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Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi
Euskadiko Kooperatiben Goren-Kontseilua

“El Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi
(CSCE-EKGK) es el órgano de encuentro para
garantizar la promoción y difusión de las
cooperativismo, y asesor 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
el “Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo Superior de
Cooperativas de Euskadi” (BOPV nº 55 del 
20-03-2000).

Sede social
Reyes de Navarra 51
C.P. 01013 VITORIA-GASTEIZ
Tel. 945 12 11 55 - Fax 945 42 22 63
E-mail: info@csce-ekgk.coop
www.csce.ekgk.coop

Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi
Euskadiko Kooperatiben Goren-Kontseilua

“Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua
(CSCE-EKGK) kooperatibismoa sustatu eta
zabaltzea bermatuko duen topaketa-organoa
da, eta euskal herri-administrazioen aholkulari
kooperatiba-gaietan.
Halaber, balio eta printzipio kooperatiboak
onartu, defenditu, sustatu eta zabalduko ditu”.
Gaur egun, bere antolaketa eta
funtzionamenduari buruzko gaiak “Euskadiko
Kooperatiben Goren Kontseiluaren Antolamendu
eta Jarduera Araudiak” arautzen ditu (EHAA,
55.a, 2000-03-20koa).

Egoitza soziala:
Reyes de Navarra, 51
01013-GASTEIZ
Tfnoa.: 945 12 11 55 - Faxa: 945 42 22 63
E-posta: info@csce-ekgk.coop
www.csce-ekgk.coop
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Lehendakariaren agurra

CSCE-EKGK-ren jarduera-txostena 
2007ko ekitaldia

• CSCE-EKGK-k garaturiko jarduerak
• Izaera orokorrekoak
• Araubide juridikoaren batzordea
• Sustapen batzordea

BITARTU 2007ko oroitidazkia

CSCE-EKGK-ren osaera

Aurrekontuari dagozkionak

Estatistika-eranskina
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Lehendakariaren agurra

2007ko ekitaldi ekonomikoa nahiko ona izan da Euskal Autonomia Erkidegoan, nahiz
eta ekonomiak dezelerazio orokorra bizi izan duen azken hiruhilekoan; langabezia-tasa
%3,3koa izan da, eta hori euskal ekonomia %3,9 hazi delako.

Testuinguru horretan euskal kooperatibek portaera ohargarria izan dute, enplegua sor-
tuz eta sektoreari enpresa-sendotasuna emanez. Honela, kooperatiben fakturazioa %8,5
nominala hazi da aurreko ekitaldikoaren aldean, enplegua %2,1 gehitu da eta establezimen-
duak ere %2,1.

Alderdi kuantitatibo horiez gain, denboraldi honetan, eta kualitatiboki, instituzioetatik
berrikuntzaren premia ari dira azpimarratzen, bai enpresan bereziki eta bai gizartean oro har.

Horren haritik, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak 2007an,
Konfederazioarekin lankidetzan, gizarte eta ekonomiaren berrikuntza bultzatu du, besteak
beste alderdi hauetan:

" Araudi berria bultzatzea, enpresa-mikroekintzailetzak ere kooperatiboak izan daite-
zen, eta hori kooperatiba berriak sustatzeko helburu estrategikoaren ildotik eta koo-
peratibak sustatzeko organoa den aldetik.

" Kudeaketa kooperatiborako tresnak bultzatzea: kudeaketa kooperatiboko jardunbide
egokiak identifikatu, aztertu eta zabalduz, Mondragón Unibertsitatearekin elkarlanean.

" Administrazio Publikoarekin lankidetza-hitzarmena sendotzea, helburu komunak lort-
ze aldera eraginkortasun handiagoaren bila: gizarte kohesionatuagoa eta aberastasu-
naren bilaketa hobea.

" En hacer operativo el Consejo como centro de debate de ideas de futuro para el coo-
perativismo vasco, en cooperación con la Confederación y con Eusko Ikaskuntza.

" Kontseilua operatibo bihurtzea, Konfederazioarekin eta Eusko Ikaskuntzarekin elkar-
lanean, etorkizuneko ideiak eztabaidatzeko gune izan dadin euskal kooperatibismoa-
rentzat.
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Eta hori guztia zuzenean ematen dituen zerbitzuetan egindako hobekuntzak ahaztu gabe:
kooperatibetako gatazkak epaitegietatik kanpo konpontzeko zerbitzua —Bitartu— ikastaro berri,
argitalpen eta abarren bidez. Eta gainera ohiko bitartekotzak, adiskidetzeak eta arbitrajeak.

Horiek guztiak mugarriak dira, estrategikoki ezarritako bidea berresten dutenak, eta dato-
rren ekitaldian berriro diseinatu beharrekoak beste hiru urterako.

Jakina, egin den guztia ezingo zen egin kontseilukideen eta Kontseiluan lan egiten duten
guztien konpromisorik gabe: erakundearekin bat eginda daude, eta beren trebetasun eta gaita-
sunak etengabe berritzen ari dira. Antolaketa maila honetan Kontseilua garapen pertsonalean
oinarritzen da, hainbat hobekuntza-plan adostuta ezarriz.

Azken batean, 2007 beste ekitaldi bat izan da Kontseilua sendotzeko, erakunde eraginkor
bihurtzeko topaketarako, eztabaidarako eta, euskal unibertsitateekin batera,  Administrazioaren
eta Kooperatiben artean hitzartzeko, horrela elkar ulertzea eta funtzionamendu integratua hiru
osagaien batura hutsa baino zerbait gehiago izan dadin.
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CSCE-EKGKren
jarduera-txostena
2007ko ekitaldia
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CSCE-EKGK-k 
garaturiko jarduerak

Betetzen dituen funtzioen izaera kontuan
hartuta, CSCE-EKGK-ren jarduerak ondo-
rengo arloetan sartzen dira:

" Administrazioarekiko elkarlana, agin-
duzko edo nahitaezko txostenetan, koo-
peratibak kitatu eta eraldatzeko espedien-
teetan, eta Kooperatiba-Erregistroan
egindako kontsultetan zertutako adminis-
trazio-jardueren bidez.

" Zerbitzu-ematea, batez ere gatazkak
konpontzera bideratuta BITARTUren
bidez, hau arduratzen delarik arbitraje,
adiskidetze eta bitartekotzako prozedurak
bideratzeaz.

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

" Kooperatibismoa sustatzea, zuzeneko
jardun bidez, edota erakunde laguntzaile-
ekin (EAEko Elkarte Kooperatiboekin  edo
Unibertsitateetako Ikasketa Koopera-tibe-
tako Institutuekin) egindako hitzarmen
bidez, baita Kontseilu honen eta Euskal
Kooperatiba Mugimenduko beste erakun-
de batzuen partaidetzaz eratutako estal-
dura-erakundeen bidez ere, jardun estra-
tegikoaren hainbat arlotan:

– Kooperatiba  berrien sustatzea (Elkar-
Lan, S. Coop.)

– Abalak ematea (Oinarri, S.G.R.) eta

– Kooperatibismoaren arautze eta sozio-
ekonomiaren arloan azterketa eta iker-
keta (Elkar-Ikertegia, S. Coop.)

2006an Kontseiluaren barne-antolaketa ego-
kitu ondoren, ondorengo egitura funtziona-
la hartu zen:

" Administrazioarekiko lankidetza-jardue-
rak, baita zuzenean Kontseiluaren aurrean
planteaturiko kontsulten arreta ere,
Araubide Juridikoaren Batzordearen
bidez gauzatuko dira, eta hori osatzen
duten kideak Kontseiluaren osaerari
dagokion atalean zehaztuko dira.

" Gatazkak konpontzeari buruzko jarduerak
BITARTUren bidez egin dira, eta dagoz-
kien atalean zehaztuko dira horiek.

" Kooperatibismoa sustatzeko jarduerak
Sustapen Batzordearen bidez garatu
dira, eta kasu honetan ere batzordekide-
ak Euskadiko Kooperatiben Goren
Kontseiluaren osaerari dagokion atalean
daude zehaztuta.

Halaber, esan behar da lan-talde mistoa
eratu dela Kontseiluaren eta Kooperatiben
Konfederazioaren artean: bi erakundeon hel-
buruak eta zereginak aztertu eta banaketa
funtzionala egiteaz gain, baterako jarduerak
erabaki dituzte zenbait ekimenetan.

Ondoren, Kontseiluak 2007ko ekitaldian
garatutako jarduerak agertzen dira, horien
ardura duten Batzordeen eta BITARTU
Zerbitzuaren arabera multzokatuta, eta
horien aurretik izaera orokorra dutenak
agertzen dira.
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Izaera orokorrekoak
Euskal Kooperatibismoa garatzeko
ideia eta politikak eztabaidatu eta
hitzartzeko gunea bultzatzea.

Kontseiluak eta Kooperatiben Konfede-
razioak, elkarrekin, Kooperatiba Eztabaida-
rako Foroa (FOROKOOP) bultzatu dute
hausnarketa-gune iraunkor gisa, kooperati-
ba-mugimenduaren premiei erantzuteko.

FOROKOOPen jarduera bi maila hauetan
garatu da:

" Birtual iraunkorra: horren antolaketa
Eusko Sare-ren eskutik egingo da, eta jar-
dunaldi presentzialei on line bidezko estal-
dura emango die, eta horretarako zabal-
duko den web orrian parte hartzen
dutenen artean eztabaida eta hausnar-
keta bultzatuko ditu.

" 2007ko azaroaren 8an Jardunaldi bat
izan zen Bilboko Euskalduna jauregian,
eta bere helburu orokorra hau zen: EAEn
Mendekotasun Legearen aplikazio eta
garapenean formula kooperatiboa sus-
tatzea eta jendarteratzea. Jardunaldi
hartan 60 erakunde eta kooperatiba baino
gehiago izan ziren, eta Elkar-Ikertegiak
egindako diagnostikoa aurkeztu zen:
“Euskal Kooperatiba Mugimendua Men-
dekotasun Legearen aurrean: Aukerak eta
Estrategiak”.

" Diagnostikoaz gain, arlo honetan Eusko
Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek eta tokiko
erakundeek planteatzen dituzten gara-
pen-programak azaldu ziren, eta koope-
ratiba-esperientzia batzuekin osatu zen
Jardunaldia; hori guztia kooperatiba-
mugimenduaren jardunbide edo ekintza-
ildoak praktikara begira zehazte aldera.

Lankidetza Akordioa Eusko Jaur-
laritzaren, Euskadiko Kooperatiben
Goren Kontseiluaren eta Euskadiko
Kooperatiben Konfederazioaren
artekoa.

2007ko ekitaldian Jarraipen Batzordearen 2
bilera egin dira. Batzorde hori Hitzarmen edo
Akordioan bertan dago arautua eta honela
osatua:

" 5 kide Eusko Jaurlaritzaren ordezkari.

" 3 kide Euskadiko Kooperatiben Konfede-
razioaren ordezkari.

" 2 kide Kontseiluaren ordezkari, eta horie-
tako bat Batzordeko lehendakaria da.

Bilera horietan, Eusko Jaurlaritzako eta
Euskal Kooperatiba Mugimenduko ordezka-
rien artean sektoreka eta zeharka sorturiko
lan-taldeetan aztertu diren gaien jarraipena
egiteaz gain, akordio-proposamenak eta
konpromisoak ezarri ziren, Akordioan ezarri-
tako lankidetza-eremuen garapenetik dato-
zenak; Akordioaren edukia Kontseiluaren
web orrian dago argitaratuta: (www.csce-
ekgk.coop), “Euskal Kooperatibismoa-
Informazio orokorra” atalean.

2008ko ekitaldirako, besteak beste, hasieran
finkaturiko lankidetza-eremuen zabaltze
posiblea planteatu da, horretarako Jarraipen
Batzordearen barruan adosten diren ekime-
nen arabera.

Araubide juridikoaren
batzordea
Esparru arau-emailearen
hobekuntza

Ekitaldian zehar, aginduzko txosten hauek
egin dira:
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" DEKRETUA Euskal Autonomia
Erkidegoko Laneko Segurtasun eta
Osasunerako Ikuskaritzari buruzkoa.

" DEKRETUA meategi, harrobi eta tunelen
eremuan lan-arriskuen prebentzio-arloko
arauak hausteagatik zehapenak ezartze-
ko prozedurari buruzkoa.

" DEKRETUA Euskal Autonomia
Erkidegoko kooperatiben eremuan lan-
arriskuen prebentzio-arloko arau-hauste-
ak egiteagatik zehapenak ezartzeko pro-
zedurari buruzkoa.

" DEKRETUA Euskal Administrazio
Publikoen eremuan lan-arriskuen pre-
bentzio-arloko arauak ez betetzeagatiko
neurri zuzentzaileak ezartzeko prozedura-
ri buruzkoa.

" DEKRETUA 2007ko egutegiaz.

" AGINDUA Euskal Autonomia Erkidegoko
Gizarte Ekonomiako enpresetan laguntza
teknikorako laguntzak arautzen dituena.

" AGINDUA Euskal Autonomia
Erkidegoaren esparruan Gizarte
Ekonomiako enpresen lurralde-promozioa
sustatzeko laguntzak arautzen dituena.

" AGINDUA, Gizarte Ekonomiako
Prestakuntzarako laguntzak ezartzen
dituena.

" AGINDUA Gizarte Ekonomiako enprese-
tan bazkideak sartzeko laguntzak araut-
zen dituena.

" AGINDUA Gizarte Ekonomian enpresa-
lankidetzarako laguntzak ezartzen ditue-
na.

" AGINDUA langileek enpresetan parte
hartzeko laguntzak antolatzen dituena.

2007TXOSTENA
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mentuak jartzeko laguntzak arautzen
dituena.

" Enplegurako Erakunde Plana 2007-2010
denboraldirako.

" LEGE AURREPROIEKTUA, Euskadiko
Kooperatiba Elkarte Txikiari buruzkoa.

" LEGE AURREPROIEKTUA, ekintza urba-
nistikoak sorturiko gainbalioetan
Komunitatearen parte-hartzea aldatzen
duena.

" Aurreproiektu Zirriborroa, Gizarte Zerbi-
tzuen Legeari buruzkoa.

" Legearen Aurreproiektua, Etxebizitza dui-
nerako herritarren eskubidea Bermatze-
koa dena.

Sozietate-iraungitzeak

" Ondorengo kitatze-espedienteak bideratu
dira:

" Salgara, S. Coop.

" Aparcamientos Urdaburu, S. Coop.

" Usansolo, S. Coop.

" Cooperativa Ferroviaria San Esteban, S.
Coop.

" Kapote, S. Coop.

" Solitek, S. Coop.

" Lasao, S. Coop.

" Zalburu, S. Coop.

" Bildo 3, S. Coop.

" Arrabal, S. Coop.

" Sortalde, S. Coop.

" AGINDUA Gizarte Ekonomian murgiltzeko
laguntzak antolatzen dituena.

" LEGE AURREPROIEKTUA, Familiei
Laguntzekoa.

" PLANA, Lan-munduan sartzeko erakunde
arteko plana.

" DEKRETUA Kultura Ekintzailea eta
Enpresak Sortzeko aukera babesten
duen dekretuaren bigarren aldaketa.

" AGINDUA Euskal Autonomia Erkidegoko
Gizarte Ekonomiako enpresetan elkarteak
sortu eta sendotzera bideratutako lagunt-
zak ezartzen dituena.

" AGINDUA salgaien errepideko garraio
publikoaren arloan enpresa-kontzentra-
ziorako laguntza-programa bat ezartzen
duena.

" AGINDUA, Justizia, Enplegu eta Gizarte
Segurantzako sailburuarena, Euskal
Autonomia Erkidegoko Gizarte
Ekonomiako enpresetan elkarteak sortu
eta sendotzera bideratutako laguntzak
ezartzen dituena.

" AGINDUA, 2006koa, EAEko salgaien
errepideko garraio publikoaren arloko
elkarte profesional eta enpresarialentzako
laguntza-programa ezartzen duena.

" DEKRETUA, besteren prebentzio-zerbit-
zuen eta prebentzio-sistemaren ikuskat-
ze-jarduera garatzeko pertsona edo era-
kunde espezializatuen Erregistroa sortzen
eta arautzen duena.

" AGINDUA, 2007koa, Garraio eta Herri
Lan sailburuarena, Euskal Autonomia
Erkidego barruan bidaiarien garraio publi-
koan diharduten automobiletan lokaliza-
ziorako eta kontrolerako ekipo eta ele-

13
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Sozietate-eraldaketa:

" Spirsin, S. Coop.

" Furesa, S. Coop.

" Funbarri, S. Coop.

" Arrankoba, S. Coop.

Kontsultak

" Guztira 17 kontsulta formal jaso dira
ondorengo gai hauei buruz:

◗ Estatutuen aldaketa.

◗ Etxebizitza-kooperatibetan galerak
mugatzea.

◗ Datuen Babeserako Legearen aplika-
zioa.

◗ Informaziorako bazkideen eskubidea.

◗ Ordezko kontseilariaren araubide juridi-
koa.

◗ Batzorde Betearazleari ahalmenak ema-
tea.

◗ Kontseilu Sozialaren hautazko izaera.

◗ Eskubideen subrogazioa kooperatiben
bat-egitean.

◗ Eskualdaketen Zergen salbuespena.

◗ inter – vivos ekarpenen eskualdaketa.

◗ Batzar Nagusiaren aginpideak eta jardu-
nean ez dauden bazkideen araubide
juridikoa.

Bestalde, Abokatu Aholkulariak era desber-
dinetako 165 kontsultari erantzun die zuze-
nean, ondorengo kooperatiba motetatik egin
zaizkionak:

2007TXOSTENA
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Kooperatiba Mota Zuzeneko kontsulta-kop.

Lan Elkartua 85

Etxebizitzak 58

Irakaskuntza 13

Garraiolariak 4

Nekazaritza 3

Kontsumoa 1

Kreditua 1

GUZTIRA 165
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Sustapen batzordea

Txosten Sozio-Ekonomikoa

Kooperatiba-enpresen aldagai sozio-ekono-
miko nagusien bilakaeraren lehenengo bilke-
ta egin da, 2003/2004 Gizarte Ekonomiako
Kontuetan dagoen informazioan oinarrituta,
batez ere; Kontu horiek Justizia, Enplegu eta
Gizarte Segurantza Sailak argitaratu ditu;
baita ere erabili dira MCCko zerbitzu zentra-
len informazioa eta “Euskadiko Kooperatiben
Enpresa Ekintzen Behatokiaren” Txostena
ere, Elkar-Lan, S. Coop.ek argitaratua.

Bildutako materialean oinarrituta, lehenengo
txosten bat egingo da 2008ko lehen hiruhile-
koan; ekitaldi berean egingo da, halaber,
hurrengo txosten sozio-ekonomikoa, EAEn
kooperatibismoak duen egoerari buruzkoa,
eduki eta adierazleen —kuantitatibo eta kua-
litatiboen— aurkibide eguneratuarekin.

Kooperatiba-kudeaketarako 
aholkulari seniorrak

Ekitaldian euskal kooperatibetako zuzendari
erretiratuek osaturiko taldea lanean izan da,
eta kooperatiba-enpresa txiki eta ertainei, era
altruistan, enpresa-kudeaketan duten eskar-
mentua eta jakintza eskaintzen die.

Ikerketa Kooperatiboaren sustape-
na

Kontseiluak Elkar – Ikertegia, S. Coop.en
Kontseilu Errektorean parte hartzen du,
beste hauek ere bazkide partaide direlarik
bertan: Euskadiko Kooperatiben Konfede-
razioa, Erkide eta MCC; eta euskal koopera-
tibismoari buruzko azterketa eta ikerketa
bultzatzea du helburu. 

2007ko ekitaldian zenbait azterlan egin da;
besteak beste:

" Kooperatibak “Mendekotasun Lege”
berriaren aurrean

" Kooperatiben zerga-araubidea: errefor-
marako oinarriak

" “Kooperatiba moten” arauketaren analisia

Elkar–Lan, S. Coop. Sustapen
Elkartea bultzatzea

Nabarmentzekoa da beste 38 kooperatiba
sortu direla 2007an, eta horrek, lehenengo
bost urteetan arlo honetan egindako jardue-
rari gehituta, esan nahi du 190 kooperatiba-
enpresa baino gehiago sustatu dituela Elkar-
Lan, S. Coop.ek.

2007an sortutako kooperatibek 260 enplegu
sortu dituzte ondorengo banaketa geografi-
koarekin:
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Kooperatiba-sustapenerako pro-
gramen garapenean laguntzaile
diren erakundeekin egindako
Hitzarmenen bidezko ekintzak

Sustapenaren arloan bultzatu nahi diren jar-
dunbide edo ekintza-ildoak aurrez zehaztu
ondoren Kontseiluak, eta lerro horiek garat-
zeko erakunde laguntzaileek aurkezturiko
proposamenak aukeratu ondoren, guztira
293.355 € bideratu dira ondoren zehaztuko
diren programa hauek kofinantzatzera: 

Bidaia Teknikoa Finlandiara (FCAE)

FCAE-k antolaturik eta euskal nekazaritza-
kooperatibatako 64 partaiderekin, bidaia irai-
laren 3tik 9ra egin zen, eta aukera izan zen
herrialde hartan dagoen elkartze-mugimen-
dua ezagutzeko, bai ordezkaritza instituzio-
nalaren ikuspegitik (Finlandiako Nekazaritza
Kooperatiben Federazioa) eta bai enpresa
ikuspegitik (besteak beste HK Roukatalo eta
VALIO Kooperatiba Taldea).

Kooperatiben sinergia-mapa
(FCAE)

Aholkularitza-enpresa baten bidez, sinergia
potentzialak dituzten kooperatibak identifi-
katzeko eta horiek talde homogeneoetan
biltzeko baimena eman da, eta landa-lana
egin da sinergia horiek banan-banan aztert-

Bestalde, eta “Euskadiko Kooperatiben
Enpresa Ekintzen Behatokian” aurrez ikusita-
ko jardueren arabera, bigarren txostena egin
da.

OINARRI, S.G.R. bultzatzea

2007ko ekitaldia bukatzean, OINARRI
S.G.R.k ondorengo datuak zituen bere jar-
duerako aldagai esanguratsuenen inguruan:

" Sozietate oinarria...............1.746 bazkide

" Formalizaturiko abalak (milaka euro)
.....................................................57.662 

" Kapital soziala (milaka euro) ....….11.290

Kontseiluaren diru-funtsen bilakaerari dago-
kionez eta finantza-erakundearekin izenpetu-
tako hitzarmenekin lotuta —oro har 377.924
€-ko baliabideak ziren 2007-12-31n—,
OINARRI, S.G.R.k abalak emateko eskatzen
dituen sozietate-partaidetzetako batzuk
Kontseiluak eskuratu ditu; eta 2007ko ekital-
dian, sortu berri edo/eta Enpresa Txiki eta
Ertainen arlokoak ziren 85 kooperatibak
atera dute hortik onura.

Lurraldea Kooperatiba kop. Lanpostu kop.

Araba 9 114

Bizkaia 16 66

Gipuzkoa 13 80

Guztira 38 260
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zeko, nekazaritzako 39 kooperatibatan  guz-
tira.

Kooperatibismoa sustatzeko kan-
paina (ERKIDE)

Irratien bidez eta aldizkari eta egunkarietan
iragarkiak txertatuz  kooperatibismoa bult-
zatzeko egin den kanpainaren finantzaketan
parte hartu da.

Aholkularitza-enpresekiko kanpai-
na (ERKIDE)

ERKIDEren datu-basean dauden aholkularit-
za-enpresa guztietara, kontabilitate, araudi,
gizarte-segurantza eta zerga gaietan koope-
ratibek dituzten berezitasunei buruzko doku-
mentazioa bidaltzeak eragindako kostuak
finantzatzen lagundu da.

KOOP aldizkaria (ERKIDE)

KOOP-Euskal Enpresa Kooperatiboa” aldiz-
karia finantzatzen lagundu da; zabalkunde
handia du kooperatiba, aholkularitza-enpre-
sa, komunikabide, Kooperatiba
Mugimenduko erakunde eta erakunde publi-
koen artean.

Elkar – Euskaraz programa 
(ERKIDE)

“Hizkuntza-laguntzarako Zerbitzua, “elkar-
euskara” deitua, ezartzeak izandako kostuak
finantzatzen lagundu da; kooperatibetan
euskararen erabilera normalizatzeko proze-
suan eraginkortasunez laguntzeko helburua
du.

5S-en ezarpena (ERKIDE)

5S-ak funtsezko kontzeptuak biltzen dituen
kudeaketa-tresna baten parte dira, eta
horien inguruan langileek eta enpresak
berak, baldintza egokiak lor ditzakete kalita-
tezko produktuak edo/eta zerbitzuak egin
eta eskaintzeko.

Kooperatiben Legearen Erregela-
menduari buruzko Glosa (ERKIDE)

Glosa honen bidez, Euskadiko Kooperatiben
Legearen Erregelamenduan dauden gai
nagusiak jendarteratu eta zabaltzen lagundu
da, eta behar bezain garbi ez dauden edo
interpretazio egokia eskatzen duten gaiak
kontsultatzeko testua ere bada.

Irakurzaletasuna bultzatzea eta
eskola-porrota saihestea (ERKIDE)

Irakaskuntzako kooperatiben arteko lanki-
detza-jardunaldiak izan dira, hezkuntza-pro-
zesuetan berrikuntza eta ikerketa bultzatze-
ko helburu nagusiarekin, funtsezko tresnak
ekitatea eta gizarte-kohesioa lortzeko hez-
kuntza eremuan.

Itun-moduluaren azterketa 
(ERKIDE)

Azterketa teknikoa egin da, kudeaketa-tres-
na gisa, irakaskuntzako euskal kooperatiben
benetako kostuak estali nahia oinarritzeko,
bai ikasgela bakoitzeko eta bai ikasle bakoit-
zeko kostuei dagokienean.
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Mondragón Komunitate
Akademiko Kooperatiboa (M.U.)

Mondragon Kooperatiba Esperientziari, eta
hedaduraz kooperatibismoari, buruzko infor-
mazio eta ezagutza prestatu, ikertu eta
zabaltzeko munduan erreferentzia izango
den Komunitate Akademiko baten finantza-
ketan parte hartu da.

Nazioarteko Kooperatiba
Lankidetza

Mundukide-rekin eta Munduko Landa
Foroarekin lan egin da garapen bidean dau-
den herrialdeetan ekonomia herrikoi eta soli-
darioen esperientziak sustatu eta bultzatze-
ko  programak eta jarduerak finantzatzen. 

Erantzukizun juridikoa (ERKIDE)

Dibulgazio-materiala bildu da, hezkuntza-jar-
dueraren eremu nagusietan dagoen erantzuki-
zunaren kontzeptuari buruzkoa, 1991ko Kode
Zibilaren Erreforma prozesutik jorratua, baita
kasu praktikoen azterketan ere, kooperatiba-
ikastetxeen artean zabaldu eta ezagutaraziko
direlarik.

Ikasle etorkinak eta gizarte-kohesioa
(ERKIDE)

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH) ira-
kasleentzat mintegia sortu da, euskal hezkunt-
za-sisteman sartzeko zailtasun handienak dituz-
tenentzat, Haur eta Lehen Hezkuntzan
Garatzen hasitako gizarteratze eta integrazio
dinamika ere etapa honetan aplikatzeko.

Kooperatiba Kudeaketako Gidak
(FECOE)

Hiru hilero gida-liburu bat eman da argitara koo-
peratibei dagozkien gai laboral, fiskal eta juridi-
koei buruzko edukiak gaurkotzeko; sustatzaile,
aholkulari, enpresak sustatzeko zentro eta herri-
administrazioentzat izaten dira.

Kooperatiba Zuzenbideko Esku-libu-
rua (UPV/EHU)

Eskuliburu bat egin da, kooperatiba-elkarteei
aplikatzeko araudiarekin; kooperatiba-enprese-
tako arduradunentzat erabilgarria da, baita koo-
peratiba-prestakuntzarako tresna gisa ere.
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Bitartu 2007ko
oroitidazkia
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Beraz, gatazkak konpontzeko BITARTU-ren

zerbitzu-aukera honako hau da:

" Adiskidetzea.

" Arbitrajea.

" Esku-hartzea

" Bitartekotza

Bestalde, aurten “Kooperatiba-arbitrajeko

Lehenengo Jardunaldi teknikoak” antola-

tu ditugu: Gasteizen izan ziren martxoaren

22an eta 23an; sei autonomia erkidegotako

teknikari, epaile eta funtzionariok parte

hartu zuten, eta oso ondo balioetsi zuten

partaideek.

Nolanahi ere, BITARTUn arbitraje, adiskidet-

ze eta bitartekotza lanak egiten dituztenen

lan paregabea azpimarratu behar dugu,

gure zerbitzua, nahi izan edo ez, jarduera

horren isla zintzoa baita, eta balantze glo-

bala oso gogobetegarria da; beraz, zorio-

nak guztioi, eta adoretu egin nahi ditugu,

etengabeko hobekuntzaren politikan, beren

jardueran gaindi dezaten erakutsitako maila

juridiko handia eta kooperatiba-ezagutza

kualifikatua.

Bidezkoa da BITARTU-tik egiten diren pro-

posamenekiko Kontseiluaren sentiberatasun

eta harmen handia aitortzea ere, berak onar-

tu eta kontuan hartu gabe ezingo lirateke-eta

abian jarri.

BITARTU 2007ko 
oroitidazkia
Atal honetan, kooperatibetan gatazkak kon-
pontzeko euskal zerbitzuak —BITARTU—
egindakoaren deskargua egingo da.

Ekitaldi honetan BITARTUk, euskal koope-
ratibetan gatazkak konpontzeko prozedurei
buruzko araudian 4. artikuluan ezarrita
dagoenaren arabera, kooperatibetan gataz-
kak prebenitu eta konpontzeko neurriak
abian jartzea bultzatu du, kooperatiba-sek-
tore desberdinetatik planteaturiko presta-
kuntza-premiak ere kontuan hartuz.

Horrela, Euskadiko Kooperatiba-Elkarteekin
banan-banan lankidetza-hitzarmenak izen-
petu dira kooperatibetan gatazkak kon-
pontzeko sistema ezartzeko. Eta hori guztia
kooperatibek behar duten prestakuntzare-
kin osatuta, partzialki finantzatuko litzateke-
elarik Kontseiluak kudeaketa-planean era-
bakitzen duen bezala.

Azken batean, BITARTU-n epaitegietatik
kanpo gatazkak konpontzen lagundu nahi
diegu kooperatibei eta bere bazkideei, ahal
baldin bada, inplikaturiko aldeentzat irtenbi-
derik onena lortzeko helburuarekin betiere.

Ildo beretik, aurten eztabaiden bitartekotzan
parte hartu dugu, eta adiskidetze-fasera irit-
si ere egin gabe, zenbait auzi-gai konpont-
zea lortu da Kontseiluko teknikarien ges-
tioaz.
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Arbitrajeak:

" ARB-1-2007: Kooperatibak bazkideari
diru-kopuru bat erreklamatzea

" ARB-2-2007: kapital sozialera egindako
ekarpenak itzultzea

" ARB-3-2007: Kooperatibak bazkideari
diru-kopuru bat erreklamatzea

" ARB-4-2007: galera-egozpena eta jar-
duera kooperatibizatua

" ARB-5-2007: kapital-ekarpenak itzultzea

" ARB-6-2007: lanpostuan birkokatzea
bazkide langile bat

" ARB-8-2007: zigor-espedientea hutsegite
sozialengatik

" ARB-9-2007: Kooperatibak bazkideari
diru-kopuru bat erreklamatzea

" ARB-10-2007: Kontseilu Errektoreak for-
malizaturiko kontratuaren interpretazioa

" ARB-11-2007: Kooperatibak bazkideari
diru-kopuru bat erreklamatzea

" ARB-12-2007: Bazkideak Kooperatibari
diru-kopuru bat erreklamatzea

Halaber, urtearen bukaeratik aurrera Abokatu
Aholkulariaren lanak Gotzon Gondra
Elgezabal-ek egingo ditu, Santiago Merino
Hernández-en lan-utzialdi edo eszedentzia-
gatik; azken honi onena opa diogu bere
etapa profesional eta politiko berrian, eta
BITARTUn bere zereginak betetzen oso lan
ona egin duela aitortzen diogu.

Egin diren lanak, berriz, modalitate bakoitze-
an banaka xehatuta ondorengo hauek izan
dira:

Elkarteekin Lankidetza
Hitzarmenak

Lankidetza Hitzarmenak egin dira
BITARTUren eta Euskal Kooperatiba Mugi-
menduko elkarteen artean kooperatibetan
gatazkak konpontzeko helburuarekin, eta,
besterik ezean, gatazka horiek BITARTUren
bidez bideratzeko, epaitegietatik kanpo kon-
pontzeko modalitateetako edozein baliatuz,
betiere Euskal Kooperatibetan Gatazkak
Konpontzeko prozedurei buruzko Araudiak
(EHAA 2004-09-21) ahalbidetzen duen neu-
rrian, eta hori guztia kooperatibetatik gai
honetan planteatzen diren prestakunza-
ekintzatarako Kontseiluak ematen dituen
laguntzekin osatuta.

Gatazkak konpontzeko prozedu-
rak, ekitaldian bideratu direnak:

Ondorengo espedienteak bideratu dira,
gatazkak konpontzeko prozedura hauen ara-
bera multzokatuak.
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ADISKIDETZEAK

" CON-1-2007: kapital-ekarpenak itzultzea

" CON-2-2007: bazkidearen baja eta ekar-
penak itzultzea

" CON-3-2007: etxebizitza-aukeraketa
inpugnatzea eta kalte-ordaina

" CON-4-2007: eraikuntza-akatsak

" CON-5-2007: hutsegite sozialak

" CON-6-2007: lanpostuen birkokapena

" CON-7-2007: hutsegite sozialak

" CON-8-2007: Kooperatibak bazkideari
diru-kopuru bat erreklamatzea

" CON-9-2007: Kooperatibak bazkideari
diru-kopuru bat erreklamatzea

" CON-10-2007: Bazkideak Kooperatibari
diru-kopuru bat erreklamatzea

2007TXOSTENA
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CSCE-EKGK-ren
osaera
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CSCE-EKGK-ren 
osaera

2007ko ekitaldian ordezkatze hauek izan
dira:

" Mª Isabel Sola Brea andrea, Nekazaritza,
Arrantza eta Elikadura Sailekoa, José
Antonio Suso Pérez de Arenaza jaunaren
ordez.

Beraz, Kontseiluaren osaera honako hau zen
ekitaldiaren bukaeran:

" Lehendakaria

Jesus Alfredo Ispizua Zuazua jn.t.a.

" Lehendakariordea

Patxi Ormazabal Zamakona jna. 
(Erkide)

" Kontseilariak

Iñaki Mujika Aizpurua jna.
Eusko Jaurlaritza (Unibertsitate,
Hezkuntza eta Ikerketa Saila)

Mª Isabel Sola Brea and. 
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.
Erkide

Juan M. Larrañaga Zabala jna.
Kredituko Kooperatiben Federazioa

Imanol Igeregi Bilbao jna.
Erkide

Juan Mª Concha Aspiroz jna.
Erkide

Gonzalo Saez de Ibarra Martinez de
Estarrona jna.
Garraiolarien Kooperatiben Federazioa

Halaber, ekitaldiaren bukaeran
Batzordeen osaera zein zen zehaztuko
dugu; lehen esan bezala, berregituratu
egin dira ekitaldiaren bukaeran, eta ondo-
rengo 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.

2007TXOSTENA
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" Kontseiluko langileak

2007ko ekitaldian Gotzon Gondra Elgezabal
jauna sartu da abokatu aholkulari izateko
Santiago Merino Hernandez jaunari lan-
utzialdia eman zaiolako, eta beraz honako
hauek dira Kontseiluko langileak:

Juan Luis Arrieta jna. (Idazkari Orokor
Teknikoa)

Gotzon Gondra Elgezabal jna. (Abokatu
Aholkularia)

Ricardo Moreno jna. (Administraria)

" Araubide Juridikoa

Juan M. Larrañaga jna.

Patxi Ormazabal jna.

Baleren Bakaikoa jna.

Alejandro Martínez jna.

Isabel Sola Brea and.

Imanol Igeregi jna.

Marta Areizaga and.
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Aurrekontuari
dagozkionak
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tu ditu Idazkari Orokor Teknikoak. Gure
iritzia 2007ko abenduaren 31n itxitako
ekitaldiko kontuei buruzkoa da bakarrik.
2007ko otsailaren 6an gure ikuskapen-
txostena egin genuen 2006. urteko kon-
tuei buruz, eta salbuespenik gabeko irit-
zia azaldu genuen.

Gure iritziz, 2007ko urteko kontuek, beren
alderdi garrantzitsu guztietan, EUSKADI-
KO KOOPERATIBEN GOREN
KONTSEILUAk 2007ko abenduaren 31n
zuen ondarea eta finantza-egoera zuzen
adierazten dituzte, baita data horretan
itxitako ekitaldian egindako eragiketen
emaitzak ere; gainera, behar hainbat
informazio dute egoki interpretatu eta
ulertzeko, orokorki onarturik dauden kon-
tabilitate-printzipio eta arauen arabera
betiere”.

2007ko ekitaldia  itxi eta kontuak ikuskatu
ondoren, hona hemen Balantze laburtua eta
2006koarekin alderaketa (datu guztiak euro-
tan).

Aurrekontuari 
dagozkionak

Ondoren 2007ko ekitaldiari dagozkion eko-
nomia- eta finantza-datuen laburpena aur-
keztuko da, baita 2006ko ekitaldiko datuekin
egindako alderaketa ere, eurotan.

Esan behar da 2007ko ekitaldiari dagozkion
datu errealen euskarri diren egoera-orriak
Alter Consulting enpresak ikuskatu dituela
eta, bere iritziz, zuzen adierazten dutela
Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak
2007ko abenduaren 31n zuen finantza- eta
ondare-egoera.

“EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN
KONTSEILUAren urteko kontuak ikuskatu
ditugu: berauetan 2007ko 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, oroko-
rrean, iritzia ematea da, egin dugun lane-
an oinarrituta. Lan hau, orokorki onarturik
dauden ikuskaritza-arauen arabera egin
dugu, eta hauek, hautazko probak eginez,
urteko kontuen egiaztagirien azterketa
eta berorien aurkezpena, erabilitako kon-
tabilitate-printzipioak eta egindako kalku-
luak balioestea eskatzen dute.

Merkataritza-legeriaren arabera, konpa-
razioak egin ahal izateko, balantzeko,
galdu-irabazien kontuko eta finantzaketa-
koadroko partida bakoitzarekin, 2007ko
abenduaren 31n itxitako ekitaldiko zifren
ondoan, aurreko ekitaldikoak ere aurkez-
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IBILGETUA:
Ibilgetze inmaterialak

Emakida, patente, lizentzia, 
marka eta antzekoak 19.106 19.106
Erabilera lagapen-eskubideak 391.708 391.708
Informatika-aplikazioak 1.350 1.350
Amortizazioak (118.216) (107.642)

293.948 304.522

Ibilgetze materialak
Lursailak eta Eraikuntzak 153.160 153.160
Instalazioak, altzariak 422.602 422.602
Bestelako ibilgetua 149.913 149.492
Amortizazioak (493.599) (474.040)

232.076 251.214

Finantza Ibilgetzeak (1. oharra)
Finantza-partaidetzak 548.025 545.225
Bestelako  kredituak 1.459.991 1.585.795
Fidantzak 618 618
Hornidurak (24.904) (34.474)

1.983.730 2.097.164

Ibilgetua guztira 2.509.754 2.652.900

AKTIBO ZIRKULATZAILEA
Zordunak 

Hainbat zordun 620.108 551.553

Aldi baterako finantza-inbertsioak 40.595 –   

Diruzaintza 1.831.494 1.805.208

Aldizkapenagatiko doikuntzak – 2.741

Aktibo Zirkulatzailea guztira 2.492.197 2.359.502

5.001.951 5.012.402

FONDO PROPIOAK
Erreserbak 345.760 267.147
Galdu-irabaziak - mozkina (galera) 109.427 78.613

Fondo Propioak guztira 455.187 345.760

HAINBAT EKITALD. BANATZEKO SARRERAK
Kapital-subentzioak 42.846 63.549
Hainbat ekitalditan banatzeko bestelako 
sarrerak 291.604 300.613

Hainbat ekitalditan banatzeko 
Sarrerak guztira 334.450 364.162

ARRISKU ETA GASTUETARAKO HORNIDURAK:
Kooperatiben Iraungipeneko 
Aplikazio Funtsa (2. oharra) 2.865.801 2.665.169

Arrisku eta Gastuetarako Hornidurak 
guztira 2.865.801 2.665.169

EPE LUZERAKO HARTZEK (3. oharra)
Bestelako hartzekodunak 806.576 869.478

Epe Luzerako Hartzekodunak guztira 806.576 869.478

EPE LABURRERAKO HARTZEKODUNAK:
Merkataritza hartzekodunak

Erosketa edo zerbitzu-prestazioengatik 
zorrak 535.858 754.162

Merkataritzakoak ez diren bestelako zorrak
Herri Administrazioak 2.830 13.671
Ordaintzeko dauden ordainsariak 1.249 –   

4.079 13.671

Epe Laburrerako Hartzekodunak guztira539.937 767.833

5.001.951 5.012.402
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AKTIBOA 31.12.07 31.12.06

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

2. oharra: 2007ko ekitaldian, baita aurreko ekitaldietan ere, kooperatiba kitatu edo/eta eraldatuen ondorioz Kontseiluaren
esku jarritako kopuru aplikatu gabeen saldoa jasotzen du FAEC Funtsak (Kooperatiben Iraungipeneko Aplikazio Funtsa).

3. oharra: Funtsean elkarte deribatuei ordaintzeke dauden zenbatekoak dira eta kooperatiben kitatze eta eraldatze-proze-
suetan izandako sarrerak.

Balantze laburtua 2007eko abenduaren 31n
EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA

Egoera-balantzeak 2007ko eta 2006ko abenduaren 31n 

PASIBOA 31.12.07 31.12.06
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Horniduarak-
Beste kanpo-gastu batzuk 6.372 6.559

Pertsonal gastuak-
Soldatak, ordainsariak eta asimilatuak 127.315 128.851
Zama sozialak 24.811 26.421

Ibilgetuaren amortizazio-zuzkidurak 30.133 32.754

Beste ustiapen-gastu batzuk
Kanpo-zerbitzuak 386.821 245.543
Zergak 1.375 1.347
Egindako transferentziak 365.655 354.869
Kooperatiba Iraungitze Aplikazio 
Funts Zuzkidura 849.267 146.355

USTIAPENEKO MOZKINAK 59.153 34.817

Finantza-gastuak eta gastu asimilatuak
Hirugarrengoekiko zorrak eta gastu asimilatuak –     –     

FINANTZA EMAITZA POSITIBOAK 18.921 10.316

OHIKO JARDUEREN MOZKINAK 78.074 45.133

Aparteko gastuak 665 595
Beste ekitaldietako gastuak eta galerak –     592

EZOHIKO EMAITZA POSITIBOAK 31.353 33.480

ZERGEN AURRETIKO MOZKINAK 109.427 78.613

Sozietateen gaineko zerga –     –   

EKITALDIKO EMAITZAK (MOZKINAK) 109.427 78.613

Erakundearen sarrerak bere jardueragatik
Bestelako sarrerak 37.406 41.041

Ustiapeneko bestelako sarrerak
Hartutako transferentziak 964.229 790.120
Kooperatiben Iraungitzeagatiko 
sarrerak (1. oharra) 849.267 146.355

USTIAPENEKO GALERAK –     –

Bestelako interesak eta diru-sarrera asimilatuak
Bestelako interesak 18.921 10.316

FINANTZA-EMAITZA NEGATIBOAK – –   

OHIKO JARDUEREN GALERAK – –

Ekit. emait. transf. kapital-subentzioak 9.009 9.407
Ezohiko sarrerak 199 27
Beste ekitaldietako sarrerak eta 
mozkina 22.810 25.233

EZOHIKO EMAITZA NEGATIBOAK – –

ZERGEN AURRETIKO GALERAK – –   

EKITALDIKO EMAITZAK (GALERAK) – –   

GASTUAK 31.12.07 31.12.06

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

2007eko ekitaldiko galdu-irabaziak
EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA

Galdu-irabazien kontuak, 2007an eta 2006an bukatutako ekitaldiei buruzkoak 

SARRERAK 31.12.07 31.12.06
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2007 ekitaldiko aurrekontu-egoera
Hona hemen 2007ko ekitaldirako ezarritako aurrekontuaren eta benetan izandako sarrera eta

gastuen arteko alderaketa:

SARRERA AURREKONTUA Aurrekontua Erreala %
2007 31.12.07 Gauzatua

OHIKO SARRERAK- 952.500 963.326 101,14%

Aurrekontuko diru-zuzkidura 943.500 943.526 100,00%

Ohiko bestelako sarrerak 9.000 19.800 220,00%

SARRERA BEREZIAK- 678.000 1.023.750 151,00%

Kitatzeak eta eraldaketak 669.000 975.071 145,75%

Bestelako  Finantza Sarrerak 9.000 48.679 540,88%

SARRERAK GUZTIRA 1.630.500 1.987.076 121,87%

SARRERA AURREKONTUA Aurrekontua Erreala %
2007 31.12.07 Gauzatua

PERTSONAL GASTUAK 159.500 152.126 95,38%

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK- 121.500 103.750 85,39%

Bidaiak, egonaldiak, leku-aldatzeak 6.627 8.514 128,47%

Kuotak eta harpidetzak 5.575 3.319 59,53%

Osoko Bilkuretara eta Batzordeetara joatea 55.438 36.224 65,34%

Azpikontratazioa 10.625 14.443 135,93%

Bestelako funtzionamendu-gastuak 42.183 40.212 95,33%

FAEC-CIPES gastuak 1.052 1.038 98,67%

BIRJARPENEKO INBERTSIOAK –     –     –

IZAERA OROKORREKO JARDUERA GASTUAK 39.500 16.950 42,91%

KOOP.SUSTAPEN JARDUERA HITZARMENAK 274.500 293.355 106,87%

ZUZENEAN EGINDAKO JARDUERAK 325.000 237.341 73,03%

HITZARMENAK FAEC ELKARTEAK 334.000 487.536 145,97%

ELKARTZE-EGITUREN KOFINANTZAKETA 376.500 365.655 97,12%

SARRERAK GUZTIRA 1.630.500 1.656.713 101,61%

AURREKONTU EMAITZA – SUPERABITA –     330.363
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Estatistika-
eranskina
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Kooperatiben erregistroko datuak
EAE-n  2007-12-31rako eratutako kooperatibak

Motak Guztira ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

NEKAZARITZAKOAK 99 50 24 25

ENPRESA-ELKARTEAK 2 2

KONTSUMOKOAK 32 2 17 13

KOOPERATIBA KORPORAZIOAK 1 1

KREDITUKOAK 1 1

BIGARREN MAILA EDO GORAGOKOAK 43 9 8 26

IRAKASKUNTZAKOAK 92 10 43 39

ERKIDEGOAN USTIATZEKOAK 4 2 2

MISTOAK 17 2 2 13

OSASUN ARLOKOAK 1 1

ENPRESA-ZERBITZUAK 28 5 5 18

ZERBITZU PROFESIONALAK 48 7 23 18

LAN ELKARTUKOAK 1057 149 467 441

ETXEBIZITZA-KOOP. 224 104 54 66

GUZTIRA 1649 338 647 664
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EAE-n  2007ko ekitaldian  eratutako kooperatibak

Motak Guztira ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

NEKAZARITZAKOAK 3 1 1 1

KONTSUMOKOAK 1 1

BIGARREN MAILA EDO GORAGOKOAK 1 1

IRAKASKUNTZAKOAK 1 1 

ERKIDEGOAN USTIATZEKOAK 2 2

ENPRESA-ZERBITZUAK 3 1 2

LAN ELKARTUKOAK 50 7 20 23

ETXEBIZITZA-KOOP. 5 2 3

GUZTIRA 66 12 26 28
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