
Gizarte ekonomia, 2011ko Euskal Enpresa
Topaketan saritua

Izar Cutting Tools lan elkarte anonimoko zuzendari
kudeatzailea eta ASLEko presidentea den Carlos Pujana Euskal
Manager izendatu dute Euskadiko Kutxak eta EiTBk
antolatutako 2011ko Euskal Enpresa Topaketan. Sari horrekin
goraipatu nahi izan dute Pujanak garai ekonomiko zail
honetan erakutsi duen lidergorako gaitasuna, bai eta
Zornotzan duen enpresa nazioartean hedatzeko egindako
esfortzua ere. Saritua izan zen, halaber, Maier kooperatiba,
Enpresa Berrikuntza arloan.

Mondragon Unibertsitatea eta Confesal
entitateek langileen partaidetza
sustatuko dute

Mondragon Unibertsitateak eta Lan Sozietateen Enpresa
Konfederazioak (Confesal) –ASLE azken honen bazkide
fundatzailea da- elkarlan akordioa sinatu zuten azaroaren
9an langileek enpresetan duten partaidetza sustatu
asmoz.

Elikadura subiranotasunari buruzko
ikerketa bat argitaratu dute hainbat
entitatek

EHNE-Bizkaia, Veterinarios sin Fronteras eta Emaús
entitateek ‘Elikadura Subiranotasuna lortzeko Politika
Publikoak. Washingtonetik Selinguéra eta Selinguetik
Durangora’ ikerketa plazaratu dute. La Vía Campesina
nazioarteko eta Europako mugimenduak Politika Publikoei
eta Elikadura Subiranotasunari buruzko Konferentzia
Internazional bat garatzeko egiten ari den lanaren barne
kokatzen da ikerketa hori, eta esparru guztiak lantzen
ditu, nazioartetik tokian tokira.

GARAPENERAKO KOOPERAZIOAK

ETA GIZARTE EKONOMIAK BAT EGIN

DUTE ELKARTASUN PROIEKTUEN

TOPAKETAN

Azaroaren 11, 11 eta 12an Elkartasun
Proiektuen I. Topaketa egin zen
Valladoliden, Garapenerako Nazioarteko
Kooperazioaren Espainiako Agentziak
(AECID) antolatuta. Ekitaldi hori egun
Valladoliden ospatzen ari den
Mikrokredituaren Munduko Gailurraren
egitarau osagarriaren barne garatu zen.
CEPESek standa jarri zuen bertan, eta
bere barne dauden gizarte ekonomiako
hainbat enpresen adibideak aurkeztu
zituen; horien artean, Mundukide
Fundazioarena.

UNCCUEK KOOPERATIBISMOAREN

ETA KONTSUMITZAILEEN

HISTORIARI BURUZKO LIBURUA

ARGITARATU DU

Espainiako Kontsumitzaile eta
Erabiltzaile Kooperatiben Batasun
Naziolanak '100 años de cooperativismo
de consumidores y usuarios: historia y
futuro' izenburudun liburua argitaratu
du. Argitalpen horrek, historiaren
errepasoa egin ez ezik, etorkizunerako
prestatu nahi ditu "3.0
Kontsumitzaileak". UNCCUEko presidente
Ana Isabel Ceballok hitzaurrean dioen
moduan, "erabat beharrezkoa da nondik
gatozen jakitea zer gertatzen ari den
ulertu ahal izateko".

IPAR KUTXAK 11,5 MILIOI EURO

IRABAZI DITU IRAILERA ARTE,
AURREKO URTEAN BEZALA

Ipar Kutxak aurtengo ekitaldiko
hirugarren hiruhilekoa 11,56 milioi
euroko mozkin gordinarekin amaitu du,
iazko epealdi berean lortutako 11,52
milioiak baino apur bat gehiago (%0,35).
Zergen ondorengo etekin garbia 10,02
milioikoa izan da, 2010eko irailean baino
%0,16 gehiago. Likidezia eta kaudimen
maila bikaina izateaz gain, dudazkoen
estaldura ratioa %77an dago, sektoreko
batazbestekoa baino 20 puntu gorago.
Berankortasuna, aldiz, %4ean dago,
bankuen eta kaxen batazbestekoa baino
hiru puntu baxuago.

http://www.consumidores.coop/fichero/libro_UNCCUE_coop.pdf
http://www.gezki.ehu.es
http://www.gezki.ehu.es/p281-content/eu/contenidos/boletin_revista/boletin_oves_1/eu_eu_bol40/adjuntos/eu_empresavasca.pdf
http://www.gezki.ehu.es/p281-content/eu/contenidos/boletin_revista/boletin_oves_1/eu_eu_bol40/adjuntos/eu_muconfesal.pdf
http://www.gezki.ehu.es/p281-content/eu/contenidos/boletin_revista/boletin_oves_1/eu_eu_bol40/adjuntos/eu_soberaniaal.pdf


Eskoziako Tullis Russell enpresak jaso du
Txemi Cantera 2011 saria

Euskadiko Lan Elkarte Taldeak (ASLE) Eskoziako Tullis Russell
enpresa saritu du lan-sozietate eredugarria izateagatik; izan
ere, 1994etik gizarte ekonomiaren baloreak defendatzen
jardun du. Iragan azaroaren 10ean egindako ekitaldi batean,
paper espezializatuak eta estalizko produktuak fabrikatzen
dituen enpresa honek 2011ko Gizarte Ekonomiako
Nazioarteko Txemi Cantera Saria jaso zuen.

Munduko 300 kooperatiba handienek 1,6
bilioi dolar eskuratu zituzten 2008an

Nazioarteko Kooperatiba Aliantzak (ACI) argitaratutako
Global300 txostenaren azken edizioaren arabera, munduko 300
kooperatiba handienek 1,6 bilioi dolar eskuratu zituzten denera
2008an; hau da, munduko ekonomiaren bederatziren bat.
Bestalde, kooperatiben mugimenduak 50 milioi dolarreko
inbertsio fondoa sortu du kooperatiba berriak sor daitezen
bultzatzeko.

Nazio Batuen Erakundeak Kooperatiben
Nazioarteko Urtea, 2012a, aurkeztu du
ofizialki

NBEk 2012a Kooperatiben Nazioarteko Urte izendatu du
ofizialki, enpresa eredu honen ekarpen sozioekonomikoa
azpimarratu asmoz. Aurkezpena iragan urriaren 31n egin
zuen Nazio Batuen Erakundeko Batzar Orokorreko
egungo presidente Nassir Abdulaziz Al-Nasser-ek, eta
nabarmendu zuen enpresa hauek paper esanguratsua
dutela eskualdeen garapenean. Espainiako ordezkari gisa
parte hartu zuen ekitaldian Mondragon korporazioko
idazkari nagusi Arantza Laskurainek.

Ekonomia gizarteratzearen aldeko lehenengo
konferentzia birtuala

Ekonomia gizarteratzeari buruzko lehenengo Research
Conference birtuala egingo dute bihartik, azaroak 16, hasi eta
hilaren 18ra arte Aurkilan elkarteak, Enpresara Aplikatutako
Ekonomiaren Institutuak eta EHUk, Eusko Jaurlaritzako Gizarte
Ekonomia eta Gizarte Erantzukizuneko zuzendaritzaren
laguntzarekin.

Hirugarren Sektoreko hainbat enpresa eta
entitatek kontratazio publikoan gizarte
klausulak aplika daitezen aldarrikatu dute

Hirugarren Sektoreko hainbat enpresa eta entitatek Gizarte
Erantzukizunean oinarritutako Kontratazio Publikoaren
Foroa aurkeztu zuten Bartzelonan azaroaren hasieran.
ONCEk eta Minusbaliotasuna duten Pertsonen Ordezkarien
Espainiako Batzordeak (CERMI) bultzatutako ekimen honen
helburua da kontratazio publikoan eduki sozialeko
klausulak barneratzea. Modu horretan, ezgaitasuna duten
pertsonen kolektiboari lagundu nahi diete, Sektore
Publikoko Kontratuen Legearen babespean.

HELBURU SOZIALAK ETA

EKONOMIKOAK UZTARTZEN

DITUZTEN ENPRESEK ARRAKASTA

GEHIAGO LORTZEN DUTE

'Harvard Business Review' aldizkariak
duela gutxi argitaratu du 'Nola
pentsatzen dute desberdin enpresa
handiek' izenburudun artikulu bat
(Forbes aldizkariak plazaratu du
ondoren), eta bertan aditzera ematen
duenez, helburu sozial eta ekonomikoak
maila berean jartzen dituzten enpresek
arrakasta gehiago lortzen dute egun.
Idatziaren autorea, Rosabet Moss Kanter,
"erakundeen logika" kontzeptuan
oinarritzen da. Horren arabera, enpresak
dirua egiteko baino gauza askoz
gehiagorako balio dute; hau da, gizarte
arloan aurrerapausoak eman ahal
izateko.

KATALUNIAK ELKARTEGINTZAREN

II. PLAN NAZIOANALA GARATUKO

DU

Azaroaren 9 eta 11 artean Bartzelonan
egindako II. Boluntariotzaren Europako
Kongresuan aurkeztutako
proposamenetako batzuk onartu ditu
Generalitateak, Kataluniako II.
Elkartegintza eta Boluntariotza Plan
Nazionala lantzeko abiapuntu gisa.
Kongresua inauguratu zuen herrialde
horretako presidente Artur Masek.
Gizartean boluntariotzak duen
garrantzia goraipatu zuen eta ziurtatu
zuen hori botere publikoek egiten duten
lanaren "ezinbesteko osagarria" dela.

Azaroak 16, 17 eta 18
Ekonomia gizarteratzeari buruzko
lehenengo Research Conference
birtuala. Online.
Informazio gehiago

Azaroak 17
V. Forokoop eta Kooperatiben 89.
Nazioarteko Eguna. Bilbo.
Informazio gehiago

Abenduak 2
Gizarteratze eta laneratze enpresen
urteroko jardunaldia. Bilbo. Informazio
gehiago

Abenduak 15 eta 16
Ekonomia Solidarioko Jardunaldiak.
Bilbo. Informazio gehiago

Abenduak 15 eta16
ENUIES 2011. Gizarte Ekonomiako
Institutuen eta Unibertsitateetako
Ikerketa Zentroen topaketa. Valentzia.
Informazio gehiago
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http://www.aurkilan.org/virtual-conference.html
http://www.konfekoop.coop/index.php?idsec=47
http://www.proyectotess.com/2011/10/20/diez-eventos-de-cooperacion-transfronteriza/
http://www.proyectotess.com/2011/10/20/diez-eventos-de-cooperacion-transfronteriza/
http://www.observatorioeconomiasocial.es/actualidad-observatorio.php?id=1816
http://www.gezki.ehu.es/p281-content/eu/contenidos/boletin_revista/boletin_oves_1/eu_eu_bol40/adjuntos/eu_txemcantera.pdf
http://www.gezki.ehu.es/p281-content/eu/contenidos/boletin_revista/boletin_oves_1/eu_eu_bol40/adjuntos/eu_global300.pdf
http://www.gezki.ehu.es/p281-content/eu/contenidos/boletin_revista/boletin_oves_1/eu_eu_bol40/adjuntos/eu_a�ocoop.pdf
http://www.gezki.ehu.es/p281-content/eu/contenidos/boletin_revista/boletin_oves_1/eu_eu_bol40/adjuntos/eu_socializacioneconomia.pdf
http://www.gezki.ehu.es/p281-content/eu/contenidos/boletin_revista/boletin_oves_1/eu_eu_bol40/adjuntos/eu_clausulas.pdf


Energia berdearen ekoizpen eta
kontsumoan oinarritutako lehenengo
kooperatiba, Som Energia, bazkide bila
dabil

Energia iturri berriztagarriekin produzitutako energia
kontsumitzeko aukera ematen du Som Energia kooperatibak,
eta horregatik aurrendaria da espainiar Estatuan. Egun,
1.200 bazkide daude eta proiektua indartzen lagunduko
duten kide gehiagoren bila dabiltza.
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http://www.gezki.ehu.es/p281-content/eu/contenidos/boletin_revista/boletin_oves_1/eu_eu_bol40/adjuntos/eu_som.pdf
http://www.gezki.ehu.es/p281-content/eu/contenidos/boletin_revista/boletin_oves_1/eu_eu_bol40/adjuntos/eu_otrosobs.pdf

