaluazioa

20-22

102-29 Ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-
inpaktuen identifikazioa eta kudeaketa

25

102-30 Arriskuak kudeatzeko prozesuen 
eraginkortasuna

25

102-31 Ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-gaien 
ebaluazioa

20-23, 25

102-32 Gobernu-organo gorenaren funtzioa 
jasangarritasun-txostenak egitean

Memoria honen edukiak onartzeko arduraduna EROSKIko Osasun eta 
Jasangarritasun Departamentuko zuzendaria da. Kudeaketa Txostena eta Urteko 
Kontuak egitean, finantzakoa ez den informazioa Auditoretza Batzordeak eta 
Artezkaritza Kontseiluak berrikusi eta onartu du.

102-33 Kezka larrien jakinarazpena 20-21
102-34 Kezka larrien izaera eta guztizko kopurua Isilpeko informazioa. Artezkaritza Kontseiluari jakinarazitako

kezka larriak dagozkien bileren aktetan jasotzen dira, eta ez dira
erakundetik kanpo argitaratzen.

102-35 Ordainsari-politika 70
102-36 Ordainsaria zehazteko prozesua 70
102-37 Interes-taldeen inplikazioa ordainsarian 70
102-38 Urteko guztizko ordainaren ratioa 70, 144 2017an ordainsari handiena jaso zuen pertsona EROSKI Koop. E.

kooperatibako presidentea izan zen, Agustín Markaide.
102-39 Urteko guztizko ordainaren igoeraren 

ratioa (ehunekotan)
70

5. Interes-taldeen parte-hartzea
102-40 Interes-taldeen zerrenda 37
102-41 Negoziazio kolektiboko akordioak 68
102-42 Interes-taldeen identifikazioa eta hautaketa 37

102-43 Interes-taldeen parte-hartzerako 
ikuspegia

20-21

102-44 Aipatutako gai eta kezka nagusiak 38 Interes-talde bakoitzaren komunikazio-mekanismo espezifikoak
erabiltzen dira erakundeari jakinarazitako kezkak erantzuteko.
Kanal orokorrak ere erabiltzen dira, hala nola webgunea, urteko
txostena edota prentsa-oharrak. Horrez gain, kezka nagusiak
kontuan hartzen dira plan estrategikoak eta kudeaketa-planak
diseinatzerakoan.

6. Txostenak egiteko praktikak
102-45 Finantza-egoera bateratuan sartutako 

erakundeak
Zerrenda EROSKIren Urteko Finantza Txosten Bateratuaren 97.-
102. Orrialdeetan dago, edo www.cnmv.es webgunean.

102-46 Txostenen edukien definizioak eta 
gaiaren estaldurak

140-143

102-47 Gai materialen zerrenda 142

GRI
estandarra

Edukia Orrial-
dea

Zuzeneko erantzuna / Omisioak Egiazta-
pena

GRI
estandarra

Edukia Orrial-
dea

Zuzeneko erantzuna / Omisioak Egiazta-
pena

Gai materialaGai materiala

102-7 Erakundearen tamaina 11, 18, 66 2016ko datuak, alderatzeko
 
Guztira enplegatutako pertsonak

Guztira %
Emakumezkoak 26.005 %78,4
Gizonezkoak 7.157 %21,6
Guztira 33.162

Guztira %
Bazkideak 11.352 %34,2

Frankizietako enpleguak, gutxi 
gorabehera

3.044

EROSKIren zuzeneko langile guztiek Espainian dihardute zeregin horretan

102-8 Enplegatuei eta beste langile batzuei 
buruzko informazioa

66, 144 2016ko datuak, alderatzeko
 
Guztira enplegatutako pertsonak, kontratu-motaren arabera

Langile kopurua Ehunekoa
Emakume Gizon Guztira Guztira

Behin betiko kontratua duten langileak 20.568 5.260 25.818 %77,9
Aldi baterako kontratua duten langileak 5.437 1.907 7.344 %22,1

Unean-uneko ordezkapenak direla eta, aldi baterako langileak: 
 
% 29 udan eta % 25 Gabonetan. 

Guztira enplegatutako pertsonak, lanaldi-motaren arabera
Langile kopurua Ehunekoa

Emakume Gizon Guztira Guztira
Lanaldi osoa duten langileak 13.486 5.795 19.281 %58,1
Lanaldi murriztua duten langileak 12.519 1.362 13.881 %41,9

102-9 Hornidura-katea 84, 86-93
2016ko datuak, alderatzeko
 
Merkataritza- eta zerbitzu-hornitzaile kopurua, herrialdez herrialde. 2016
Herrialdea Enpresa hornitzaileen kopurua
Espainia 9.050
Txina 93
Frantzia 67
Portugal 33
Erresuma Batua 21
Holanda 11
Bélgika 16
Alemania 10
Italia 16
Bangladesh 9
Dinamarka 7
AEB 5
Norvegia 7
Pakistan 5
Andorra 43
Irlanda 7
Vietnam 4
Suitza 6
Thailandia 2
Beste herrialde batzuk* 8

*Enpresa hornitzaile bat dugu herrialde hauetako bakoitzean: Grezia, Hego Korea, 
Polonia, Eslovakia, Tunisia, Kanada, Luxenburgo eta Israel.

Merkataritza-hornitzaileak eta tokiko ekoizleak autonomia-erkidegoaren arabera

Autonomia-
erkidegoaren

Merkataritza-
hornitzaileak

Tokiko ekoizle 
txikiak

Eskualdeko 
hornitzaileen 

ehunekoa, 
merkataritza-
hornitzaileen 

guztizkoarekiko
Andaluzia 405 281 %69
Aragoi 148 88 %59
Asturias 103 80 %78
Balear Uharteak 194 154 %79
Kanariar Uharteak 99 60 %61
Kantabria 102 77 %77
Gaztela eta Leon 285 197 %69
Gaztela-Mantxa 223 169 %76
Katalunia 983 539 %55
Ceuta 5 5 %100
Valentziako 
Erkidegoa

309 120 %39

Extremadura 74 59 %80
Galizia 542 299 %66
Errioxa 94 67 %71
Madril 352 56 %16
Murtzia 148 94 %64
Nafarroa 196 149 %76
Euskadi 457 284 %62
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GRI 201: Jarduera ekonomikoa
103-1 Gai materialaren eta haren estalduraren 

azalpena 142

103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren osagaiak 146,18, 
19

103-3 Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa 18,19
201-1 Sortutako eta banatutako zuzeneko balio 

ekonomikoa
18 EROSKI Taldearen urteko kontu bateratuak www.cnmv.es webgunean kontsulta 

daitezke. 
201-4 Gobernutik jasotako finantza-laguntza EROSKI Taldearen urteko kontu bateratuak www.cnmv.es webgunean kontsulta 

daitezke.  Jasotako diru-laguntzei buruzko informazioa Urteko Kontuen horien PDF 
dokumentuaren 88. orrialdeko 26. oharrean dago. Horrez gain, PDF dokumentu 
horren 60. orrialdeko 15. oharrean, irabazien gaineko hobariei eta kenkariei 
buruzko informazioa jaso da.

GRI 202: Presentzia merkatuan
103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren osagaiak 70
202-1 Hasierako kategoria estandarreko 

soldataren ratioa, sexuaren arabera, 
tokiko gutxieneko
soldatarekin alderatuta

70 2016ko datuak, alderatzeko  
EROSKI Koop. E. kooperatibako lan-kategoria bakoitzeko urteko oinarrizko 
ordainsaria:

Urtekoa (aparteko 
ordainsariak barne)

(Eurotan)

Ordua (1.837,5 
h-ko benetako lana 

urteko)

Gehikuntzaren 
ehunekoa lanbide 
arteko gutxieneko 

soldatarekiko (707,6 
euro)

Profesionalak 14.243 7,75 %55
Arduradunak 15.645 8,51 %71
Teknikariak 23.449 12,76 %156
Agintariak 26.291 14,31 %187
Kudeatzaileak 36.239 19,72 %295
Zuzendariak 44.948 24,46 %390

202-2 Tokiko komunitatean kontratatutako goi-
mailako zuzendarien proportzioa

Ez dago informazio hori. EROSKIk ez du langileen bizilekua erregistratzen
haiek kontratatu aurretik, kontratuak iraun bitartean
duten bizilekua baizik.

GRI 203: Zeharkako inpaktu ekonomikoak
103-1 Gai materialaren eta haren estalduraren 

azalpena
142

103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren osagaiak 19
103-3 Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa 19
203-1 Azpiegituretako inbertsioak eta 

emandako zerbitzuak
19

203-2 Zeharkako inpaktu ekonomiko 
adierazgarriak

19

GRI 204: Erosketa-jardunbideak
103-1 Gai materialaren eta haren estalduraren 

azalpena
142

103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren osagaiak 86-97
103-3 Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa 86-97
204-1 Tokiko hornitzaileei egindako gastuaren 

ehunekoa
86,144 2016ko datuak, alderatzeko 

Merkataritza- eta zerbitzu-enpresa hornitzaileak 9.400 baino gehiago
Transakzio ekonomikoak 4.693 milioi euro baino gehiago
Artikulu desberdinak, azken ekitaldian 117.000 baino gehiago
Espainian kokatutako enpresetako 
hornitzaileetan gastatutakoa %98
Gure merkataritzako hornidura-sareko tokiko eta 
eskualdeko hornitzaileak %50 baino gehiago

GRI 205: Ustelkeriaren aurkako borroka 
103-1 Gai materialaren eta haren estalduraren 

azalpena
142

103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren osagaiak 24-25
103-3 Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa 24-25
205-1 Ustelkeriarekin erlazionatutako 

arriskuetarako aztertutako eragiketak
24 Azterlanean identifikatutako datuak ezin dira adierazi; erakundearen isilpeko 

informazioa da. 
205-2 Ustelkeriaren kontrako politika eta 

prozedurei buruzko jakinarazpenak eta 
prestakuntza 

2018an komunikazio masibo bat helaraziko zaie langile guztiei, intranet bidez esku-
ra izango dituzten compliance tresnen berri emateko. 

205-3 Egiaztatutako ustelkeria-kasuak eta 
hartutako neurriak

Ez da ustelkeria-kasurik identifikatu 2017an. 

Gaikako estandarrak
GRI 200: Ekonomia-gaiak, 2016ko bertsioa 

GRI 300 Ingurumen-gaiak, 2016ko bertsioa

GRI 301: Materialak
103-1 Gai materialaren eta haren estalduraren 

azalpena
142

103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren osagaiak 100-101, 
110,111,  115

103-3 Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa 100-102, 110, 
111, 115

301-1 Erabilitako materialak, pisuaren edo 
bolumenaren arabera

102 Memorian jasotako bilgarrien materialak eta produktuak Ekoizleen
Erantzukizun Hedatuko Sistema Kolektiboetan (ECOEMBES,
ECOTIC, ECOPILAS, SIGAUS eta AMBILAMP) adierazitako materialak
dira, besterik ez.
Ez dago informazio zentralizaturik 110.000 produktutan baino
gehiagotan (fabrikatzaileen markak ere) erabilitako materialen
kantitate eta motari buruz.
2016ko datuak, alderatzeko 

Marka propioko produktu eta ontzietan erabilitako 
materialak, Sortzailearen Erantzukizun Hedatuko 
Sistema Kolektiboei aitortuak

Ontziak eta bilgarriak

Material-mota Tonak
Berriztaezina 1.449

Altzairua 294
Aluminioa 37
Beste batzuk 7
Plastikoa 1.111

Berriztagarria 1.670
Zeramika 5
Papera/Kartoia/Zura/Kortxoa 1.486
Beira 179

Guztira 3.119

Material-mota Tonak
Pilak 100
Lanpara fluoreszente trinkoak 0,001
Olioa 4
Gailu elektrikoak eta elektronikoak 1.477

Publizitatean eta EROSKIren egoitzan 
kontsumitutako papera

Publizitate-liburuxkak egiteko* 4.949
Aldizkarietarako** 369
Egoitza sozialean*** 12
Guztira 5.330

* Paperak PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification 
schemes) ziurtagiria du. Hau da, bermatuta dago paper hori 
jasangarritasunez kudeatutako basoetatik datorrela.
** Paperak FSC® (Forest Stewardship Council®) ziurtagiria du,
baso-kudeaketa arduratsua kudeatzen duena.
*** Gramaje txikiagoko paper ekoeraginkorra erabiltzen dugu, eta, horri
esker, 2016ean kontsumitutako paper-tonak %9 txikitzea lortu dugu.

301-2 Birziklatutako inputak Gure EROSKI markako zenbait produkturen ontziak egiteko,
material birziklatuak erabili ditugu (haragi- eta arrain-erretiluak,
arrautza-ontziak, berria…). Hala ere, ez
dago informazio zentralizaturik 110.000 produktutan baino
gehiagotan (fabrikatzaileen markak ere) erabilitako materialen
kantitate eta motari buruz.

301-3 Berrerabilitako produktuak eta 
ontziratzeko materialak

102, 144 2016ko datuak, alderatzeko 

Berrerabilitako ontzi logistikoak
Materiala Ale kopurua
Berrerabilitako paperak 4.911.481
Berrerabilitako plastikozko kaxak 42.889.880
 
Gure kalkuluen arabera, erabiltzen ditugun paleten eta plastikozko kaxen 
%15 apurtzen dira, eta, kasu horietan, haien piezak beste ontzi logistiko 
batzuetan erabiltzen edo birziklatzen saiatzen gara.

GRI 302: Energia 
103-1 Gai materialaren eta haren estalduraren 

azalpena
142

103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren osagaiak 100-101, 110, 
116, 118

103-3 Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa 100-101, 103, 
110, 116, 118

302-1 Erakundearen energia-kontsumoa 103,144 Ez da energiarik saldu 2017an.

2016ko datuak, alderatzeko
Energia-kontsumoa 2016

Energia-kontsumoa kWh GJ
Guztira 877.675.027 3.159.630

Jatorria Ehunekoa
Gas naturala % 2
Gasolioa % 23
Elektrizitatea % 76

GRI
estandarra

Edukia Orrial-
dea

Zuzeneko erantzuna / Omisioak Egiazta-
pena

GRI
estandarra

Edukia Orrialdea Zuzeneko erantzuna / Omisioak Egiazta-
pena

Gai materiala
Gai materiala

102-48 Gai materialen zerrenda 108 2016an, soilik EROSKI Koop. E. sozietateko langileen errepideko lan-bidaiei buruzko 
datuak eman ziren. Aurten, EROSKI Talde osoaren datuak eman dira. 
2016ko txostenaren papereko bertsioan, 102. orrialdean,  oker eman ziren 
hondakinen guztizkoa eta hondakin ez-arriskutsuen guztizkoa. Datu zuzenak 47.798 
tona eta 47.760 tona dira, hurrenez hurren.
EROSKI Taldearen urteko kontu bateratuak www.cnmv.es webgunean kontsulta 
daitezke. Kontu horien Eranskinean jasotako informazio ez-finantzarioan ohiko 
sarrera guztien balioa erabili zen (eragiketa jarraituena eta etendako eragiketena, 
4.848 milioi euro) energia- eta isuri-ratioak kalkulatzeko. Txosten honetan baliatutako 
datua 4.792 milioi euro da, eragiketa jarraituengatiko ohiko sarrerei dagokiena. 
Ingurumen-, kultura- eta kirol-esparruetako ekintzarako ekarpenen datua ere 
eguneratu da (250 euro gutxiago).

102-49 Aldaketak txostenak egiteko moduan 140
102-50 Txostenaren xede-aldia 2017ko ekitaldia: 2017ko otsailaren 1etik 2018ko urtarrilaren 31ra.
102-51 Azken txostenaren data 2016 ekitaldia.
102-52 Txostenak egiteko zikloa Urtekoa.
102-53 Txostenari buruzko galderak egiteko 

kontaktua
sostenibilidad@eroski.es.

102-54 Txostena GRI estandarrekin bat 
datorrela egiaztatzen duen aitorpena

Txosten hau GRI estandarren funtsezko aukeraren arabera egin da.

102-55 GRI edukien aurkibidea 147-159
102-56 Kanpoko egiaztapena 162
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GRI 305: Isuriak 
103-1 Gai materialaren eta haren estalduraren 

azalpena
142

103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren osagaiak
100-101, 108, 
110, 111, 115, 
117, 118, 119

103-3 Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa
100-101, 108, 
110, 111, 115, 
117, 118, 119

305-1 BEGen zuzeneko isuriak (1. irismena) 108, 109, 145 EROSKIk 2016ak ihesak konpentsatzeko kontsumitutako hozgarri guztiek ez 
dute ozonoa agortzeko potentzialik (Montrealgo Protokoloko A, B, C eta E 
eranskinetan ez dauden substantziak dira). 
 
2016ko datuak, alderatzeko 
 
Kontsumitutako hozgarriak 2016  

Hozgarriak Tonak
Guztira 41,5 

Hozgarriak Ehunekoa
R-407F %31
R-442A %31
R-449A %15
R-448A %10
Beste batzuk %13

Zuzeneko isuriak (1 Irismena) 2016 

Zuzeneko isuriak (1 Irismena): CO2 baliok./urte (t) 1 Irismena, %-tan
Guztira 128.231 %100
Gas naturala 2.464 %2
Errepide bidezko garraioa 53.752 %42
Hozgarriak 72.015 %56

305-2 BEGen zeharkako isuriak energia 
sortzean (2. irismena)

108,109, 
145

2016ko datuak, alderatzeko 
 
Zeharkako isuriak (2. irismena) 2016 

Kontsumo elektrikoaren 
zeharkako isuriak (2 irismena):

CO2 baliok./urte 
(t) (Espainiako 

batezbestekoa)

CO2 baliok./urte (t) 
(merkaturatzaileen 

mixa)
2 Irismena, 

%-tan
Guztira 239.048 215.143 %100
Hipermerkatuak 71.248 64.123 %30
Supermerkatuak 134.391 120.952 %56
Plataformak 19.216 17.294 %8
Otros negocios 14.193 12.774 %6

305-3 Zeharkako beste isuri batzuk (3. Irismena) 108,109, 
145

2016ko datuak, alderatzeko 
 
Zeharkako beste isuri batzuk (3. irismena) 2016 

Zeharkako beste isuri batzuk (3 Irismena): CO2 baliok./urte (t) 3 Irismena, %-tan
Guztira 12.660 %100
Lan-bidaiak (zuzeneko isuriak) 1.039 %8
Garraioko gasolioa (putzutik tangara) 11.475 %91
Lan-bidaietako gasolioa (putzutik 
tangara) 146 %1

305-4 BEGen isurien intentsitatea 108,109, 
145

2016ko datuak, alderatzeko 
 
BEGen isurien intentsitatea. 2016

Isuri mota
Tona CO2 baliokide, 

salmenta garbien euroko 

Tona CO2 baliokide, 
merkataritza-guneen metro 

koadroko
Guztira 67,3 231,8
1. Irismena 24,3 83,7
2. Irismena 40,7 140,3
3. Irismena 2,4 8,3
 
*Kalkulua egitean, ekitaldiaren amaierako azalera hartu da kontuan, eta 
azalera hori txikitu egin da 2016an,  sarean desinbertsioak egin direlako.

305-5 BEGen isuriak gutxitzea 109

305-6 Ozono-geruza agortzen duten 
substantzien isuriak 105

GRI 306: Efluenteak eta hondakinak 
103-1 Gai materialaren eta haren estalduraren 

azalpena 142-143

103-2
Kudeaketa-ikuspegia eta haren osagaiak 100-101, 

110, 145, 
116, 121,

103-3
Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa 100-101, 

104, 105,   
110, 117, 
121, 145,

306-1 Uren guztizko isurketa, kalitatearen eta 
helmugaren arabera 105, 145

302-2 Erakundetik kanpoko energia-kontsumoa 103,144 + 2.545.600 kWh-ko (9.164 Gigajoule) gasolio-kontsumoa errepide 
bidezko joan-etorrietan, lan-bidaietan (erakundetik kanpoko energia-
kontsumoa). 
2016ko datuak, alderatzeko  
 
Elektrizitatea 2016

Elektrizitatea kWh GJ
Guztira 664.021.803 2.390.478
Elektrizitatea Ehunekoa
Hipermerkatuak %30
Supermerkatuak %56
Plataformak %8
Beste negozio batzuk %6

302-3 Energia-intentsitatea 103,144 2016ko datuak, alderatzeko 
 
Energia-intentsitatearen ratioa EROSKIn 2016
kWh/m2 merkataritza-azalera* 575 
kWh/€ salmenta garbiak 0,16
 
*Kalkulua ekitaldiaren amaierako metro koadroak kontuan hartuta egiten 
da

Gas naturala 2016

Gas naturala kWh GJ
Guztira 13.467.780 48.484
Gas naturala Ehunekoa
Hipermerkatuak %67
Supermerkatuak %2,1
Plataformak %30,1
Beste negozio batzuk %0,3

Gasolioa 2016

Gasolioa kWh GJ
Guztira 200.185.444 720.668
Gasolioa Ehunekoa
Erosketa jatorrian %35
Banaketa dendan %65
Plataformak %30,1
Beste negozio batzuk %0,3

302-4 Energia-kontsumoa txikitzea 103,144
GRI 303: Ura 
103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren osagaiak 100-101,110
303-1 Ur-kontsumoa iturriaren arabera 105, 144 Gure dendek, plataformek eta egoitzek kontsumitzen duten ura edateko 

uraren udal hornidura-sareetatik dator, eta horiek kudeatzen dituzte, zuze-
nean, banatutako uraren bilketa eta tratamendua, edangarria izan dadin. 
 
2016ko datuak, alderatzeko 
 
Kokapena 2016

Ur-kontsumoa m3 ur, gutxi gorabehera
Guztira 1.763.459 m³

 

Kokapena Ehunekoa
Supermerkatuak %59
Hipermerkatuak %26
Plataformak %9
Beste negozio batzuk %6

303-2 Ur-kontsumoak nabarmen eragindako 
ur-iturriak

Ez daukagu EROSKIren ur-kontsumoak asko eragindako uriturrien berri.

303-3 Birziklatutako eta berrerabilitako ura Ez da ura ez birziklatzen ez berrerabiltzen.
GRI 304: Biodibertsitatea
103-1 Gai materialaren eta haren estalduraren 

azalpena 142

103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren osagaiak 100-101,110
103-3 Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa 100-101,110

304-1 

Eremu babestuetan, haien ondoan  
edo eremu babestuetatik kanpo 
biodibertsitaterako balio handia duten
eremuetan dauden eragiketa-guneak 
(jabetzakoak, kudeatuak edo alokatuak)

106 Lanean ari gara, adierazle horri buruzko informazioa eman ahal izateko 
hurrengo txostenetan.

304-2 
Jarduera, produktu eta zerbitzuek 
biodibertsitatean dituzten inpaktu 
adierazgarriak

111-113 Ez dugu adierazle horri buruzko informaziorik, ingurumen-jasangarritasun 
zigilua duten produktuek emandakotik harago. 

304-3 Babestutako edo leheneratutako 
habitatak

Ez da habitatik babestu edo leheneratu gure jarduerarekin lotuta. 

304-4 

UICNren zerrenda gorrian eta estatuko 
kontserbazio-zerrendetan dauden 
espezieak, baldin
eta haien habitatak gure eragiketek 
eragindako eremuetan badaude

Lanean ari gara, adierazle horri buruzko informazioa eman ahal izateko 
hurrengo txostenetan.

Gai materialaGai materiala

GRI
estandarra

Edukia Orrial-
dea

Zuzeneko erantzuna / Omisioak Egiazta-
pena

GRI
estandarra

Edukia Orrial-
dea

Zuzeneko erantzuna / Omisioak Egiazta-
pena
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GRI 401: Enplegua 
103-1 Gai materialaren eta haren 

estalduraren azalpena
143

103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren 
osagaiak

54

103-3 Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa 54
401-1 Enplegatuen kontratazio berriak eta 

langileen txandaketa
59 2016ko datuak, alderatzeko

 
Kontratazioak – kopurua eta indizea 2016

Langile berriak Langile berrien 
ehunekoa, 

adinaren araberaEmakumezkoak Gizonezkoak
30 urtetik beherako langile berriak 400 131 % 1,6
30 urtetik 50 urtera bitarteko langile berriak 24 7 % 0,1
50 urtetik gorako langile berriak 177 78 % 0,7 
Guztira, sexuaren arabera 601 216
Guztira                  817
Langile berrien ehunekoa, sexuaren arabera % 2,3 % 3,0
Langile berrien ehunekoa, guztira                  %2,5

 
Txandaketak – kopurua eta indizea (enplegatutako pertsonen irteera) 2016

Emakumezkoak Gizonezkoak

Txandaketa-
tasa, adinaren 

arabera
30 urtetik beherakoak 468 115 % 1,8
30 urtetik 50 urtera bitartekoak 147 52 % 0,6
50 urtetik gorakoak 38 34 % 0,2
Guztira, sexuaren arabera 653 201
Guztira               854
Txandaketa-tasa, sexuaren arabera % 2,5 % 2,8
Txandaketa-tasa, guztira               2,6

401-2 Lanaldi osoko langileen onurak, 
lanaldi partzialeko edo aldi baterako 
langileek ez
dituztenak

Enplegatu guztiek onura berak dituzte, edozein lanaldi-mota
dutela ere.

306-2 Hondakinak motaren eta tratamendu-
metodoaren arabera

104, 145 2016ko datuak, alderatzeko 
 
Hondakin tratatu ditugu 2016
Hondakin mota
Tratamendua Tonak
Ez-arriskutsuak, guztira 47.759   

Birziklatzea 39.236   
Hondakindegia 3.908
Balorizazioa 4.615

Arriskutsuak, guztira 38
Birziklatzea 38

Guztira 47.797

Bezeroek gure dendetan utzitako hondakinak, birzikla ditzagun 2016 

Hondakina Hondakin-mota Tonak
Gailu elektrikoak eta elektronikoak Arriskutsua 1.529
Pilak eta energia-metagailuak Arriskutsua 108
Lanparak eta fluoreszenteak Arriskutsua 16
Ehunak Ez-arriskutsua 637
Erabilitako olioa Arriskutsua 76

306-3 Isuri esanguratsuak 2017an ez da egin isuri esanguratsurik.

306-4 Hondakin arriskutsuen garraioa
Baimendutako kudeatzaileak arduratzen dira hondakin arriskutsuak
garraiatu eta kudeatzeaz. EROSKIk ez du hondakin
arriskutsurik inportatzen edo esportatzen zuzenean.

306-5 Ur-isuriek edota jariatze-urak eragindako 
ur-masak

Ez dago jasota ur-multzoaren urteko batez besteko bolumenaren
ehuneko bost edo gehiagoko isuririk egin denik, edo bereziki sentikorrak 
diren edo babestuta dauden eremuetan gertatu denik.

GRI 307: Ingurumen-betetzea 
103-1 Gai materialaren eta haren estalduraren 

azalpena
143

103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren osagaiak 14, 99-100, 
146

103-3 Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa 14, 99-100, 
146

307-1 Ingurumen-arloko legeak eta arauak ez 
betetzea

Ez daukagu isun edo diruzkoak ez diren zigor esanguratsuen
berri, 2017an ingurumenari buruzko legeak edo arauak ez
betetzeagatik. Zigorra eman duen erakundeak “oso larritzat” 
kalifikatutakoak jotzen dira zigor esanguratsutzat.

GRI 308: Hornitzaileen ingurumen-ebaluazioa

103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren osagaiak
87, 100-101, 
110, 111, 
146

308-1
Ingurumen-irizpideen araberako 
ebaluazio- eta hautaketa-iragazkiak 
gainditu dituzten hornitzaile berriak

111

Gai materiala

GRI 400: Gizarte-gaiak, 2016ko bertsioa

GRI
estandarra

Edukia Orrial-
dea

Zuzeneko erantzuna / Omisioak Egiazta-
pena

GRI
estandarra

Edukia Orrial-
dea

Zuzeneko erantzuna / Omisioak Egiazta-
pena

401-3 Guraso-baimena 73 Ez dago guraso-baimenerako eskubidea izan zuten pertsonei buruzko informaziorik. 
Gaur egun, ezin da datu hori lortu, baldin eta langileek ez badute baimena eskatu, 
edo ez badute seme-alabaren jaiotza-data eman nominan PFEZren atxikipenak 
eguneratzeko.

2016ko datuak, alderatzeko

Guraso-baimenen banaketa, generoaren arabera
Emakumezkoak Gizonezkoak Guztira

Guraso-baimenari heldu dioten pertsonak 675 243 918
Guraso-baimena amaitu ondoren lanera itzuli diren 
pertsonak, guztira 596 223 819
Lanera itzultzen direnen tasa ( baimena amaitzean lanera 
itzuli diren pertsonak, %-tan) % 82,4 % 95,7 % 85,7
Guraso-baimen batetik itzuli eta 12 hilabete ondoren 
EROSKIn jarraitzen duten pertsonak 691 205 896
Atxikipen-tasa (baimen batetik itzuli eta 12 hilabete 
ondoren EROSKIn jarraitzen duten pertsonak, %-tan) % 82,0 % 83,0 % 82,2
 

GRI 402: Langilearen eta enpresaren arteko harremanak 
103-2 Kudeaketaren ikuspegia eta haren 

osagaiak
62, 64, 79

402-1 Eragiketa-aldaketen inguruko 
gutxieneko jakinarazpen-epeak

Eragiketa-aldaketarik gertatuz gero, ez dago jakinarazpenak
egiteko denbora-aldi finko bat ezarrita; izan ere, aldaketamotaren
mende dago. Baina, oro har, jakinarazpen-epea nahikoa
eta arrazoizkoa da.

GRI 403: Laneko osasuna eta segurtasuna 
103-1 Gai materialaren eta haren 

estalduraren azalpena
143

103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren 
osagaiak

74-75

103-3 Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa 74-75

403-1
Langileen ordezkaritza, langileen 
eta enpresaren arteko osasun- eta 
segurtasun-batzorde formaletan

74

403-2 Istripuen eta lanbide-gaixotasunen 
motak eta maiztasun-tasak, 
galdutako egunak, absentismoa,
eta laneko istripuen eta lanbide-
gaixotasunen ondoriozko heriotza-
kopurua

75, 144 EROSKIko zuzeneko langile guztiek Espainian jarduten dute.
Ez dago istripuen daturik sexuaren arabera, ezta galdutako
egunen tasarik ere, kontabilizatutako gaixotasuntzat lanbidegaixotasunak eta 
gaixotasun arruntak hartzen baitira.

2016ko datuak, alderatzeko
 
Laneko istripuen tasa  2016

Arinak In itinere
Istripu-tasa (istripu kopurua, lan egindako 
milioi ordu bakoitzeko) 29,7 4,8

Kausak Ehunekoa
gehiegizko esfortzuak % 49,7
maila bereko erorikoak % 10,8
ebakiak % 9,7
beste kausa batzuk % 29,7

Eragile materiala Ehunekoa
kaxak eta objektuak % 45,2
metalezko produktuak eta erremintak % 7,4
orgatilak edo antzekoak % 6,3
beste eragile material batzuk % 41

Gaixotasun profesionalen tasa 2016 
Istripu-tasa Guztira
(istripu kopurua, lan egindako milioi ordu bakoitzeko) 1

LAPari buruzko prestakuntza-tasa 2016

prestakuntza, batez beste, langile bakoitzeko:
1,9

Prestakuntza-motak Ehunekoa
Hasierakoa % 51,1
Laneko ekipamenduen erabilera % 24,2
Larrialdiak % 5,7
LAPeko beste prestakuntza-programa batzuk % 18,9

Absentismo-tasa 2016 
Gaixotasunengatik,gaixotasun profesionalengatik eta laneko istripuengatik 
hutsegindako orduen ehunekoa/lanordu teorikoak).

Absentismo-ehunekoa
Emakumezkoak % 5,9
Gizonezkoak % 3,6
Guztira % 5,3

403-3
Jarduerarekin erlazionatutako 
gaixotasunen eragin handia edo 
arrisku handia duten langileak

Langileen % 13ren lanpostuen deskribapenean, arrisku ergonomiko handia izan  
dezaketen lanak hartzen dituzte barne, hala nola ebakiak urdaitegian eta gehiegizko 
esfortzuak kargak manipulatzean.

Gai materiala



156   Jasangarritasuna2017EROSKI Jasangarritasuna2017EROSKI    157   

Gardentasuna

Kexa- eta erreklamaziomekanismo formalak

7 Gardentasuna

Kexa- eta erreklamaziomekanismo formalak

7

GRI 404: Prestakuntza eta irakaskuntza 
103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren 

osagaiak
76-78

404-1 Urteko batez besteko prestakuntza-
orduak langile bakoitzeko

76, 144 2016ko datuak, alderatzeko
 
Eroskiko langileen batez besteko prestakuntza-orduak, generoaren eta katego-
ria profesionalaren arabera 

Batez besteko ordu kopurua, langileko
Guztira

Zuzendaria 32,9
Kudeatzailea 16,8
Agintaria 8,5
Profesionala 5,2
Arduraduna 11,3
Teknikaria 13,8

404-2 Langileen gaitasunak hobetzeko 
programak eta trantsizioan laguntzeko 
programak

76-78

404-3 Jardueraren eta garapen 
profesionalaren aldian behingo 
ebaluazioa, langileen ehunekotan

77 2016ko datuak, alderatzeko
 
Jardueraren eta garapen profesionalaren aldian behingo ebaluazioa langi-
leei, ehunekotan 2016 
2016an, 14.247 pertsona ebaluatu ziren (%79 emakumezkoak eta %21 gizo-
nezkoak izan ziren).

Lanbide-kategoria  Emakumezkoen % Gizonezkoen  %
Zuzendaria %40 %36
Kudeatzailea %39 %32
Agintaria %59 %61
Profesionala %40 %36
Arduraduna %55 %52
Teknikaria %65 %73
 Guztira %79 %21

GRI 405: Aniztasuna eta aukera-berdintasuna 
103-1 Gai materialaren eta haren 

estalduraren azalpena
143

103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren 
osagaiak

71-73

103-3 Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa 71-73
405-1 Aniztasuna gobernu-organoetan eta 

langileen artean
72, 144 2016ko datuak, alderatzeko 

 
Enplegatutako pertsonen banaketa, lanbide-katetoriaren, generoaren eta 
adin-tartearen arabera 2016 
Lanbide-kategoria Emakumezkoen Gizonezkoen 
Zuzendaria %35,1 %64,9
Kudeatzailea %36,25 %63,8
Arduraduna %78,4 %21,6
Teknikaria %55,9 %44,1
Profesionala %81,3 %18,7
Agintaria %60,2 %39,8
 

Lanbide-kategoria <30 >30<50 >50
Zuzendaria %0 %75,7 %24,3
Kudeatzailea %1,5 %63,8 %34,7
Arduraduna %2,2 %78,1 %19,7
Teknikaria %2,1 %77,6 %20,3
Profesionala %13,6 %70,5 %15,9
Agintaria %1,8 %77,4 %20,8

Gobernu-organoen banaketa, generoaren eta adin-tartearen arabera 2016

Gobernu-organoa Emakumezkoa Gizonezkoa
Batzar nagusia %75,5 %24,5
Batzorde delegatua %86,0 %14,0
Artezkaritza kontseilua %41,7 %58,3
Kontseilu soziala %81,3 %18,7
 
Gobernu-organoa <30 urte 30-50 >50 urte
Batzar nagusia %0,8 %73,5 %25,7
Batzorde delegatua %0,6 %71,9 %27,5
Artezkaritza kontseilua %0,0 %75,0 %25,0
Kontseilu soziala %0,0 %75,0 %25,0
 
 
Desgaitasuna duten langileen banaketa, kategoria profesionalaren arabera 
2016

Langile kopurua Desgaituen 
guztizkoarekiko 

ehunekoaGobernu-organoa Guztira
Kudeatzailea 3 %0,7
Arduraduna 27 %6,4
Teknikaria 8 %1,9
Profesionala 367 %86,4
Agintaria 20 %4,7

405-2 Emakumeen eta gizonen oinarrizko 
soldaten eta ordainsarien ratioa

Ez dago ordainsari-alderik emakumeen eta gizonen artean,
lanpostu eta lan-kategoria beretan.
EROSKIko zuzeneko langile guztiek Espainian jarduten dute

GRI 406: Diskriminaziorik eza 
103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren 

osagaiak 
63,71, 
80, 146

406-1 Diskriminazio-kasuak eta haiek 
zuzentzeko hartutako neurriak

2017an, ez da diskriminazio-kasurik erregistratu.

GRI 407: Elkartzeko askatasuna eta hitzarmen kolektiboak 
103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren 

osagaiak
63, 146

407-1 Elkartzeko askatasuna eta negoziazio 
kolektiborako eskubidea arriskuan izan 
ditzaketen hornitzaileak, eta haiekiko 
eragiketak

Gure hornitzaileen %100ak onartu behar ditu Nazioarteko Lan Erakundearen 
eskakizunak, baldin eta EROSKIrekin merkataritza-harremanik izango badu.

GRI 408: Haur-lana
103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren 

osagaiak
63, 146

408-1 Haur-lana erabiltzeko arriskua duten 
hornitzaileak, eta haiekiko eragiketak

Gure hornitzaileen %100ak onartu behar ditu Nazioarteko Lan Erakundearen 
eskakizunak, baldin eta EROSKIrekin merkataritza-harremanik izango badu.

GRI 409: Nahitaezko edo derrigorrezko lana 
103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren 

osagaiak
63, 146

409-1 Nahitaezko edo derrigorrezko lana 
erabiltzeko arriskua duten hornitzaileak, 
eta haiekiko eragiketak

Gure hornitzaileen %100ak onartu behar ditu Nazioarteko Lan Erakundearen 
eskakizunak, baldin eta EROSKIrekin merkataritza-harremanik izango badu.

GRI 410: Segurtasun-arloko jardunbideak
103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren 

osagaiak
63

410-1 Giza eskubideen politika edo 
prozedurei buruzko prestakuntza duten 
segurtasuneko langileak 

  Segurtasuneko zerbitzua azpikontratatuta dago. Ez dakigu zer-nolako 
prestakuntza duten segurtasuneko langileek giza eskubideen arloan.

GRI 411: Herri indigenen eskubideak
103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren 

osagaiak
63

411-1 Herri indigenen eskubideen urraketa-
kasuak 

2017an, ez zen erregistratu EROSKIren enpresa hornitzaileek
herri indigenen eskubideak urratu zituztenik.

GRI 412: Giza eskubideen ebaluazio
103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren 

osagaiak 
63, 87

412-1 Eragiketek Giza eskubideetan 
izan dezaketen inpaktua dela-eta 
ikuskatutako edo ebaluatutako 
eragiketak 

63 Gure hornitzaileen %100ak onartu behar ditu Nazioarteko Lan Erakundearen 
eskakizunak, baldin eta EROSKIrekin merkataritza-harremanik izango badu.    

412-3 Giza eskubideei buruzko klausulak 
dituzten edo giza eskubideen 
ikuspuntutik ebaluatzen diren inbertsio-
akordio eta -kontratu adierazgarriak

63 Gure hornitzaileen %100ak onartu behar ditu Nazioarteko Lan Erakundearen 
eskakizunak, baldin eta EROSKIrekin merkataritza-harremanik izango badu.   

GRI 413: Tokiko komunitateak
103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren 

osagaiak
119-137

413-1 Tokiko komunitateak parte hartutako 
eragiketak, inpaktuaren ebaluazioak eta 
garapen-programak

119-137 2016ko datuak, alderatzeko
 
Urtean gizarte-ekintzan egindako ekarpen ekonomikoak 2016

Elikaduraelkartasuna 9.237.781€
Familiei laguntzea 805.279€
Kultura, aisia eta tokiko ingurunea 
sustatzea 730.962€
Nazioarteko lankidetza 335.272€
Bestelako gaitasunak dituzten edo 
gaixorik dauden pertsonekin ankidetzan
aritzea 122.428€
Beste kanpaina solidario batzuk 51.832€
Guztizko ekarpena 54.515€
Guztira 11.338.069,70€

413-2 Tokiko komunitateetan inpaktu negatibo 
handiak dituzten edo izan ditzaketen 
eragiketak

19

Gai materialaGai materiala

GRI 414: Hornitzaileen gizarte-ebaluazioa 
103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren 

osagaiak
63-146

414-1 
Gizarte-irizpideen araberako ebaluazio- 
eta hautaketa-iragazkiak gainditu 
dituzten hornitzaile berriak

63 Gure hornitzaileen %100ak onartu behar ditu Nazioarteko Lan Erakundearen 
eskakizunak, baldin eta EROSKIrekin merkataritza-harremanik izango badu.

GRI 415: Politika publikoa 
103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren 

osagaiak
24-25

415-1 Ordainketak alderdi edota ordezkari 
politikoei

2017an, ez zitzaien ekarpen ekonomikorik egin alderdi politikoei.  

403-4 Sindikatuekiko akordio formaletan 
landutako osasun- eta segurtasun-gaiak

74

GRI
estandarra

Edukia Orrial-
dea

Zuzeneko erantzuna / Omisioak Egiazta-
pena

GRI
estandarra

Edukia Orrial-
dea

Zuzeneko erantzuna / Omisioak Egiazta-
pena
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416-2 Produktuen kategoriek eta zerbitzuek 
osasunean eta segurtasunean izan 
ditzaketen inpaktuekin
erlazionatutako ez-betetzeak

42-43 2016ko datuak, alderatzeko

EROSKI Koop. Elkartean 2016an egindako analisiak, programa analitikoaren 
arabera
Programa analitikoak Egindako analisiak
Olioak 114
Trans gantz-azidoak 25
Aflatoxinak 42
Alergenoak 77
Basic 154
Campylobacter-ak 240
Erregaiak 173
Freskoen konparazioak 45
Gainazalen kontrola 1.542
Drogeria eta kosmetika 138
Eroski prestazioak 465
Glutena 237
Arrautza Esnea Laktosa 39
Arrautzak 40
Urdaiazpikoen hezetasuna 111
Espezieen identifikazioa 55
Merkaturatzea 29
Esnea 34
Listeria gaztan 11
Arriskuak dituzten lokalak 1.093
Manipulatuak 2.470
Landareen mikrobiologia 20
Natur okelaren mikrobiologia 460
Eztia 8
Molusku bibalbioak 19
Elikaduratik kanpokoak 1.002
GEOak 33
Patogenoak 361
Pestizidak 194
Pestizidak izoztuetan 14
Nutrizio-plusa 24
Kontsumitzaileentzako
arrantza-anoak 108
Haragi-prestakinak 107
Natur arrantzaren kimika 9
Erreklamazioak 22
Natur okelaren hondakinak 159
Gorantz doazen arriskuak 123
Sannia 165
SeleQtia 71
Sulfitoak desizoztuetan 7
Sushi-dendak 6
GUZTIRA 10.046
Behar bezalakoak izan EZ diren 
analisien %   1,4

GRI 417: Marketina eta etiketak 
103-1 Gai materialaren eta haren estalduraren 

azalpena 
142

103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren osagaiak 44-57
103-3 Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa 44-57
417-1 Produktu eta zerbitzuen informazio eta 

etiketatzerako betekizunak 
44-45 EROSKIk bere produktu guztietan jartzen du indarrean dagoen legediaren bidez 

derrigorrezkoa den etiketatze-informazioa. Esate baterako, honako hauek biltzen 
ditu elikagaietan: osagaiak, alergenoak, elikadura-informazioa, lehentasunezko 
kontsumorako data edo iraungitze-data, sorta, eta, hala badagokio, kontserbazio- eta 
erabilera-baldintza bereziak. Horrez gain, bere markako produktuetan, informazio 
gehigarria dakar, besteak beste, elikadura-semaforoa.

417-2 Produktu-kategorien eta zerbitzuen 
informazioarekin eta etiketekin 
erlazionatutako ez-betetzeak 

47 2017an, 42 erreklamazio egin ziren prezioei buruzko informazioa nahasgarria edo 
okerra zela-eta. Ez dugu isun esanguratsurik izan arlo horretan. Zigorra eman duen 
erakundeak “oso larritzat” kalifikatutakoak jotzen dira zigor esanguratsutzat.

417-3 Marketin-jakinarazpenekin lotutako ez-
betetzeak

2017an, 99 erreklamazio egin ziren eskaintzak eta promozioak zirela-eta. Ez dugu 
isun esanguratsurik izan arlo horretan. Zigorra eman duen erakundeak “oso larritzat” 
kalifikatutakoak jotzen dira zigor esanguratsutzat.

GRI 418: Bezeroaren pribatutasuna 
103-1 Gai materialaren eta haren estalduraren 

azalpena
142

103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren osagaiak 58
103-3 Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa 58
418-1 Bezeroaren pribatutasunaren urraketarekin 

eta bezeroaren datuen galerarekin lotutako
erreklamazio oinarrituak

Ekitaldian zehar, ez da bezeroen datu-ihesik gertatu.

GRI 416: Bezeroen osasuna eta segurtasuna
103-1 Gai materialaren eta haren 

estalduraren azalpena
143

103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren
osagaiak

42-57, 
146

103-3 Kudeaketa-ikuspegia eta haren 
osagaiak

42-57

416-1
Produktuen kategoriek eta zerbitzuek 
osasunean eta segurtasunean izan 
ditzaketen inpaktuen ebaluazioa

42-43

GRI
estandarra

Edukia Orrialdea Zuzeneko erantzuna / Omisioak Egiazta-
pena

Produktu osasungarriagoak eta orekatuagoak 
103-1 Gai materialaren eta haren estalduraren 

azalpena
143

103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren osagaiak 40-46, 146
103-3 Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa 43-46

E-1 Koipeak, azukreak eta gatza marka 
propioko produktuetatik kentzea 

44

E-2
Marka propioko produktu irformulatuak, 
osasungarriagoak eta orekatuagoak 
izan daitezen

44

Kontsumitzaileen prestakuntza eta informazioa 
103-1 Gai materialaren eta haren estalduraren 

azalpena
143

103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren osagaiak 47-57, 96-97, 122-123
103-3 Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa 51, 55, 57, 96-97, 122-123

E-3 EROSKI Fundazioko Elikadura Eskolan 
parte hartutako ikasleak eta ikastetxeak

55

E-4
EROSKI CONSUMER aldizkariaren 
irakurleak (paperean eta formatu 
digitalean)

57

E-5
Osasunari, tokiko produktuei, 
elkartasunari eta ingurumenari buruzko
sentsibilizazio-kanpainak

51, 96-97, 122-123, 145

Elikagai-hondakinak
103-1 Gai materialaren eta haren estalduraren 

azalpena
143

103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren osagaiak 114, 123
103-3 Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa 114, 123

E-6
Kontsumorako elikagai egokiak, gizarte-
bazterketa jasateko arriskuan dauden 
pertsonei emanak

123

E-7 Merkaturatutako fruitu eta ortuari 
itsusien tonak

114

EROSKIren eduki propioak

GRI
estandarra

Edukia Orrialdea Zuzeneko erantzuna / Omisioak Egiazta-
pena

GRI
estandarra

Edukia Orrialdea Zuzeneko erantzuna / Omisioak Egiazta-
pena

Gai materialaGai materiala

GRI 419: Betetze sozioekonomikoa 
103-1 Gai materialaren eta haren estalduraren 

azalpena 
124

103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta haren osagaiak 14, 63
103-3 Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa 14, 63
419-1 Gizarte- eta ekonomia-arloetako lege eta 

araudien ez-betetzea
2017an, ez dugu isun edo zigor ekonomiko esanguratsurik izan gizarte- edo 
ekonomia-esparruetako legedia ez betetzegatik. Isuna eman duen erakundeak “oso 
larritzat” kalifikatutakoak jotzen dira isun esanguratsutzat.
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Munduko Ituneko printzipioak          GRI estandar esanguratsuak
1.Enpresek errespetatu eta bultzatu egin behar dute, 
beren eragin-eremuan, nazioartean aintzatetsitako 
funtsezko giza eskubideen babesa.

Segurtasun-arloko jardunbideak: 410-1
Herri indigenen eskubideak: 411-1
Giza eskubideen ebaluazioa: 412-1
Tokiko komunitateak: 413-1, 413-2

2. Enpresek bermatu egin behar dute beren egiturako 
enpresak ez direla gaizkide giza eskubideen urraketan

Giza eskubideen ebaluazioa: 412-3
Hornitzaileen gizarte-ebaluazioa: 414-1

3. Enpresek bultzatu egin behar dituzte elkartzeko 
askatasuna eta negoziazio kolektiborako eskubidearen 
benetako aintzatespena.

Negoziazio kolektiboko hitzarmenak: 102-41
Langilearen eta enpresaren arteko harremanak: 402-1
Elkartzeko askatasuna eta hitzarmen kolektiboak: 407-1

4.Enpresek bultzatu egin behar dute derrigortuta edo 
hertsatuta egindako lan-forma oro desagerraraztea.

Nahitaezko edo derrigorrezko lana: 409-1

5.Enpresek bultzatu egin behar dute haur-lana 
desagerraraztea.

Haur-lana: 408-1

6. Enpresek bultzatu egin behar dute enpleguko eta 
okupazioko praktika baztertzaileak desagerraraztea.

Enplegatuei eta langileei buruzko informazioa: 102-8
Presentzia merkatuan: 202-1, 202-2
Enplegua: 401-1, 401-3
Prestakuntza eta irakaskuntza: 404-1, 404-3
Aniztasuna eta aukera-berdintasuna: 405-1, 405-2
Diskriminaziorik eza: 406-1

7. Enpresek ikuspegi prebentiboa izan behar dute, 
ingurumenari mesede egingo diona.

Materialak: 301-1, 301-2, 301-3
Energia: 302-1, 302-2, 302-3, 302-4
Ura: 303-1
Isuriak: 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 305-6
Efluenteak eta hondakinak: 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5

8. Enpresek ingurumenarekiko ardura bultzatuko 
duten ekimenak sustatu behar dituzte.

Materialak: 301-1, 301-2, 301-3
Energia: 302-1, 302-2, 302-3, 302-4
Isuriak: 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 305-6
Efluenteak eta hondakinak: 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5
Ingurumen-betetzea: 307-1
Hornitzaileen ingurumen-ebaluazioa: 308-1

9. Enpresek faboretu egin behar dute 
ingurumenarekiko errespetuzkoak diren teknologien 
garapena eta hedapena.

Energia: 302-4
Isuriak: 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 305-6
Efluenteak eta hondakinak: 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5

10.Enpresek borroka egin behar dute ustelkeria-forma 
ororen aurka, estortsioa eta eroskeria barne. 

Balioak, printzipioak, eta jokabideko estandar eta arauak: 102-
16 Ustelkeriaren aurkako borroka: 205-1, 205-2, 205-3
Politika publikoa: 415-1

GRI estandarrak, munduko ituneko 
printzipioekin lotuta 

GIH                              GRI estandarra
Pobrezia desagerraraztea Presentzia merkatuan: 202-1

Zeharkako inpaktu ekonomikoak: 203-2
Tokiko komunitateak: 413-2

Gosea amaitzea Jarduera ekonomikoa: 201-1
Zeharkako inpaktu ekonomikoak: 203-1, 203-2
Herri indigenen eskubideak: 411-1
Tokiko komunitateak: 413-2

Osasuna eta ongizatea Zeharkako inpaktu ekonomikoak: 203-2
Isuriak: 305-1, 305-2, 305-3, 305-6
Efluenteak eta hondakinak: 306-1, 306-2, 306-3, 306-4
Laneko osasuna eta segurtasuna: 403-2, 403-3

Kalitatezko hezkuntza Gobernu-organo gorenaren ezagutza kolektiboak: 102-27
Prestakuntza eta irakaskuntza: 404-1

Genero-berdintasuna Gobernu-organo gorenaren eta haren batzordeen 
osaera: 102-22
Gobernu-organo gorena izendatzeko eta aukeratzeko 
modua: 102-24
Jarduera ekonomikoa: 201-1
Presentzia merkatuan: 202-1

Zeharkako inpaktu ekonomikoak: 203-1
Enplegua: 401-1, 401-3
Prestakuntza eta irakaskuntza: 404-1, 404-3
Aniztasuna eta aukera-berdintasuna: 405-1, 405-2
Diskriminaziorik eza: 406-1
Hornitzaileen gizarte-ebaluazioa: 414-1

Ur garbia eta saneamendua Ura: 303-1, 303-2, 303-3
Biodibertsitatea: 304-1, 304-2, 304-3, 304-4
Efluenteak eta hondakinak: 306-1, 306-2, 306-3, 306-5

Energia eskuragarria eta 
ez-kutsatzailea

Jarduera ekonomikoa: 201-1
Zeharkako inpaktu ekonomikoak: 203-1
Energia: 302-1, 302-1, 302-2,302-3, 302-4

Lan duina eta hazkunde 
ekonomikoa

Erakundearen profila: 102-8
Interes-taldeen parte-hartzea: 102-41
Jarduera ekonomikoa: 201-1
Presentzia merkatuan: 202-1, 202-2
Zeharkako inpaktu ekonomikoak: 203-2
Materialak: 301-1, 301-2, 301-3
Energia: 302-1, 302-2, 302-3, 302-4
Ura: 303-3
Enplegua: 401-1, 401-3
Langilearen eta enpresaren arteko harremanak: 402-1

Laneko osasuna eta segurtasuna: 403-1, 403-2, 403-3,
403-4
Prestakuntza eta irakaskuntza 404-1, 404-2, 404-3
Aniztasuna eta aukera-berdintasuna: 405-1. 405-2
Diskriminaziorik eza: 406-1
Elkartzeko askatasuna eta hitzarmen kolektiboak: 407-1
Haur-lana: 408-1
Nahitaezko edo derrigorrezko lana: 409-1
Hornitzaileen gizarte-ebaluazioa: 414-1

Industria, berrikuntza eta 
azpiegitura

Jarduera ekonomikoa: 201-1
Zeharkako inpaktu ekonomikoak: 203-1

Desberdintasunak murriztea Zeharkako inpaktu ekonomikoak: 203-2
Aniztasuna eta aukera-berdintasuna: 405-2

Hiri eta komunitate 
iraunkorrak

Zeharkako inpaktu ekonomikoak: 203-1

Ekoizpen eta kontsumo 
arduratsua

Erosketa-jardunbideak: 204-1
Materialak: 301-1, 301-2
Energia: 302-1, 302-1, 302-2, 302-3, 302-4
Ura: 303-3

Isuriak: 305, 305-1, 305-2, 305-3, 305-6
Efluenteak eta hondakinak: 306, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4
Ingurumen-betetzea: 307
Marketina eta etiketak: 417-1

Klima babestea Energia: 302-1, 302-2, 302-3, 302-4
Isuriak: 305, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 305-6
Efluenteak eta hondakinak: 306
Ingurumen-betetzea: 307

Itsaspeko bizitza babestea Biodibertsitatea: 304-1, 304-2, 304-3, 304-4
Isuriak: 305, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5
Efluenteak eta hondakinak: 306, 306-1, 306-3
Ingurumen-betetzea: 307

Lehorreko ekosistemetako 
bizitza babestea

Biodibertsitatea: 304-1, 304-2, 304-3, 304-4
Isuriak: 305, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5
Efluenteak eta hondakinak: 306, 306-3, 306-5
Ingurumen-betetzea: 307

Bakea, justizia eta erakunde 
sendoak

Etika: 102-16
Gobernantza: 102-21, 102-22, 102-23, 102-24, 102-25,
102-29, 102-37
Ustelkeriaren aurkako borroka: 205-1, 205-2, 205-3
Ingurumen-betetzea: 307-1
Diskriminaziorik eza: 406-1
Haur-lana: 408-1

Segurtasun-arloko jardunbideak: 410-1
Hornitzaileen gizarte-ebaluazioa: 414-1
Politika publikoa: 415-1
Bezeroen osasuna eta segurtasuna: 416-2
Marketina eta etiketak: 417-1, 417-2
Bezeroaren pribatutasuna: 418-1
Betetze sozioekonomikoa: 419-1

Helburuak lortzeko itunak Zeharkako inpaktu ekonomikoak: 203-2

Garapen iraunkorreko helburuen eduki-taula

GRI estandarretako batzuek informazio esanguratsua-
goa ematen dute besteek baino Garapen Iraunko-
rreko Helburuak zenbateraino betetzen diren jakiteko, 
GRIren alderdi bakoitzaren kudeaketa-ikuspegian 

GRI estandarretako batzuek informazio esanguratsua-
goa ematen dute besteek baino Munduko Itunaren 
10 printzipioak zenbateraino betetzen diren jakiteko, 
GRIren alderdi bakoitzaren kudeaketa-ikuspegian 

jasotakoaz gain. Taulako aurkibidearen bidez ebalua 
daiteke zenbateraino egin duen aurrera EROSKIk prin-
tzipio horiek betetzeko lanean.

jasotakoaz gain. Taulako aurkibidearen bidez ebalua 
daiteke zenbateraino egin duen aurrera EROSKIk Ga-
rapen Iraunkorreko Helburuak betetzeko lanean.

Giza 
eskubideak

Lan-sparruko 
arauak

Ingurumena

Ustelkeriaren 
aurkako borroka

Gardentasuna Gardentasuna
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Jasangarritasun Memoria hau Global Reporting Initiative 2017 
proiektuaren estandarren arabera egin da (ezinbesteko aukera).

Memoria honen edukia AENORek egiaztatu du.
 

Memoriari buruzko zalantzarik edo iradokizunik baduzu, jarri 
gurekin harremanetan: sostenibilidad@eroski.es

FSC® zigilua duen paperean inprimatua (Forest Stewardship 
Council®); horren bidez bermatzen da erabilitako papera 

arduraz kudeatutako basoetatik atera dela.

Berrikusketa-txostena

7

Berrikusketa-txosten independentea, GRI 
estandarren araberakoa
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