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8. Gardentasuna

Kudeaketa  

etikoa eta ardurazkoa

Tokiko hornitzaileei erostea

Erantzukizuna marketinean  

eta etiketetan

Laneko osasuna eta segurtasuna 

Enplegu egonkorrak eta kalitatezkoak

Bezeroen kudeaketa Aniztasuna eta  

aukera berdintasuna,  

eta diskriminaziorik eza

Hornidura katearen  

jasangarritasuna

Produktu seguru eta osasungarriak

Ontzien ekodiseinua eta  

material jasangarriagoen erabilera

Prezio lehiakorrak

Berrikuntza 

Gizarte ekintzako  

ekimenen sustapena*

Kontsumitzaileen  

prestakuntza

 

Energia eraginkortasuna eta  

energia berriztagarrien erabilera

Karbono aztarna*

Elikagaiak alferrik galtzea

Jarduera ekonomikoa*

Hondakinak murriztea,  

berrerabiltzea eta birziklatzea

Materialtasun matrizea

102-47; 102-49Gai materialak

Ingurumen kudeaketa 

Konpromisoak, politikak eta kudeaketa arduratsua 

Enplegua eta lan harremanak 

Bezeroak, kontsumitzaileak eta produktuaren 
erantzukizuna

txikia ertaina                           handia

Garrantzia EROSKIrentzat
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Materialtasun azterketa 102-49

2 019ko Jasangarritasun Memoria prestatzeko, aurre-
ko urteko materialtasun azterketa eguneratu dugu. 
Azterketa horren helburua da zehaztea zeintzuk 

diren alderdi garrantzitsuak EROSKIren eragin ekonomi-
koak, ingurumenekoak eta gizartekoak islatzeko orduan, 
interes taldeen erabakietan eragiten dute, edo inpaktua 
sortzen dute ekonomian, ingurumenean edo sozieta-

tean. Materialtzat (garrantzitsutzat) jotakoak materialta-
sun matrizean islatzen direnak dira.

Hala, materialak izan daitezkeen gaiak identifikatzeko, ho-
nako hauek hartu dira aintzat:

Iturri bibliografikoak, batez ere 
GRIk argitaratutako erreferentziako 
estandarrak, esaterako GRI estanda-
rrak, edo Governance & Accounta-
bility-k eginiko sektoreko gehigarriak, 
Nazio Batuen Mundu Hitzarmeneko 
printzipioak eta informazio ez finant-
zarioari eta aniztasunari buruzko 
11/2018 Legea.

Merkatutik jasotako  
informazioa, batez ere sektoreko 
enpresek eginiko argitalpenak, edo 
EROSKIren hornidura sareko enpre-
sek eginikoak.

Erakundeari eta bere  
interes taldeei buruzko barneko 
eta kanpoko informazioa, hala 
nola langileekin, kontsumitzaileekin, 
bazkideekin, hornitzaileekin, hiru-
garren sektorearekin, administrazio 
publikoarekin, finantza zerbitzu eta 
inbertitzaileekin, eta hedabideekin 
eginiko xede taldeen eta inkesten 
emaitzak.

Jarraian alderdi batzuk lehenetsi dira, eta EROSKIrentzat eta 
gure interes taldeentzat garrantzitsuenak direnak aukeratu 
dira. Horretarako, barne azterketa bat egin da (EROSKIrentzat 
duen garrantzia), baita kanpoko azterketa bat ere (garrant-
zia interes taldeentzat), identifikaturiko gaien garrantzi maila 
ezagutzeko.

Erabilitako kontsulta metodo nagusia online inkesta izan da, 
bai interes taldeei (kanpoko ikuspegia), bai EROSKIn eraba-
kiak hartzeko erantzukizuna duten pertsonei (barneko ikus-
pegia). Talde horien barruan daude Zuzendaritza Kontseilua, 
plantilla, frankiziak, bazkide bezeroak, bazkide Kontsumit-
zaileak, hirugarren sektorea, hornitzaileak, Administrazio 
Publikoa, finantza zerbitzuak eta hedabideak. 

Azterketaren emaitzak berrikusi eta balioztatu dira, ma-
terialtasunak EROSKIren ingurumen arloko jarduna egoki 
eta modu orekatuan islatzen duela ziurtatzeko, bai eragin 
positiboena bai negatiboena. Zentzu horretan, halaber, 
garrantzitsutzat hartu dira honako hauek: “tokiko komuni-
tateak”, EROSKIren gizarte ekintza osorik islatzeko; “isurketak”, 
ingurumenean dugun aztarnaren inpaktua dela eta; eta 
“jarduera ekonomikoa”, kudeaketa eta emaitza ekonomikoak 
ere sartzeko.

Amaitzeko, materialtasun matrizea lortu da, eta bertan iden-
tifikatu dira EROSKIren alderdi materialak:

Halaber, * duten gaiak txertatu dira, EROSKIren jardueran duten lotura eta garrantzia direla eta.
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Gai materiala
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Gai materialen zerrenda eta horien estaldura 102-46; 103-1

Gai  
materiala

Non sortzen  
da inpaktua

EROSKIren  
inplikazioa Materialtasunaren arrazoia

Jarduera  

ekonomikoa 

(GRI 201)

Erakundearen barruan 

eta 

kanpoan

Zuzenekoa eta zehar-

kakoa

Enpresaren kudeaketa ekonomikoak eragin handia du haren 

interes taldeetan. Sortutako langile kopuruari eragiten dio, 

produktu eta zerbitzuen erosketari, merkataritza sareari, enpresa 

estrategiari, zorraren kudeaketari eta mozkinen banaketari, 

besteak beste.

Tokiko hornitzaileei 

erostea 

(GRI 204)

Erakundetik kanpo Zuzena Dugun erosketa bolumenak eta hornitzaile kopuruak balizko 

eragin nabarmena dakar lan egiten dugun inguruneko tokiko 

hornitzaileen garapenean.

Enpresa jokabide 

etikoa eta ardurat-

sua (GRI 205)

Erakundearen barruan  

eta kanpoan

Zuzena Enpresak jokabide etiko eta arduratsua izatea ezinbestekoa da 

interes taldeentzat; hori dela eta, ustelkeriaren aurkako neurriak 

hartzen ditugu.

Ontzien ekodi-

seinua eta mate-

rial jasangarria-

goen erabilera 

(GRI 301)

Erakundearen barruan  

eta kanpoan

Zuzenekoa eta zehar-

kakoa

Ontzi eta bilgarriak fabrikatzeak, erabiltzeak eta eskaintzeak 

eragin handia izan dezake ingurumenean. Horregatik, mate-

rialen kontsumoa optimizatzea eta jasangarritasun irizpideak 

integratzea ezinbestekoa da gure bezeroentzat eta, oro har, 

gizartearentzat.

Karbono  

aztarna 

(GRI 305)

Erakundetik kanpo Zuzenekoa eta zehar-

kakoa

Berotegi efektuko gasek gizakion osasunean eta kliman duten 

inpaktua da egungo arazo handi eta garrantzitsuenetako bat 

interes talde desberdinentzat.

Hornidura katea-

ren jasangarrita-

suna  

(GRI 308-414)

Erakundetik kanpo Zuzenekoa eta zehar-

kakoa

Hornitzaileen katea arduraz kudeatzeak, gizarte irizpideak, 

ingurumenekoak eta etikoak txertatuta, gure enpresan eta balio 

kate osoan erantzukizun politikak ezartzen laguntzen du.

Enplegu egonko-

rrak eta kalita-

tezkoak 

(GRI 401)

Erakundearen barruan  

eta kanpoan

Zuzena Enpleguaren egonkortasuna eta kalitatea funtsezkoak dira 

EROSKI bezalako enpresa batean, zeinetan langile asko koope-

ratibaren jabe ere badiren, eta zeinetan 30.000 langile zuzen 

baino gehiago dauden.

Laneko osasuna 

eta segurtasuna  

(GRI 403)

Enpresa barruan Zuzena Langileak diren gure lehentasunezko interes taldeetako bat; 

horregatik, laneko arriskuak prebenitzea, eta osasuna eta segur-

tasuna sustatzea, funtsezkoa da enpresan.

Aniztasuna eta 

aukera berdinta-

suna, eta diskrimi-

naziorik eza  

(GRI 405-406)

Erakundearen barruan  

eta kanpoan

Zuzena Diskriminaziorik ez izateko politikak edukitzea eta aniztasunean, 

kultur aniztasunean eta emakumeen eta gizonen arteko ber-

dintasunean oinarrituriko lan ingurune inklusiboa izatea gure 

enpresaren konpromisoetako bat da.

Gizarte ekintzako 

ekimenen susta-

pena (GRI 413)

Erakundetik kanpo Zuzena Kooperatibaren oinarrizko printzipioetako bat da gizartean 

aktiboki parte hartzea, lan egiten dugun komunitateen garapen 

ekonomikoa eta gizarte garapena bultzatuko duten gizarte 

ekintzako programen bidez.

Produktu  

osasungarriagoak  

(GRI 416)

Erakundearen barruan  

eta kanpoan

Zuzenekoa eta  

zeharkakoa

Elikagaiak banatzen dituen enpresa gisa, gure hornitzaileekin 

batera produktu guztien kalitatea eta segurtasuna bermatzea 

oso garrantzitsua da guretzat. Produktu osasuntsuagoak eta 

dieta bereziei egokituak edukitzea oinarrizkoa da gure bezeroen 

premiei erantzuteko.

Erantzukizuna 

marketinean eta 

etiketetan 

(GRI 417)

Erakundearen barruan 

eta kanpoan

Zuzenekoa eta  

zeharkakoa

Marketineko jakinarazpenetan eta etiketatzean irizpide etikoak 

eta erantzukizunekoak aplikatzeak, arreta bereizia eskaintzeak 

eta marketin indibidualizatuak garrantzi handia dute gure 

bezeroentzat.

Memorian aurkeztutako adierazleen kalkuluari buruzko informazio 
osagarria 

Adierazlea Irismena Kalkulatzeko metodologia/Iruzkinak

Zuzeneko langileei buruzko 

informazioa (GRI 102-8, 405-1)

EROSKI Taldea Zuzeneko langileen eta bazkide langileen kopurua 2019ko ekitaldiko azken hilabetean 

(2020ko urtarrila) erregistratutako datuen batezbestekoa da.

Kontratu motaren, lanaldiaren, adinaren, generoaren eta la kategoriaren araberako 

ehunekoak 2020ko urtarrilaren 31ko (ekitaldiaren amaiera) datuei dagozkie. Ehuneko 

horiek guztira adierazitako langile kopuruari (28.939) aplikatu zaizkie.

Txandakatze kopurua eta indizea erakundea honako arrazoi hauengatik utzi duten 

langileei dagokie: beren borondatez, kaleratzeagatik, erretiroagatik edo heriotzagatik.

Ordainsariei buruzko  

informazioa

(GRI 102-34, 102-35, 102-36, 

102-37, 102-38, 102-39, 202-1, 

405-2)

EROSKI Taldea EROSKI Koop. E.-ari eta Taldearen gainerako sozietateei buruzko informazioa eskaini da, 

ordainsari aldeen arabera bereizita. Emandako datuak 2019 urte naturalekoak dira, 

eta soilik Bazkideei eta langile finkoei dagozkie. EROSKI Koop. E.-ko Kontsumo Gordina-

ren Aurrerapenari buruzko datuak erabiltzen dira, eta gainerako sozietateetako urteko 

ordainsari gordinari buruzkoak. Ordainsari garbiaren eta PFEZ atxikipenen (Gizarte 

Segurantzari eginiko ekarpenak batu gabe) batuketa da Kontsumo Gordinaren Aurre-

rapena.

IBEX 35eko enpresekin alderatzeko erabilitako datuak hemendik atera dira: “Los jefes 

del Ibex ganan 79 veces más que sus empleados”, El País egunkarian argitaratua 

2019ko apirilaren 15ean.

Istripu tasari buruzko informa-

zioa eta LAPi buruzko pres-

takuntza (GRI 403-2, 404-1)

EROSKI Taldea 2019. urte naturaleko datuak.

Marka propio bakoitzeko pro-

duktu kopurua (102-2)

EROSKI Taldea Ecron, Visto Bueno eta Romester markei buruzko datuak 2019ko martxorik 2020ko 

urtarrilera bitartekoak dira.

Materialak (301-3) EROSKI Taldea SCRAPSei aitortutako datuak 2019. urte naturalekoak dira.

Berrerabilitako ontzi logistikoak 

(GRI 301-3)

EROSKI Taldea 

(elikadura  

arloa)

2019ko ekitaldian EROSKI, CAPRABO eta VEGALSAren plataformetan erabilitako paletei 

eta plastikozko kaxei buruzko datuak. Isurketen eta zuhaitz kopuruaren murrizketari 

buruzko datua CHEPek eman digu, eta CHEPen EURO paletaren Bizi Zikloaren Analisi 

(BZA) independente batean oinarrituta kalkulatu da, zuri baliokidearekin alderatuta, 

ISO 14044 Arauaren arabera.

Erakundearen energia kontsu-

moa (GRI 302-1)

EROSKI Taldea Ez dago erabileren arabera xehakaturiko elektrizitate kontsumoari buruzko daturik.

Kalkuluan erabilitako bihurketa faktoreak:

• Kilowatt ordua megajouletara bihurtzeko: 1 kWh = 3,6 MJ.

• Garraio eragiketetako erregai kontsumoa (Iturria: EROSKIren kalkuluak, bere garraio 

flotaren arabera).

Diesel litroak gigajouletan adierazteko bihurketa (Iturria: “Factores de emisión. Registro 

de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbo-

no”. MITECO, 2019):

- Dieselaren dentsitatea: 832,5 kg/m3

- Dieselaren bero ahalmena: 43 GJ/t.

Energia intentsitatea  

(GRI 302-3)

BEGen zuzeneko isurketen 

intentsitatea (GRI 305-4)

EROSKI Taldea Erakundearen energia kontsumo erlatiboa kalkulatzeko adierazleak:

• Merkataritza azalera: 1.231.300 m2 (2020ko urtarrilaren 31n)

• Salmenta garbiak: 4.584 milioi euro

Energia kontsumoa murriztea 

(GRI 302-4)

EROSKI Taldea Garraiorako erregai kontsumoaren eta energia kontsumoaren murrizketak aurkezteko 

2017ko datuak erabili dira oinarritzat, bat baitatoz GRIren ereduari jarraituz egin dugun 

lehen jasangarritasun txostenarekin.




