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“El Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi 
(CSCE-EKGK) es el órgano de encuentro 
para garantizar la promoción y difusión de las 
administraciones públicas vascas en materia 
cooperativa.

Asumirá, defenderá, promoverá y difundirá 
asimismo los valores y principios cooperativos”.

En la actualidad los aspectos relativos a su 
organización y funcionamiento se regulan en al 
“Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo Superior de Cooperativas de 
Euskadi” (BOPV nº 55 del 20-03-2000).
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Euskal ekonomia %4,2 hazi zen 2006an (%3,9 au-
rrekoan, 2005ean) eta hori Estatuan eta Europan Barne 
Produktu Gordinak izandako igoera baino gehiago da, 
eta batez ere berretsi egiten du beste urte batez ere ha-
zkunde-erritmo eutsia izan dela.

Enpleguari dagokionez, 975.371 pertsona ziren lan-
dunak, eta horretan zerbitzuek dute batez ere eragin han-
diena (nahiz eta hazkundea %3,5ekoa izan); jarduera-tasa 
igo egin da, eta orain langabezia teknikotik hurbil dago 
langabezia-tasa. 

Ekonomiaren testuinguru on hori mesedegarri izan 
da kooperatibak ekonomia eta enpresa aldetik sendotze-
ko, lehiakortasunerako beharrezkoak diren inbertsio ma-
terialak eta, batez ere, inmaterialak bultzatuz.

Baina, bestalde, egoera honek nekezago bihurtzen du 
ekintzailetza soziala, kooperatiba-enpresa berriak sortzea 
alegia, eta horrek esparru estrategikoa indartzera behar-
tzen gaitu, tokian tokian enpresa-aberastasun kooperati-
bo berria ezartzea ahalbidetzeko, are premiazkoagoa den 
zerbait merkatu globalizatuaren eta nazioarteko bihurt-
zearen ondorioengatik.

Bestalde, urteak dira Kontseilua kooperatiba-elkar-
teekin lanean ari dela ingurune egokia sortu eta fi nkatze-
ko, horrek erraztu dezan kooperatibak sortzea (ELKAR 
LAN, S. COOP.), fi nantzaketa (OINARRI, SGR), eta 
analisia eta ikerketa (ELKAR IKERTEGIA) etengabeko 
hobekuntzarako.

Halaber, laguntzen jarraitzen du kooperatiba-pres-
takuntza eta kudeaketan, kooperatiba-araudiaren moder-
nizatze eta egokitzapenean, sortu berri diren kooperatiba 
txikiei enpresa-aholkularitza ematen. Azken honetarako, 

aholkulari seniorren Zerbitzua sortu du, euskal koopera-
tibetako zuzendari erretiratuek osatua, enpresa-kudeake-
tan duten eskarmentua eta jakintza era altruistan emateko 
prest daudelarik.

2006. ekitaldia bereziki esanguratsua izan da erakunde 
mailan Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluarentzat, 
aspaldiko gurari bat gauzatzeko bidean jarri baita: 
Euskadin kooperatibismoa globaltasunaren ikuspegitik 
hartzea Euskal Autonomia Erkidegoko herri-agintarien 
aldetik, horretarako Lankidetza Akordioa eginez euskal 
kooperatiba-mugimenduaren —Euskadiko Kooperatiben 
Konfederazioak ordezkatuta— eta Eusko Jaurlaritzaren 
artean.

Erakundearen barne mailan helburu estrategikoen, 
jardueren eta gauzatze mailaren arteko sistematizazioa 
hasi da, une bakoitzean lerrotik at dauden arloak orekatu 
ahal izateko, kausak eta ondorioak elkar lotuz, jarduere-
tan lehentasunak ezarriz eta Kontseiluaren ekintzari no-
rabide sendoa emanez.

Oroitidazki honetan BITARTU arbitraje, adiskidet-
ze eta bitartekotza Zerbitzuarena ere sartzen da, zerbitzu 
publiko gisa, parametro teknikoei eta metodologia pro-
pioari erantzuten dielarik; esperientzia garrantzitsua du 
metatuta —arbitrajean— eta ahalegin berriak ari da egi-
ten —bitartekotzan—, eta horiek prebentzio gisa hobetu 
egingo dute kooperatiben barneko integrazioa eta elkar 
ulertzea.

Azkenik, ohikoa den bezala, baina ez dugu esateaga-
tik esaten, Kontseiluaren lan hau guztiau bere langileen 
profesionaltasunean eta ilusioan oinarritzen da ezinbes-
tean, baita, helburuak lortze aldera, berarekin lan egiten 
duten solaskideen profesionaltasunean eta ilusioan ere.
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Betetzen dituen funtzioen izaera kontuan hartuta, 
CSCE-EKGK-ren jarduerak ondorengo arloetan sartzen 
dira:

l Administrazioarekiko elkarlana, aginduzko edo 
nahitaezko txostenetan, kooperatibak kitatu eta eral-
datzeko espedienteetan, eta Kooperatiba-Erregistroan 
egindako kontsultetan zertutako administrazio-jardu-
nen bidez.

l Zerbitzu-ematea, batez ere gatazkak konpontzera 
bideratuta BITARTUren bidez, hau arduratzen dela-
rik arbitraje, adiskidetze eta bitartekotzako prozedu-
rak bideratzeaz.

 Bestalde, kooperatibei buruzko printzipio, arau, 
ohitura eta usadioen interpretazio eta aplikazioaz 
Kontseiluari zuzenean egiten zaizkion kontsultei ere 
erantzuten zaie.

l Kooperatibismoa sustatzea, zuzeneko jardun bi-
dez, edota jardun estrategikoko hainbat arlotan 
Kooperatiba Mugimenduko erakunde laguntzaileekin 
(EAEko Unibertsitateetako Ikasketa Kooperatibetako 
Institutuekin), elkarteekin (Euskadiko Kooperatiben 
Konfederazioarekin eta Euskadiko Kooperatiben 
Federazioekin) eta Kontseilu honen eta Euskal 
Kooperatiba Mugimenduko beste erakunde batzuen 
partaidetzaz eratutako estaldura-erakundeekin elkar-
lanean arituz, hala nola:

- kooperatiba berrien sustatzea (Elkar-Lan, S. 
Coop.)

- abalak ematea (Oinarri, S.G.R) eta

- kooperatibismoaren arauketa eta sozio-ekonomia-
ren arloan azterketa eta ikerketa (Elkar-Ikertegia, 
S. Coop.)

2006ko ekitaldian, eta aurrerago jorratuko den 
plangintza estrategikoaren ildo nagusien ondorioz, 
Kontseiluaren egitura funtzionalaren barne-antolaketa 
egokitu da, eta honela geratu da:

l Administrazioarekiko Lankidetza-jarduerak Araubi-
de Juridikoaren Batzordearen bidez gauzatuko 
dira; batzordekideak Euskadiko Kooperatiben Goren 

Kontseiluaren osaerari dagokion atalean daude ze-
haztuta. Horretaz, esan behar da Batzorde hau 2006ko 
ekitaldiaren bukaeran eratu zela eta ordu arte CIPES-
Sozietateak Iraungitzeko Prozesuetan Esku Hartzeko 
Batzordeari eta Araudien Aplikaziorako Batzordeari 
zegozkien eginkizunak betetzen dituela; horregatik, 
azken hauek izan dira bukatu berri den ekitaldian ere 
eginkizun horiek bete dituztenak.

l Gatazkak konpontzeari buruzko jarduerak BITAR-
TUren bidez egin dira, eta dagozkien atalean zehaz-
tuko dira horiek.

l Kooperatibismoa sustatzeko jarduerak Sustapen 
Batzordearen bidez garatu dira, eta kasu honetan 
ere batzordekideak Euskadiko Kooperatiben Goren 
Kontseiluaren osaerari dagokion atalean daude ze-
haztuta.

 Bestalde, 2006ko ekitaldiak 2006/2008 plangintza 
estrategikoan sartutako hirurtekoaren hasiera supo-
satzen du, bertan ondorengo helburuak daudelarik 
ezarrita:

l Kooperatiba Mugimenduko Erakundeen egun-
go arauketa aztertzea, kooperatiba-sektore guz-
tiak bateratuko dituen adierazpide bat lortzeko, 
baita Konfederazioaren eta Kontseiluaren artean 
beren eginkizunak betetzeko koordinazio handiagoa 
ahalbidetzeko ere.

l Kontseiluaren jarduera proaktiboa Adminis-
trazioaren, kooperatiba-erakundeen eta Uniber-
tsitateen aurrean, Kontseiluak aldez aurretik bizi 
ahal izan ditzan Administrazioak, kooperatiba-
erakundeek eta Unibertsitateek abian jarriko dituzten 
ekintzak, kooperatibismoaren garapenari eragingo 
diotenak.

l Kontseilua bultzatzea euskal kooperatibismoa 
garatzeko ideiak eta politikak eztabaidatzeko eta 
hitzartzeko gune bezala, ideia eta planteamendu 
horiek erreferentzia izan daitezen kooperatibismoak 
aurrera egiteko.

Halaber, aurreko plangintza estrategikoan ezarritako 
helburuen garapena mantentzen da eta intereseko bes-
te jarduera-ildo batzuk zehazten dira, azpimarratzekoa 
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izanik bere barne-antolaketa egokitzea, eta horren on-
dorio da Batzordeetako egituratze berria eta BITARTU 
Zerbitzua, aurrez zehaztuak.

Ondoren, Kontseiluak 2006ko ekitaldian garatutako 
jarduerak agertzen dira, horien ardura duten Batzordeen 
eta BITARTU Zerbitzuaren arabera multzokatuta, eta ho-
rien aurretik izaera orokorra dutenak.

Izaera orokorrekoak

l Kooperatiba Mugimenduko Erakundeen egungo 
arauketa aztertzea

Kooperatiben Konfederazioak Kontseiluan izan 
dezakeen parte-hartze posiblea aztertu da, baita bi 
erakunde horien artean beren eginkizunak betetzeko 
koordinazioa ere.

l Lankidetza Akordioa Eusko Jaurlaritzaren, 
Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren 
eta Euskadiko Kooperatiben Konfederazioaren 
artekoa: 

2006ko ekitaldian Jarraipen Batzordearen 3 bile-
ra egin dira. Batzorde hori Hitzarmen edo Akordioan 
bertan dago arautua eta honela osatua:

- 5 kide Eusko Jaurlaritzaren ordezkari.

- 3 kide Euskadiko Kooperatiben Konfederazioaren 
ordezkari.

- 2 kide Kontseiluaren ordezkari, eta horietako bat 
Batzordeko lehendakaria da.

Bilera horietan, Eusko Jaurlaritzako eta Euskal 
Kooperatiba Mugimenduko ordezkarien artean se-
ktoreka eta zeharka sorturiko lan-taldeetan aztertu 
diren gaien jarraipena egiteaz gain, akordio-proposa-
menak eta konpromisoak ezarri ziren, Hitzarmenean 
ezarritako lankidetza-eremuen garapenetik dato-
zenak; Hitzarmenaren edukia Kontseiluaren web 
orrian dago argitaratuta: (www.csce-ekgk.coop), 
“Euskal Kooperatibismoa-Informazio orokorra” 
atalean.

SUSTAPEN BATZORDEA

l Kooperatiba Ikerketa sustatzea

Kontseiluak Elkar-Ikertegia, S. Coop.en 
Kontseilu Errektorean parte hartzen du, beste baz-
kide partaide hauek ere osatzen dutelarik erakun-
de hori: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa, 
ELEKF/FCTAE eta MCC; bere helburua euskal 
kooperatibismoari buruzko azterketa eta ikerketa 
bultzatzea da.

2006ko ekitaldian hainbat azterlan egin da, eta 
horien artean aipatzekoak dira:

- erregimen arau-emaile espezifikoa kooperati-
ba-enpresa txikiarentzat.

- Euskadiko kooperatiben zerga-araubidea.

- galeren erantzukizuna eta egozpena kooperati-
betan.

l Kooperatibismoa ikasgai gisa sartzea ikastetxee-
tan

Gai honetan Euskadiko Irakaskuntzako Koope-
ratiben Federazioarekin hitzarturiko ekintzaren bidez 
—eta hori berariaz jasota dago “jendearen garapen 
eta gaikuntzari” buruzko jarduera-eremuan, Eusko 
Jaurlaritzarekin izenpetu eta aurrerago aipatu dugun 
“Lankidetza Akordioaren” barruan— 2006ko eki-
taldian zenbait proposamen egin dira nahitaezko es-
kolatzeko Euskal Curriculumari buruz; aipatzekoak 
dira, besteak beste:

- euskal kooperatiba mugimenduaren historian 
sustraituriko balioak kontuan hartzea, euskal 
hezkuntza-sistemaren definizioa eta antolaketa 
inspiratzeko printzipio gisa eta

- ikaskuntza kooperatiboa estrategia metodologiko 
gisa sartzea, irakaskuntzaren nahitaezko maila 
guztietan gutxienezko irakaskuntzen arauketan 
hezkuntza-gaitasun orokorrak garatzen laguntzen 
duelarik.

CSCE-EKGK-k 2006ko  
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l Kooperatiba-kudeaketarako aholkulari senio-
rrak

Ekitaldian herri-onurako Zerbitzu bat ezartzeko 
urratsak egin dira; ez du irabazi asmorik eta euskal 
kooperatibetako zuzendari erretiratuek osatuko dute, 
kooperatiba-enpresa txiki eta ertainei, era altruistan, 
enpresa-kudeaketan duten eskarmentua eta jakintza 
eskaini nahi badiete.

l Elkar-Lan, S. Coop. Sustapen Elkartea bultzat-
zea

Nabarmentzekoa da 35 kooperatiba berri jarri di-
rela abian 2006an, eta horrek, lehen lau urteetan arlo 
honetan egindako jarduerari gehituta, esan nahi du 
150 kooperatiba-enpresa baino gehiago sustatu di-
tuela Elkar-Lan, S. Coop.ek.

2006an abian jarritako kooperatibak 242 enplegu 
sortu dituzte ondorengo banaketa geografikoarekin:

➠ Araba ...................................................................44

➠ Bizkaia ...............................................................83

➠ Gipuzkoa ........................................................ 115

GUZTIRA ....................................................242

Bestalde, eta “Euskadiko Kooperatiben Enpresa 
Ekintzen Behatokian” aurrez ikusitako jardueren 
arabera, lehenengo txostena egin da, 2003-2005 den-
boraldia hartzen duena, eta sustatzaileek aurkitzen 
dituzten arazoak eta alderdi positiboak aztertzen dira 
Txosten horretan, bukaeran ondorioen atalean ho-
nako hauek nabarmenduz:

➠ kooperatiba-ekintzailearen profila: 35 eta 45 
urte arteko jendea, erdi edo goi mailako ikas-
ketak dituena, eta aldez aurretiko esperientzia 
jardueran, eta motibazio pertsonala handiagoa 
duena soil-soilik ekonomikoa baino.

➠ abian jartzeko prozesuan gainditu beharreko 
erronken artean, aipatzekoa da sustatzaileek 
duten prestakuntza-premia enpresa-kudeaketa-
ri buruzko gaietan.

l OINARRI, S.G.R. bultzatzea

2006ko ekitaldia bukatzean, OINARRI S.G.R.k 
ondorengo datuak zituen bere jarduerako aldagai 
esanguratsuenen inguruan:

➠ Sozietate-oinarria ..........................................................1.586

➠ 2006an formalizaturiko abalak  
(milaka euro) .....................................................................51.983

➠ Kapital soziala (milaka euro) ..............................10.075

Kontseiluaren diru-funtsen bilakaerari dagokio-
nez eta finantza-erakundearekin izenpetutako hitzar-
menekin lotuta —oro har 375.124 €-ko baliabideak 
ziren 2006-12-31n—, OINARRI, S.G.R.k abalak 
emateko eskatzen dituen sozietate-partaidetzetako 
batzuk Kontseiluak eskuratu ditu; eta 2006ko ekital-
dian, sortu berri edo/eta Enpresa Txiki eta Ertainen 
arlokoak ziren 78 kooperatibak atera dute hortik onu-
ra.

l Kooperatiba-sustapenerako programen garape-
nean laguntzaile diren erakundeekin egindako 
Hitzarmenen bidezko ekintzak

Sustapenaren arloan bultzatu nahi diren jarduera-
lerroak aurrez zehaztu ondoren Kontseiluak, eta lerro 
horiek garatzeko erakunde laguntzaileek aurkeztu-
riko proposamenak aukeratu ondoren, 233.609 €-ko 
zenbatekoa bideratu da ondoren zehaztuko diren pro-
grama hauek kofinantzatzera:

1. Lan Elkartuko Kooperatibismoa (FCTAE-
ELEKF) komunikabideetan zabaltzeko kanpai-
na

Lan Elkartuko kooperatibismoa bultzatzeko 
kanpainan parte hartu da irratien bidez eta iragarkiak 
txertatuz aldizkari eta egunkarietan.

2. Plangintza- eta kontrol-programa kooperatiba 
txikietan (FCTAE-ELEKF)

Esperientzia pilotu batzuk egin dira tamaina txi-
kiko bederatzi kooperatibatan.

CSCE-EKGK-k 2006ko  
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3. Lan Elkartuko kooperatibismoaren (FCTAE-
ELEKF) iraunkortasun-txostena

FCTAE-ELEKF-rekin lan egin da erakunde 
horren iraunkortasun-txostena egiten, ondorengo 
arloetan bere jarduera-ildoa abalatzen duten adiera-
zle-serie bat aukeratu ondoren:

- lankidetza

- erakunde-ordezkaritza eta kooperatiba-susta-
pena

- enpresa arloa

- informazioa eta komunikazioa

- aholkularitza eta kontsulta zerbitzua

- prestakuntza

- errolda soziala

4. KOOP-Euskal Enpresa Kooperatiboa (FCTAE-
ELEKF)

FCTAE-ELEKF-ren aldizkaria finantzatzen 
lagundu da, zabalkunde handia duelarik koope-
ratiba, aholkularitza, komunikabide, Kooperatiba 
Mugimenduko erakunde eta erakunde publikoen ar-
tean.

5. Elkar-Euskaraz programa (FCTAE-ELEKF)

FCTAE-ELEKFrekin lan egin da hizkuntza-
laguntzarako Zerbitzua, “elkar-euskara” deitua, 
ezartzen, kooperatibetan euskararen erabilera norma-
lizatzeko prozesuan eraginkortasunez laguntzeko.

6. Bidaia teknikoa Normandiara (FCAE-ENKF)

Euskadiko Nekazaritza Kooperatiben Federazioak 
(ENKF) antolaturik eta euskal nekazarien kooperati-
betako 62 lagunen parte hartzearekin, bidaia egin zen 
Normandiara irailaren 10 eta 16 bitartean, eta bisi-
ta horretan herrialde hartako elkartze-mugimendua 
ezagutu ahal izan zen, bai ordezkaritza instituziona-
laren ikuspegitik (Coop. de FRANCE - Frantziako 

Kooperatiben Federazioa) eta bai enpresa ikuspegitik 
(Agrial S. Coop., Cuma Quest, SPACE abelazkuntza 
feria, besteak beste).

7. Esnearen sektore kooperatiboan parte hartzeko 
ereduaren azterketa (FCAE-ENKF)

Europar testuinguruan behi-esnea ekoizten duten 
abeltzainen parte-hartze, integrazio eta motibazio-
eredu berri eta alternatiboak aurkitu eta deskribatu 
ahal izateko azterketa egiten lagundu dugu.

8. Kooperatibako behi-esne ziurtatua (FCAE-
ENKF)

“Kooperatibako behi-esne ziurtatua” errefe-
rentziala ezartzen lagundu dugu; agiri pribatua 
da, Espainiako Nekazaritza Kooperatiben Konfe-
derazioarena, eta bertan behi-esne gordina egoki 
ekoitzi, bildu, metatu, garraiatu, tratatu eta kontro-
latzeko sistema egokirako hainbat betebehar biltzen 
dira, jarduera horretan ari diren lau kooperatibatan 
oinarrituta.

9. Kooperatiba aldizkaria (FECOE)

FECOEren aldizkaria finantzatzen lagundu da 
eta hau batez ere FECOEn elkartutako kooperati-
bek dituzten establezimenduetan banatu da, baita 
komunikabideetan eta jarduera sozio-ekonomiko eta 
laboralak zertzen dituzten erakunde publiko eta pri-
batuetan ere.

10. XIII Biltzarra (MU)

I.A.F.E.P. (International Association For the 
Economics of Participation) delakoaren Nazioarteko 
XIII Biltzarraren finantzaketan lagundu da. Oñatin 
(Gipuzkoan) izan zen, kooperatiba-esperientziak 
trukatzeko helburuarekin eta parte hartzeko eta 
kooperatibismoa egiteko beste eredu batzuk ezagu-
tzeko ere bai.

11. Kooperatiba-ikuspegitik genero-prestakuntza-
rako programa garatzea (MU)

 Genero gaietan sentiberatzeko prestakuntza-pro-
gramen ebaluazioa egin da, bai kooperatiba-eremuan 

CSCE-EKGK-k 2006ko  
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eta bai hortik kanpo; kooperatiba-enpresetan emaku-
meen parte-hartzeaz dauden estatistika-datuak ere 
aztertu dira.

 12. Kooperatiba Markaren Kudeaketari buruzko 
sentiberatzea eta prestakuntza (MU)

Jarduera honetan, batetik, nazioarteko merkatuetan 
jarduterakoan markaren kudeaketan kooperatibek izan-
dako praktikak aztertu dira eta, bestetik, kooperatiba 
horiek bizi izandako esperientziak batera jarri dira lehen-
txeago edo geroxeago atzerrira irtengo diren beste guz-
tientzat lagungarri izan daitezen.

13. Deslokalizazioa eta Berrikuntza Kooperatiba 
Enpresetan (UPV-EHU)

Bi atal bereizi hauen (deslokalizazioa eta berrikunt-
za) arteko lotura UPV-EHU-k egindako lanaren hipotesi 
nagusian oinarritzen da: deslokalizazioari aurre egiteko 
giltzarria tokian tokiko eta eskualdeko elementuen be-
rritze-gaitasuna da, Berrikuntzako Eskualde Sistemen 
teoriak erakusten duen bezala. Kooperatibek tokiko ba-
liabideen ustiapenarekin duten erlazio estua (beren giza 
eta gizarte-kapitalaren oinarria) da giltzarria, horren gai-
nean elkar lotzen direlarik aipaturiko atalak lan bakar 
batean.

14. Gizarte-kohesiorako ekarpena hezkuntzan. Ikasle 
etorkinen integrazioa (FCEE-EIKF)

Lankidetzaren eremuan, FCEE-EIKF-k lan-min-
tegiak egin ditu irakaskuntzako arloko kooperatiben 
ordezkariekin kulturaniztasunaren arloan jarduera-
planak zehazteko, eta hori guztia Estatuko beste alde 
batzuetan (Katalunian) eta nazioartean eskarmentua 
duten adituekin elkarlanean.

15. Jokabide egokiak zabaltzea irakaskuntzako 
kooperatibetan (FCEE-EIKF)

FCEE-EIKFk hausnarketa-mintegia egin du 
irakaskuntza arloko kooperatibekin, jokabide ego-
kiei buruzko informazioa bilduz, bai irakaskuntza-
lanean eta bai administrazio eta sozietate mailan, eta 
gero, aurkezpen-ekitaldiak egingo dira hezkuntza-
agintarien aurrean edota ikastetxe kooperatiboetako 
Kontseilu Errektorekoen eta langileen (irakasle eta 
irakasle ez direnen) aurrean.

16. Familien parte-hartzea eta ezarpena gure koope-
ratibetan gehitzeko planteamendua (FCEE-
EIKF)

FCEE-EIKF-k ikerketa-lana egin du irakaskunt-
zako bost ikastetxetan; geografikoki banatuta, biga-
rren hezkuntzako zatian, ikastetxe kooperatiboetan 
familien parte-hartzea eta ezarpena gehitzeko joka-
bideak zehaztu eta gero zentro horietan ezagutaraz-
teko.

17. Informazio-buletina (FCEE-EIKF)

FCEE-EIKF-k Informazio Buletinaren ale bat 
eman du argitara, bertan Federazioak garatutako 
hainbat jarduera ematen dira ezagutzera, irakaskun-
tzako kooperatibetako bazkideengana eta hezkuntza 
arloko beste erakunde batzuetara bideratuak.

18. Nazioarteko kooperatiba-lankidetza

Mundukide-rekin eta Munduko Landa Foroarekin 
batera lan egin da garapen bidean dauden herrialdeetan 
herri-ekonomiak eta ekonomia solidarioen esperientziak 
sustatzeko programa eta jardueratan. 

CSCE-EKGK-k 2006ko  
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ARAUBIDE JURIDIKOAREN 
BATZORDEA

l Guztira 16 kitatze-espediente, sozietate-eraldaketa-
rako 3 espediente eta 4 informazio-espediente bide-
ratu dira guztira.

l Guztira 14 kontsulta juridiko bideratu dira idatziz on-
dorengo gai hauei buruz:

- ekarpenen eskualdatzea

- bazkide bat berriro laneratzea epaia beteaz

- barne-bidearen agortzea

- lan-indizeen bidezko balioespena

- karguak izendatzea

- irakaskuntzako kooperatibetako bazkide langileak 
besteren konturako langileekin parekatzea, botere 
publikoen laguntza-politikari dagokionean.

- estatutuen aldaketa eta erabakien interpretazioa

- galerak egoztea

- makineriaren likidazioa CUMAn

- kapitalerako ekarpenak itzultzea

l Abokatu aholkulariak 257 kontsultari erantzun die 
zuzenean, honela banatuta kooperatiba-jardueraren 
arloen arabera:

- Lan Elkartua ....................................................90

- Etxebizitzak .................................................. 118

- Irakaskuntza ....................................................27

- Kontsumoa ......................................................... 4

- Garraiolariak ..................................................... 9

- Kreditua ............................................................... 3

- Nekazaritzakoak ............................................. 6

 Guztira ...........................................................257

l Aginduzko edo nahitaezko txosten hauek egin 
dira:

- Etxebizitza Plan Zuzentzailearen Zirriborroa 2006-
2009.

- Agindu Proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko 
salgaien eta bidaiarien errepideko garraio publikoan 
kalitatezko kudeaketarako eta ingurumenaren ku-
deaketarako sistemak ezartzeko laguntza-programa 
bat sortzen duena.

- Agindu Proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko 
salgaien eta bidaiarien errepideko garraio pu-
blikoan teknologia berrien sistemak ezartzeko la-
guntza-programa bat sortzen duena.

- Agindu Proiektua, EAEko salgaien errepideko 
garraio publikoaren arloko elkarte profesional eta 
enpresarialentzako laguntzak emateko deialdia egi-
ten duena.

- Agindu Proiektua, salgaien errepideko garraio pu-
blikoaren arloan enpresa-kontzentraziorako lagunt-
za-programa bat ezartzen duena.

- Euskal Autonomia Erkidego barruan bidaiari-ga-
rraio publikoan diharduten automobiletan lokali-
zaziorako eta kontrolerako ekipo eta elementuak 
jartzeko laguntzak arautzen dituena.

- Agindua, laneko arriskuen prebentzio arloan oso 
arau-hauste larriengatik jarritako zigorrei publiko-
tasuna ematea erabakitzen duena.

- Agindu Proiektua, Herri Administrazioen Kontratu 
Legearen Testu Bateginaren Legeak, 20. artikulua-
ren d) letragatik kontratatzeko debeku-deklarazio-
aren aurretiko espedienteari publikotasuna ematen 
diona.

- Dekretu Proiektua, Kultura Ekintzailea eta Enpresak 
Sortzeko aukera babesten duen dekretua aldatzen 
duena.

- Dekretu Proiektua, Enplegu Laguntzak arautzen di-
tuen Dekretua aldatzekoa.

CSCE-EKGK-k 2006ko  
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- Dekretu Proiektua, Lan-aukerak areagotzeko eta 
Laneratzea sustatzeko neurriak arautzen dituen 
Dekretua aldatzekoa.

- Legearen Aurreproiektua, Euskal Autonomia Erki-
degoko Enpleguarena.

- Dekretu Proiektua, ekainaren 24ko 4/1993 Legearen, 
Euskadiko Kooperatiben, Erregelamendua aldatze-
koa.

- Dekretu Proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Gizarte Ekonomiako enpresetan laguntza tekniko-
rako laguntzak arautzen dituena.

- Agindu Proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Gizarte Ekonomiako enpresetan elkarteak sortu eta 

sendotzera bideratutako laguntzak ezartzen ditue-
na.

- Agindu Proiektua, Gizarte Ekonomiako Presta-
kuntzarako laguntzak ezartzen dituena.

- Agindu Proiektua, Gizarte Ekonomiako enpresetan 
bazkideak sartzeko laguntzak arautzen dituena.

- Agindu Proiektua, Gizarte Ekonomian enpresa-
lankidetzarako laguntzak ezartzen dituena.

- Agindu Proiektua, langileek enpresetan parte hart-
zeko laguntzak antolatzen dituena.

- Agindu Proiektua, Gizarte Ekonomian murgiltzeko 
laguntzak antolatzen dituena.

CSCE-EKGK-k 2006ko  
ekitaldian garatutako jarduerak
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- Dekretu Proiektua, Borondatezko Aurreikuspen 
Sozialeko Erakundeak baliatuta bideraturiko au-
rreikuspen sozialeko sistema jakin batzuk ezartze-
ko laguntza ekonomikoak arautzen dituena.

- Dekretu Proiektua, Borondatezko Gizarte Aurreikus-
peneko Erakundeen jarduera jakin batzuk arautzen 
dituena.

- Lege Aurreproiektua, ekainaren 24ko 4/1993 
Legea, Euskadiko Kooperatibena, aldatzekoa.

- Dekretu Proiektua, abenduaren 23ko 329/2003 
Dekretua, enplegu-laguntzak arautzen dituena, be-
rriro aldatzekoa.

- Dekretu Proiektua, Osalan, Laneko Segurtasun 
eta Osasunerako Euskal Erakundeko teknikariek 
enpresetan eta lantokietan segurtasun- eta osasun-
baldintzak egiaztatzeko lanak egiteko gaikuntza- 
eta antolaketa-baldintzak eta prozedura arautzen 
dituena.

- Dekretu Proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko 
langileen 2006. urteko jaiegunen egutegia onartze-
ko dena.

- Dekretu Proiektua, lan-bizitza eta familia-bizitza 
adiskidetzeko neurriak arautzen dituena.

CSCE-EKGK-k 2006ko  
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OROITIDAZKIA
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Euskal kooperatibetan gatazkak konpontzeko lanari 
dagokionez, BITARTUk 2006ko ekitaldian egindako jar-
dueraren deskargu labur bat egin behar dugu. Lan hori 
kooperatiben artean, kooperatiben eta horien bazkideen 
artean, edo kooperatiben barruan organo sozial desberdi-
nen artean edo bazkideen artean sortu eta berari aurkeztu 
zaizkion auzi-gaietan adiskidetzea, arbitrajea edo bitarte-
kotza erabiliz egin du.

Horren haritik, azpimarratzekoa da Euskadiko 
Kooperatiben Goren Kontseiluak eta Kooperatiben 
Federazioek izenpetuko duten lankidetza-hitzarmena 
kooperatiba federatuetan sorturiko gatazkak konpontze-
ko eta dagokien sektorean sorturiko gatazketan prozedu-
razko esku-hartze sistema ezartzeko. Horrekin Bitartu-n 
gatazkak konpontzeko dauden zerbitzuak erabiltzea bul-
tzatu nahi da, eta gatazka horietan esku hartzeari begira, 
Kooperatiba Federazioen eta EKGK-CSCEren artean 
jarduera-protokoloa zehaztea.

Eskertzekoa da adiskidetze-egile, arbitro eta bi-
tartekari guztien lana bideratu diren espedienteetan, 
bokazio eta profesionaltasun handiz jokatu baitute 
uneoro.

Beste batzuetan ere esan izan dugun bezala, gure na-
hia ez da gatazkak konpontzeko arbitraje edo prozedura 
asko gauzatzea, baizik eta kooperatibetan nabarmentzen 
diren desadostasunak ez daitezela bideratu alderdi as-
kotatik beti kostu handikoa izaten den epaitegietako bi-
detik, baizik eta Bitartuk kudeaturiko prozeduretakoren 
batetik.

Kontuan izanda Kooperatibetako bazkideei, 
Kooperatibetako ordezkariei eta alderdien abokatuei de-
dikazio edo arduraldia eskaini zaiela gai gatazkatsuetan 
baina gorago aipaturiko prozedura horietan sartu ezin 
direnetan, errazteko edo bitartekotza egiteko Bitartu-ren 
jardunak deituko ditugu.

Aipamen berezia merezi du “Bitartu” kooperatibetan 
gatazkak konpontzeko euskal zerbitzuaren lehenengo le-
hendakari izan den Juan Miguel Larrañaga Zabala jaunak, 
bere agintealdian Zerbitzuak kudeaturiko prozeduren di-
namizatzaile nagusia izan baita, eta horregatik esker on 
berezia merezi du berak egindakoak; bere ondarearekin 
jarraitu ahal izatea espero du txosten hau izenpetzen duen 
lehendakari berriak, hura bere lehendakari-lanetan eza-
gutu ahal izan duten guztien adostasunarekin.

FRANCISCO JAVIER SANZ

BITARTU-KO LEHENDAKARIA
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BITARTU ESPEDIENTEEN DESKARGUA-2006

l Gatazkak konpontzeko prozedura hauen kopurua eta bakoitzaren gaia honako hauek izan dira:

ADISKIDETZEAK

- CON-1-2006: informazio-eskubidea

- CON-2-2006: kapital-ekarpenak itzultzea

- CON-3-2006: lan-indizeen zuzenketa

- CON-4-2006: galerak egoztea

- CON-5-2006: kapital-ekarpenak itzultzea

- CON-6-2006: etxebizitza-kooperatiban bazkide-
izaera erabakitzea

• Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak bitarte-
kotza-lana 3 espedienteetan egin du alderdien arteko 
harremanak errazteko, honako hauetan, alegia:

- 1-2006: etxebizitza-kooperatibaren kitatzea

- 2-2006: kapital-ekarpenak itzultzea

- 3-2006: arbitraje-laudoa betetzea

ARBITRAJEAK:

- ARB-1-2006: etxebizitza-kooperatiban esleitze-kon-
tratua suntsitzea

- ARB-2-2006: etxebizitza-kooperatiban esleitze-kon-
tratua balioztatzea

- ARB-3-2006: administratzaileen erantzukizuna

- ARB-4-2006: kapital-ekarpenak itzultzea

- ARB-5-2006: kapital-ekarpenak itzultzea

- ARB-6-2006: kapital-ekarpenak itzultzea

- ARB-7-2006: administratzaileen erantzukizuna

- ARB-8-2006: galerak bazkideei egoztea

- ARB-9-2006: ez zen onarpenik lortu

- ARB-10-2006: administratzaileen erantzukizuna

- ARB-11-2006: kapital-ekarpenak itzultzea

- ARB-12-2006: kapital-ekarpenak itzultzea

- ARB-13-2006: erabakien aurka jotzea

- ARB-14-2006: bazkideen interesak kitatzea
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2006ko ekitaldian ordezkatze hauek izan dira:

l Iñaki Mujika Aizpurua jauna, Hezkuntza, Unibertsitate 
eta Ikerketa Sailekoa, sartu da, Koldo Arrese García 
jaunaren ordez.

l Gonzalo Saez de Ibarra Martinez de Estarrona, 
Garraiolarien Kooperatiben Federaziokoa, sartu da, 
Daniel Esnal Espinasse jaunaren ordez.

Beraz, Kontseiluaren osaera honako hau zen ekital-
diaren bukaeran:

Lehendakaria

Jesus Alfredo Ispizua Zuazua jn.t.a.

Lehendakariordea

Patxi Ormazabal Zamakona jna. 

(Lan Elkartuko Kooperatiben Federazioa)

Kontseilariak

Iñaki Mujika Aizpurua jna.  

Eusko Jaurlaritza (Unibertsitate, Hezkuntza eta 
Ikerketa Saila)

José Antonio Suso Perez de Arenaza jna. 

Eusko Jaurlaritza (Nekazaritza eta Arrantza Saila)

Alejandro Martínez Charterina jna. 

Deustuko Unibertsitatea

Baleren Bakaikoa Azurmendi jna.

Euskal Herriko Unibertsitatea

Jose Mª Aizega Zubillaga jna.

Mondragon Unibertsitatea

Alfredo Montoya Estibalez jna.

Nekazaritzako Kooperatiben Federazioa

Marta Areizaga Ezkurdia and.

Kontsumoko Kooperatiben Federazioa

Juan M. Larrañaga Zabala jna.

Kredituko Kooperatiben Federazioa

Imanol Igeregi Bilbao jna.

Irakaskuntzako Kooperatiben Federazioa

Juan Mª Concha Aspiroz jna.

Lan Elkartuko Kooperatiben Federazioa

Gonzalo Saez de Ibarra Martinez de Estarrona jna.

Garraiolarien Kooperatiben Federazioa

Halaber, ekitaldiaren bukaeran Batzordeen osaera 
zein zen zehaztuko dugu; lehen esan bezala, berregitura-
tu egin dira ekitaldiaren bukaeran, eta ondorengo hauek 
osatzen dituzte:

Sustapena

Juan Mª Concha jna.

Jesús Alfredo Ispizua jna.

José Mª Aizega jna.

Alfredo Montoya jna.

Imanol Igeregi jna.

Gonzalo Saez de Ibarra jna.

Iñaki Mujika jna.

CSCE—EKGK-ren osaera
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Araubide Juridikoa

Juan M. Larrañaga jna.

Patxi Ormazabal jna.

Baleren Bakaikoa jna.

Alejandro Martínez jna.

Jose Antonio Suso jna.

Imanol Igeregi jna.

Marta Areizaga and.

Kontseiluko langileak

2006ko ekitaldian ez da aldaketarik izan Kontseiluko 
langileen artean, eta honako hauek jarraitu dute:

Juan Luis Arrieta jna.  
(Idazkari Orokor Teknikoa)

Santiago Merino jna. 
 (Abokatu Aholkularia)

Ricardo Moreno jna.  
(Administraria)

CSCE—EKGK-ren osaera
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Ondoren 2006ko ekitaldiari dagozkion ekonomia- eta 
finantza-datuen laburpena aurkeztuko da, baita 2005eko 
ekitaldiko datuekin egindako alderaketa ere, eurotan.

Esan behar da 2006ko ekitaldiari dagozkion datu 
errealen euskarri diren egoera-orriak Alter Consulting 
enpresak ikuskatu dituela eta, bere iritziz, zuzen adieraz-
ten dutela Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak 
2006ko abenduaren 31n zuen finantza- eta ondare-
egoera.

“EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN 
KONTSEILUAren urteko kontuak ikuskatu ditu-
gu: berauetan 2006ko abenduaren 31n zuen egoera-
balantzea, eta data berean itxitako ekitaldiko 
galdu-irabazien kontua eta oroitidazkia sartzen dira, 
horien formulazioa Erakundeko Idazkari Orokor 
Teknikoaren ardura delarik. Gure ardura urteko 
kontu horiei buruz, orokorrean, iritzia ematea da, 
egin dugun lanean oinarrituta. Lan hau, orokorki 
onarturik dauden ikuskaritza-arauen arabera egin 
dugu, eta hauek, hautazko probak eginez, urteko kon-
tuen egiaztagirien azterketa eta berorien aurkezpena, 
erabilitako kontabilitate-printzipioak eta egindako 
kalkuluak balioestea eskatzen dute.

Merkataritza-legeriaren arabera, konparazio-
ak egin ahal izateko, balantzeko, galdu-irabazien 
kontuko eta finantzaketa-koadroko partida bakoit-
zarekin, 2006ko abenduaren 31n itxitako ekitaldiko 
zifren ondoan, aurreko ekitaldikoak ere aurkeztu 
ditu Idazkari Orokor Teknikoak. Gure iritzia 2006ko 
abenduaren 31n itxitako ekitaldiko kontuei buruzkoa 
da bakarrik. 2006ko urtarrilaren 21ean beste kontu-
ikuskatzaile batzuek bere ikuskapen-txostena egin 
zuten 2005. urteko kontuei buruz, salbuespenik gabe-
ko iritzia azaldu zutelarik.

Gure iritziz, 2006ko urteko kontuek, beren 
alderdi garrantzitsu guztietan, EUSKADIKO 
KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUAk 2006ko 
abenduaren 31n zuen ondarea eta finantza-egoera zu-
zen adierazten dituzte, baita data horretan itxitako 
ekitaldian egindako eragiketen emaitzak ere; gainera, 
behar hainbat informazio dute egoki interpretatu eta 
ulertzeko, orokorki onarturik dauden kontabilitate-
printzipio eta arauen arabera betiere”.

2006ko ekitaldia itxi eta kontuak ikuskatu ondoren, 
hona hemen Balantze laburtua eta 2005ekoarekin alde-
raketa (datu guztiak eurotan).

Aurrekontuari dagozkionak
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BALANTZE LABURTUA 2006KO ABENDUAREN 31N

P A S I B O A 31.12.06 31.12.05

FONDO PROPIOAK
Erreserbak 267.147 190.001
Galdu-irabaziak — mozkina 
(galera) 78.613 77.146

Fondo Propioak guztira 345.760 267.147

HAINBAT EKITALD. BANATZEKO SARRERAK:

Kapital-subentzioak 63.549 84.432
Hainbat ekitalditan banatzeko bes-
telako sarrerak 300.613 310.020

Hainbat ekitalditan banatzeko 
sarrerak guztira 364.162 394.452

ARRISKU ETA GASTUETARAKO HORNIDURAK:

Kooperatiben Iraungipeneko 
Aplikazio Funtsa (2. oharra) 2.665.169 2.792.744

Arrisku eta Gastuetarako 
Hornidurak guztira 2.665.169 2.792.744

EPE LUZERAKO HARTZEK (3. oharra):

Bestelako hartzekodunak 869.478 1.140.132

Epe Luzerako Hartzekodunak 
guztira 869.478 1.140.132

EPE LABURRERAKO HARTZEKODUNAK:

Merkataritza hartzekodunak
Erosketa edo zerbitzu-prestazio-
engatik zorrak 754.162 815.408

Merkataritzakoak ez diren bestelako zorrak
Herri Administrazioak 13.671 2.425

Epe Laburrerako Hartzekodunak 
guztira 767.833 817.833

5.012.402 5.412.308

A K T I B O A 31.12.06 31.12.05

IBILGETUA:
Ibilgetze inmaterialak 

Emakida, patente, lizentzia, marka 
eta antzekoak 19.106 19.106

Erabilera lagapen-eskubideak 391.708 391.708
Informatika-aplikazioak 1.350 1.154
Amortizazioak (107.642) (96.814)

304.522 315.154

Ibilgetze materialak
Lursailak eta Eraikuntzak 153.160 368.360
Instalazioak, altzariak 422.602 422.602
Bestelako ibilgetua 149.492 147.224
Amortizazioak (474.040) (452.114)

251.214 486.072

Finantza Ibilgetzeak (1. oharra)
Finantza-partaidetzak 545.225 542.960
Bestelako kredituak 1.585.795 2.127.085
Fidantzak 618 618
Hornidurak (34.474) (89.168)

2.097.164 2.581.495

Ibilgetua guztira 2.652.900 3.382.721

AKTIBO ZIRKULATZAILEA:
Zordunak

Hainbat zordun 551.553 550.555

Bestelako kredituak - 9.203

Diruzaintza 1.805.208 1.467.113

Aldizkapenagatiko doikuntzak 2.741 2.716

Aktibo Zirkulatzailea guztira 2.359.502 2.029.587

5.012.402 5.412.308

1. oharra: Hor partaidetzako kontuen saldoak eta kooperatiba eraldatuei emandako kredituak daude, baita OINARRI, S.G.R.ko partaidetza ere.

2. oharra: 2006ko ekitaldian, baita aurreko ekitaldietan ere, kooperatiba kitatu edo/eta eraldatuen ondorioz Kontseiluaren esku jarritako kopuru 
aplikatu gabeen saldoa jasotzen du FAEC Funtsak (Fondo de Aplicación de Extinciones Cooperativas—Kooperatiben Iraungipeneko 
Aplikazio Funtsa).

3. oharra: Elkarteei ordaindu gabe dauden zenbatekoak eta Kooperatiben kitatze- eta eraldatze-prozesuek utzitako diru-sarrerak dira, batez ere.

Aurrekontuari dagozkionak
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2006KO EKITALDIKO GALDU-IRABAZIAK

SARRERAK: 31.12.06 31.12.05

 Erakundearen sarrerak bere jardueragatik

 Bestelako sarrerak 41.041 35.011

Ustiapeneko bestelako sarrerak

Hartutako transferentziak 790.120 767.734

Kooperatibak Iraungitzeagatiko 
sarrerak (1. oharra) 146.355 708.054

USTIAPENEKO GALERAK - - 

Bestelako interesak eta diru-sarrera asimilatuak-
Bestelako interesak 10.316 5.412

FINANTZA-EMAITZA 
NEGATIBOAK - - 

OHIKO JARDUEREN  
GALERAK - - 

Ekit. emait. transf. kapital-suben-
tzioak 9.407 9.009

Ezohiko sarrerak 27 106

Beste ekitaldietako sarrerak eta 
mozkina 25.233 24.457

EZOHIKO EMAITZA 
NEGATIBOAK - - 

ZERGEN AURRETIKO GALERAK - - 

EKITALDIKO EMAITZAK  
(GALERAK)

- - 

EKITALDIKO EMAITZAK 
(GALERAK) 5.012.402 5.412.308

GASTUAK: 31.12.06 31.12.05

Hornidurak 6.559 22.557
Beste kanpo-gastu batzuk

Pertsonal gastuak
Sueldos, salarios y asimilados 128.851 118.518
Cargas sociales 26.421 26.896

Ibilgetuaren amortizazio- 
zuzkidurak 32.754 33.852

Beste ustiapen-gastu batzuk
Kanpo-zerbitzuak 245.543 196.659

Zergak 1.347 1.295

Egindako transferentziak 354.869 360.086

Kooperatiba Iraungitze Aplikazio 
Funts Zuzkidura 146.355 708.054

USTIAPENEKO MOZKINAK 34.817 42.882

Finantza-gastuak eta gastu asimi-
latuak
Bestelako interesak eta diru-
sarrera asimilatuak - 5

FINANTZA EMAITZA 
POSITIBOAK 10.316 5.407

OHIKO JARDUEREN  
MOZKINAK 45.133 48.289

Aparteko gastuak 595 3.323
Beste ekitaldietako gastuak eta 
galerak 592 1.392

EZOHIKO EMAITZA 
POSITIBOAK 33.480 28.857

ZERGEN AURRETIKO  
MOZKINAK: 78.613 77.146

Sozietateen gaineko zerga - - 

EKITALDIKO EMAITZAK 
(MOZKINAK)

78.613 77.146

1. oharra:  Funtsean, kooperatiben kitatze edo/eta eraldaketen ondoriozko diru-sarreretatik Kooperatiben Iraungipeneko Aplikazio Funtsera egindako 
zuzkidura eta sarrerei dagokie

Aurrekontuari dagozkionak
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2006 EKITALDIKO AURREKONTU-EGOERA

Hona hemen 2006ko ekitaldirako ezarritako aurrekontuaren eta benetan izandako sarrera eta gastuen arteko alderake-
ta:

- Eurotan -

SARRERA Aurrekontua Erreala %

AURREKONTUA 2006 31.12.06 Gauzatua

OHIKO SARRERAK 772.350 779.553 100,93%

Aurrekontuko diru-zuzkidura 767.350 769.237 100,25%

Ohiko bestelako sarrerak 5.000 10.316 206,32%

SARRERA BEREZIAK- 930.000 927.640 99,75%

Kitatzeak eta eraldaketak 920.000 903.166 98,17%

Bestelako Finantza Sarrerak 10.000 24.474 244,74%

SARRERAK GUZTIRA 1.702.350 1.707.193 100,28%

GASTU Aurrekontua Erreala %

AURREKONTUA 2006 31.12.06 Gauzatua

PERTSONAL-GASTUAK 151.500 155.272 102,49%

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK- 114.500 105.305 91,97%

Bidaiak, egonaldiak, leku-aldatzeak 6.300 6.204 98,48%

Kuotak eta harpidetzak 5.300 3.931 74,17%

Osoko Bilkura eta Batzordeetara joatea 52.700 42.249 80,17%

Azpikontratazioa 10.100 12.108 119,88%

Bestelako funtzionamendu-gastuak 40.100 40.813 101,78%

FAEC-CIPES GASTUAK 1.000 1.494 149,40%

BIRJARPENEKO INBERTSIOAK 30.000 - 0,00%

IZAERA OROKORREKO JARDUERA GASTUAK 26.000 20.170 77,58%

KOOP.SUSTAPEN JARDUERA HITZARMENAK 255.850 233.609 91,31%

ZUZENEAN EGINDAKO JARDUERAK 292.500 162.879 55,69%

HITZARMENAK FAEC ELKARTEAK 460.000 413.486 89,89%

ELKARTZE-EGITUREN KOFINANTZAKETA 371.000 354.869 95,65%

GASTUAK GUZTIRA 1.702.350 1.447.084 85,01%

AURREKONTU EMAITZA – SUPERABITA - 260.109

Aurrekontuari dagozkionak
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ESTATISTIKA-ERANSKINA
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KOOPERATIBEN ERREGISTROKO DATUAK

EAE-N 2006KO EKITALDIAN ERATUTAKO KOOPERATIBAK

Motak EAE  
GUZTIRA ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

NEKAZARITZAKOAK 95 49 22 24

ENPRESA-ELKARTEAK 2   2

KONTSUMOKOAK 31 2 16 13

KOOPERATIBA KORPORAZIOAK 1   1

KREDITUKOAK 2  1 1

BIGARREN MAILA EDO GORAGOKOAK 46 9 8 29

IRAKASKUNTZAKOAK 96 9 44 43

ERKIDEGOAN USTIATZEKOAK 4  2 2

MISTOAK 13 2 1 10

OSASUN ARLOKOAK 1  1  

ENPRESA-ZERBITZUAK 24 4 5 15

ZERBITZU PROFESIONALAK 49 7 24 18

LAN ELKARTUKOAK 1017 142 451 424

ETXEBIZITZA-KOOP 228 108 53 67

GUZTIRA 1609 332 628 649

Estatistika-eranskina
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EAE-N 2006-12-31N EKITALDIAN ERATUTAKO KOOPERATIBAK

Motak EAE  
GUZTIRA ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

NEKAZARITZAKOAK 3 3   

KOOPERATIBA KORPORAZIOAK 1   1

BIGARREN MAILA EDO GORAGOKOAK 1  1  

IRAKASKUNTZAKOAK 2  1 1

ERKIDEGOAN USTIATZEKOAK 1   1

ENPRESA-ZERBITZUAK 5 1  4

LAN ELKARTUKOAK 33 7 9 17

ETXEBIZITZA-KOOP. 17 13 1 3

GUZTIRA 63 24 12 27

Estatistika-eranskina




