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1. EROSKI EROSKI 1.

Kontsumitzaileen beharrak eta eskaerak gure 
estrategia komertzialean txertatzea, gure dendak 
haien gogokoenak izan daitezen.

Langileak gure jardueraren erdigunean jartzea: 
enplegu jasangarria eta kalitatekoa sortzea nahi 
dugu. 

Aberastasun gehiago sortzeko eta modu 
solidarioan banatzeko aukera emango diguten 
irabaziak lortzeko lan egitea.

Estrategian gizartearen osasunarekin, 
ongizatearekin eta garapen jasangarriarekin 
konpromiso sendoa txertatzea. Horrekin nahi 
duguna da:

 Bezeroei soluzio egokiak ematea etengabeko 
berrikuntzaren bitartez.

 Pertsonak integratzen dituen enpresa proiektu eta 
eredu bat sortzea.

 Langileen garapen pertsonala eta profesionala  
sustatzea.

 Espainiako merkatuan lidergo posizioak lortzea.

 Aberastasuna sortuko duen hazkundea 
ahalbidetzeko etekinak lortzea.

 Gure inguruneko ekonomia indartzea tokian tokiko 
hornitzaileekin.

 Kontsumitzaileak defendatzeko konpromisoa 
hartzea.

 Ingurumena errespetatzea eta horren aldeko 
kudeaketa bultzatzea.

 Gu gauden komunitatea hobetzen laguntzea.

Gure ikuspegia

G ure eginkizuna da kontsumitzaileen bizi kalitatea, 
osasuna eta ongizatea hobetuko duten onda-
sunak eta zerbitzuak eskaintzea gizarteari, kalita-

te, informazio eta prezio baldintzarik onenetan, kontsumo 
jasangarria sustatzeko konpromisoarekin.
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Gure eginkizuna

Lankidetza
Langileak protagonista dira EROSKIn, ez bakarrik 
beren jabetzakoa den kooperatiban, baita gainerako 
sozietateetan ere, erakundearekiko konpromisoa dela 
medio. 

Partaidetza
Kontsumitzaileen iritzia txertatzen dugu kooperatibaren 
estrategian haien partaidetzaren bitartez, eta geure 
bezeroei era aktiboan entzunda.

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

Berrikuntza
Uste dugu ezinbestekoa dela gure jarduera-eremuetan 
berrikuntzak etengabe egitea bai enpresak aurrera 
egin dezan eta bai gure jarduerak gizartean eta 
kontsumitzaileengan eragiten dituen itxaropenetara 
egokitu gaitezen.

Konpromisoa
Gure egunerokoan aintzat hartzen dugu 
kontsumitzaileen osasunaren eta segurtasunaren 
defentsa produktu sano, seguru eta osasungarrien 
eskaintza eginez eta informazio garden, baliagarri eta oso 
bat emanez. Aldi berean, gure jarduerak ingurumenean 
duen eragin ezkorra gutxitzeko lan egiten dugu. 

Eginkizuna, ikuspegia eta balioak

E ROSKIn, bost baliok erakusten dute zein den gure 
enpresaren proiektua eta nola erlazionatzen garen 
gure jardueraren inguruko pertsonekin eta inguru-

nearekin berarekin:

Gure balioak

Konpromisoa osasunarekin  
eta jasangarritasunarekin

E ROSKIn, duela 50 urte sortu ginenetik, kalitatezko 
elikaduraren alde jardun gara, eta etengabe igo 
ditugu geure buruari jarritako eskakizunak produktu 

jasangarriago bat eskaintzeko eta gure kontsumitzaileen 
beharrei erantzuteko.

Gure jardueraren inpaktuek tokiko dimentsioa ez ezik di-
mentsio globala ere hartzen duten testuinguru honetan, 
garrantzitsua iruditzen zaigu konpainia gisa hartutako 
konpromisoak Nazio Batuek 2015ean onartutako Gara-
pen Jasangarriko 17 Helburuekin (GJH) lerrokatzea, eta 
gainerako eragile ekonomiko, sozial eta ingurumenekoe-
kin batera lan egitea. Hori dela eta, Munduko Itunaren 
kide fundatzaileak izan ginen. Munduko Ituna Nazio Ba-
tuek 2002an proposatutako nazioarteko ekimena da, eta 
urtero berresten dugu gure konpromisoa, mundu osoan 
onartutako 10 printzipio ezartzea sustatzen baitu, enpre-
sen gizarte-erantzukizuna sustatzeko giza eskubideen eta 

enpresaren, lan-arauen, ingurumenaren eta negozio-jar-
dueren eta -estrategiaren ustelkeriaren aurkako borroka-
ren arloetan.

Izaera berarekin, eta sorrerako gure xedearekin bat eto-
rriz, garapen jasangarriaren printzipio horiek modu inte-
gralean txertatzen ditugu gure erakundean, gure plan 
estrategikoak eta kudeaketa-planak lerrokatuz, inpaktu 
negatiboak murrizteko eta arintzeko eta positiboak sus-
tatzeko helburuarekin. Horregatik, 2018an, Osasunaren 
eta Jasangarritasunaren aldeko EROSKIren 10 konpromi-
soak prestatu genituen 7.800 lagun baino gehiagoren 
laguntzarekin. Konpromiso horiek dira gure iparra eta 
ibilbide-orria kontsumitzaileen eta gizartearen eskaerei 
eta igurikimenei behar bezala aurre egiteko. 2019an, CA-
PRABOk ere bat egin du konpromiso horiekin.
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Saria merezi duen 
konpromisoa 
osasunarekin  
eta jasangarrita-
sunarekin

CORRESPONSABLES  
Sariak

Corresponsables Fundazioak aurten 
saria eman dio EROSKIri, finalista gisa, 
X. CORRESPONSABLES Sarietan, 
enpresa handien eta enpresa-
fundazioen kategorian, “Enpresa-
estrategia Osasunean eta 
Jasangarritasunean, 10 konpromiso” 
ekimenari esker.

Euskadiko Elikagai Berri-
kuntzaren Sariak – BTEM 
2019

EROSKI saritu dute Euskadiko Elikagai 
Berrikuntzaren Sariarekin (BTEM 2019) 
merkatuen berrikuntza kategorian. 
AZTIk eta Euskadiko Elikaduraren 
Klusterrak antolatua, EROSKI saritu zuten 
osasunaren, jasangarritasunaren eta 
tokiko produktuen aldeko apustuan 
aitzindaria izateagatik.


