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JOXEAN ALUSTIZA USANDIZAGA
Fagor Taldeko lehendakaria

2021. urtea garrantzitsua izan da Fagor Taldean, gure Batzar Nagusiak 
Fagor 2030 iraunkortasun estrategia onartu baitu. Fagor 2030 
hamarkada oso baterako ibilbide orria da, gure jardun industriala 
iraunkortasunak ezaugarritutako aro berrira moldatzeko iparrorratza.

Bost ardatz nagusik osatzen dute gure iraunkortasun estrategia: 
lehiakortasuna, gobernantza kooperatiboa, pertsonak, ingurugiroa 
eta komunitatea. 2021. urteko memoriatik hasita, urtez urte joango 
gara bost ardatz horietako bakoitzean izaten ari garen bilakaeraren 
berri ematen, bai gure bazkide langileek, eta baita gainontzeko interes 
taldeek ere, egiten ari garena ezagutzeko eta baloratzeko aukera izan 
dezaten.

Gainontzean, 2021. urtea aurrekoa baino hobea izan da Fagor Taldean. 
Covid 19-ak eragindako pandemiak ezaugarritutako testuingurura 
egoki moldatzen jakin dugu eta aurreko urtearekin alderatuta, emaitza 
ekonomikoek hobekuntza nabarmena izan dute. Azpimarratzekoak dira 
hornidura katean bizitako tentsioak, eta urte bukaera aldera energiak 
izan duen neurrigabeko garestitzea. Horri guztiari, berriki Ukrainako 
gatazka gehitu zaio, eta horrek ziurgabetasunez bete du 2022. urtea.

Edozein kasutan, etorkizunari ilusioz begiratzen diogu, bereizgarri dugun 
enpresa ulertu eta egiteko eredutik, Garapen Iraunkorrerako Helburuei 
ekarpen esanguratsua egiteko gogoz. Etorkizuna hobetzeko lanean 
gabiltza, iraunkortasuna eta berrikuntza erdigunean.

Honako kooperatiba hauek osatzen dugu  
Fagor Taldea: Fagor Ederlan, Fagor Arrasate, Fagor 
Professional, Fagor Automation, Fagor Electrónica, 
Copreci, Mondragon Assembly eta Galbaian. 

Fagor S. Coop.
Kooperatiba horiek guztiek Fagor S. Coop. bigarren mailako kooperatiba osatzen 
dute. Horrek barne zerbitzuak eskaintzen ditu, eta sostengua ematen du gobernantza 
kooperatiboaren, pertsonen kudeaketaren, iraunkortasunaren, antolaketa eta sistemen, 
lehiaren zaintzaren eta pertsonen garraioaren arloetan. Fagor Taldearen gobernantza ere 
zentro horretatik kudeatzen da.

LEHENDAKARIAREN GUTUNA
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FAGOR GARA

Soluzio teknologiko 
aurreratuak eskaintzen 
dizkiegu mundu osoko 
bezeroei

Euskal industria talde kooperatibo handiena gara

Gainera, marka lizentziarako hitzarmenak ditugu 
sinatuta Amica, EuroMénage eta Rhointer enpresekin, 
Fagor marka hurrenez hurren etxeko etxetresna 
elektrikoen, etxetresna elektriko txikien eta sukaldeko 
tresneriaren sektoreetan erabiltzeko.

Fagor Taldetik soluzio teknologiko aurreratuak 
eskaintzen dizkiegu mundu osoko bezeroei. Marka 
1959an sortu zenez gero, ibilbide luzea egin dugu. 
Garai hartan, aitzindariak izan ginen enpresa ulertzeko 
eta egiteko eredu demokratiko bat sortzen. Gaur egun, 
erreferenteak izaten jarraitzen dugu teknologikoki eta 
sozialki aurreratuenak dauden kooperatiben artean.

Oso talde dibertsifikatua gara, eta produktu katalogo 
zabala dugu: 

Automobilgintzarako osagaiak

Etxetresnetarako osagaiak

Osagai elektronikoak

Deformazio bidezko makina-erreminta

Kontrol eta neurketa ekipoak

Muntaketa prozesuen automatizazioa

Ostalaritza eta sukaldaritzarako ekipamendu 
industriala

Garbiketa ekipoak eta hotz komertziala

Jabetza industrial eta intelektualeko 
zerbitzuak, etab.

8 11.003 + 20 3 1,13 M€ 
kooperatiba langile filial berrikuntza

zentro
konpromiso
sozialean
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Kapitalaren izaera 
instrumentala eta mendekoa

Kudeaketan parte hartzea Elkartasuna ordainsarietan

Lanaren mendeko tresnatzat 
jotzen da kapitala, enpresa 
garatzeko ezinbesteko.

Bazkide harremanetik harago, 
autoantolaketaren pixkanakako 
garapena eta enpresaren 
kudeaketan parte hartzea dakar 
kooperatibagintzaren izaera 
demokratikoak.

Ordainsari nahikoa eta 
elkartasunezkoa aldarrikatzen dira 
kudeaketaren oinarrizko printzipio 
gisa.

Atxikimendu librea Antolamendu demokratikoa Lanaren subiranotasuna

Irekia eta inolako diskriminaziorik 
gabea da oinarrizko printzipioak 
onartzen dituzten eta egon 
daitezkeen lanpostuetarako gaitasun 
profesionala egiaztatzen duten gizon 
eta emakume guztientzat, inolako 
bereizkeriarik gabe.

Bazkide langileen oinarrizko 
berdintasuna aldarrikatzen da, 
izateko, edukitzeko eta ezagutzeko 
eskubideei dagokienez. Horrek 
ezinbestean dakar enpresaren 
antolamendu demokratikoa 
onartzea.

Lana jotzen da natura, gizartea eta 
gizakia bera eraldatzeko faktore 
nagusitzat.

Kooperatiba 
taldea gara

Oro har MONDRAGONen eta bereziki Fagorren 
Esperientzia Kooperatiboaren oinarrizko 
printzipioak hamar dira:

GURE PRINTZIPIO KOOPERATIBOAK

01. 

04. 

02. 

05. 

03. 
Lankidetza

Hezkuntza

Eraldaketa soziala Izaera unibertsala

Lankidetza jotzen da 
elkartasunaren aplikazio zehatz 
eta enpresa eraginkortasunaren 
baldintzatzat.

Gainerako printzipioen ezarpena 
sustatzeko, ezinbestekoa da 
hezkuntzara behar adina giza 
baliabide eta baliabide ekonomiko 
bideratzea, haren alderdi guztietan.

Beste herriekiko elkartasunezko 
eraldaketa sozialerako 
borondatea adierazten da, Euskal 
Herrian egindako jarduketaren 
bidez, gizartea eta ekonomia 
berreraikitzen eta euskal 
gizarte libreago, bidezkoago 
eta solidarioago bat eraikitzen 
laguntzeko.

Bokazio unibertsalaren adierazpen 
gisa, demokrazia ekonomikoaren 
alde lan egiten duten guztienganako 
elkartasuna aldarrikatzen da 
“ekonomia sozialaren” esparruan. 
Kooperatibismoak, gainera, 
bere egin ditu nazioarteko 
kooperatibismoari dagozkion 
Bake, Justizia eta Garapenerako 
helburuak.

07. 

10. 

08. 09. 

06. 

Gure izaera
10 printzipio kooperatibotan 
oinarritzen da
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Modu irekian jarduten dugu, 
kooperatibekin eta berrikuntza 
ekosistemako eragileekin lankidetza 
estuan

Gure misioa bete ahal izateko, epe ertain eta luzerako joerak zaindu 
behar ditugu, kooperatiben eta lurraldeko berrikuntza ekosistemaren 
arteko konektore lana egin behar dugu, eta kooperatibei balioa emango 
dieten osagarritasun espazioak bilatu behar ditugu. Era horretan, gure 
eraldaketak aurreratu eta bizkortu ahal izango ditugu, ekonomia digital, 
deskarbonizatu eta zirkularrak markatutako testuinguru berrira garaiz 
egokitzeko. Horretarako, modu irekian jarduten dugu, kooperatibekin eta 
berrikuntza ekosistemako eragileekin lankidetza estuan.

Fagor Taldeak 2030. urtera 
begira daukan bisioa:
“Talde Kooperatibo Industriala, lehiakorra eta 
berritzailea, enpresa egiteko daukan modu 
demokratiko, inklusibo eta iraunkorragatik ezaguna. 
Kide izateaz harro dauden pertsonek osatzen dute, 
giza garapen iraunkorrean nazioarteko erreferentzia 
den lurraldean”.

Fagor S. Coop.entzat zehaztu 
dugun misioa:
“Fagor Taldeko kooperatibei iraunkortasunaren 
bidean laguntzea eta, lurraldeko gainerako eragileekin 
lankidetzan, Debagoiena eta, horrenbestez, Euskal 
Herria giza garapen iraunkorraren erreferentzia 
bihurtuko dituen prozesu komunitario baten 
gobernantzan parte hartzea”.

MISIOA, BISIOA ETA BALIOAK

Fagorren antolamendu kultura, arestian aipatutako oinarrizko printzipio kooperatiboetan ez ezik, honako balio 
hauetan ere oinarritzen da: 

AUTOEXIJENTZIA

Gure kooperatibaren jabeak 
garenez, gizarte eta enpresa 
proiektuarekin epe luzerako 
konpromisoa hartzen dugu. Gure 
lan egiteko modua etengabe 
egokitzen dugu, pertsona 
bakoitzak bere onena emanez, 
erronka zein helburuak lortzeko.

ERANTZUKIDETASUNA

Bazkide bakoitza Fagorren 
etorkizunaren arduradun bihurtzen 
da, kooperatibaren gobernantza 
demokratikoan parte hartuz eta 
inplikatuz. 

ELKARTASUN ARDURATSUA

Gure pertsonekiko, gainerako 
kooperatibekiko eta 
gizartearekiko arduratsuak gara. 
Elkartasuna autoexijentziatik eta 
erantzukidetasunetik lantzen dugu.
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Aurrerakin maila 
konpentsatzeko fondoa

Emaitzen birbanaketa 
egiteko

1.441.200,00 €
Bazkide bat, bozka 1

3.403.220,00 €

IPDK funtsera bideratutako dirua

Fagorren langileak jabe ere bagara, eta gobernu 
organoetan, irabazien banaketan nahiz kudeaketan 
parte hartzen dugu, “bazkide bat, bozka bat” 
printzipioan oinarrituz. Horrek enpresa proiektuarekiko 
erantzukidetasunez jokatzera garamatza, eta epe 
laburreko banakako interesen gainetik guztion ongia eta 
kooperatibaren epe luzeko egonkortasun ekonomiko-
finantzarioa lehenestera.

Emaitzak Fagor Taldeko kooperatiben artean banatzen 
ditugu, egoera onenean dauden kooperatibek okerren 
daudenei laguntzeko. Horrez gain, kooperatibaren batek 
enplegu arazoak dituenean, sobera dauden pertsonak 
beste kooperatiba batzuetan birkokatzen ditugu.

Fagorren sortzen dugun aberastasuna modu 
solidarioan banatzen dugu, ez dadin arrakala 
handiegirik sortu gehien eta gutxien irabazten  
dutenen artean.

Gure irabazien %12a Gizarte Funtsera bideratzen dugu, 
eta hortik hainbat gizarte ekimen eta proiektu sustatu 
eta diruz laguntzen ditugu.

Zerk 
bereizten gaitu?

EREDU KOOPERATIBOA Gobernantza demokratikoa Elkartasunean oinarritutako lankidetza

Ordainsari elkartasuna

Gizarte konpromisoa

Kooperatiba izaera da gure bereizgarri nagusia.  
Beste enpresa eredu batzuekin alderatuz, hauek dira 
ezberdin egiten gaituzten ezaugarri nagusiak:

3.607.610 €

01. 03. 

02. 

04. 

Zenbat gehiago kobratzen 
dute exekutiboek plantillako 
batez besteko soldatarekin 
alderatuta?

Fagor, batez beste Ibex 35 enpresak, 
batez beste
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IRAUNKORTASUNAREKIN KONPROMISOA MONDRAGON KORPORAZIOA LURRALDEAN SUSTRAITUTA

Iraunkortasuna gure proiektu kooperatiboa berritzeko 
aukera moduan ikusten dugu, eta aitzindari izan 
nahi dugu kooperatibismoa iraunkortasunak 
ezaugarritutako garai berrira egokitzeko. Horretarako, 
Fagor 2030 iraunkortasun estrategia definitu 
eta onartu dugu. Bertan, hamarkada honetarako 
funtsezko 5 konpromiso hartu ditugu:

MONDRAGON korporazioaren sorburua gara, 
munduko korporazio kooperatibo handiena. 90 
kooperatibak baino gehiagok osatzen dute, 140 
filial baino gehiago ditu bost kontinenteetan, lau 
negozio arlotan antolatuta: Finantzak, Industria, 
Banaketa eta Ezagutza. Mondragonek bere 
unibertsitatea eta 15 I+G zentro ditu, kooperatibak 
talentuz hornitzeko eta haien berrikuntza 
estrategiak bultzatzeko, eta nazioartean, 
lehiakortasun inklusiboko eredutzat hartzen da. 
Orotara, MONDRAGONeko kooperatibok 11.000 M 
€-tik gora fakturatzen ditugu, eta 80.000 pertsonari 
baino gehiagori ematen diegu lana, mundu osoan. 
Pertsona horien %45ek industriaren arloan egiten 
dute lan. Lankidetza eta elkartasun mekanismo 
ugari ditugu, erresilienteagoak bihurtzen 
gaituztenak eta funtsezkoak izango direnak 
hurrengo urteetan aurre egin behar izango diegun 
aldaketei arrakastaz ekiteko.

Fagor Taldeak sustrai sendoak ditu bere lurraldean eta 
komunitatean, eta historikoki rol garrantzitsua izan 
du haren eraldaketa sozioekonomikoan. Horretarako, 
hainbat ekimen eta erakunde bultzatu eta babestu 
ditu, eta horien gobernu organoetako kide da:

01. 
Gure negozioak eraldatzea, ekonomia digital, 
deskarbonizatu eta zirkular baten testuinguruan 
lehiakorrak izan, eta enplegua sortzen jarraitzeko.

02. 
Gure gobernantza eredu demokratikoa hobetzen eta 
garatzen jarraitzea.

03. 
Testuinguru egokiak sortzea, gure pertsonek beren 
onena eman dezaten.

04. 
Gure karbono aztarna murriztea, klima larrialdiari 
aurre egiteko.

05. Gizartearen autoeraketa sustatzea, Garapen 
Iraunkorrerako Helburuak lortzeko palanka gisa.

https://www.lagunaro.es/ataria2/menu_principal#&panel1-1
https://www.saiolan.com/eu/
http://www.arizmendi.eus/eu/
https://gizabidea.eus/
https://mundukide.org/eu/
https://www.emun.eus/
https://www.mondragon.edu/eu/goi-eskola-politeknikoa
https://www.mondragon.edu/eu/humanitate-hezkuntza-zientzien-fakultatea
https://www.mondragonlingua.com/eu/
https://www.osarten.com/ataria/home#
https://www.mondragon.edu/eu/humanitate-hezkuntza-zientzien-fakultatea
https://konfekoop.coop/?lang=eu
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Lankidetzak 
erresilienteago 
egiten gaitu

Mekanismo horren bidez, emaitza positiboak dituzten 
kooperatibek beren irabazien ehuneko jakin bat 
ematen dute ekitaldia emaitza negatiboarekin amaitu 
duten kooperatiben galeren zati bat konpentsatzeko, 
eta, horrela, haien susperraldi ekonomikoari 
laguntzeko. Kooperatiba guztiek ekitaldia positiboan 
amaitu badute, irabaziaren zati bat kooperatiben 
artean banatzen da, irabazi handienak izan dituztenen 
eta irabazi txikiagoak izan dituztenen arteko 
elkartasun ariketa gisa.

MONDRAGONeko kooperatiba guztiek emaitza 
positiboen %5en baliokidea den inbertsio bat egiten 
dute urtero MONDRAGON Inversiones, S. Coop.
en. Baliabide horiek, besteak beste, kooperatibei 
nazioarteko hedapenean laguntzeko eta hazkunde 
prozesuetan enpresa proiektuak bultzatzeko 
erabiltzen dira, baita kooperatiben ondare egiturak 
indartzeko ere.

MONDRAGONeko kooperatibok Borondatezko 
Gizarte Aurreikuspeneko erakunde bateko kide gara 
(LagunAro). LagunAro kooperatibetako bazkideek 
(mutualistek) egindako ekarpenekin eratutako funts 
bat kudeatzeaz arduratzen da, eta hainbat prestazio 
eskaintzen ditu, tartean, enplegurako laguntza. 
Enplegurako laguntza lankidetzarako tresna bat da, 
aldi ekonomiko kaskarrei aurre egiteko diseinatua, eta, 
kooperatibekin batera proposatzen eta finantzatzen 
dituen neurrien artean, besteak beste, bazkideen 
enpleguari eustearekin zuzeneko lotura dutenak 
daude, aurre erretiroen finantzazioaren bidez, egutegi 
mugikorraren bidez, langabezia eraginkorraren bidez, 
mutualisten birmoldaketa profesionalaren bidez eta 
LagunAroko kide diren  kooperatibetako bazkideen 
birkokapenen bidez, behin-behinean zein behin betiko.

Lankidetzarako eta elkartasunerako hiru mekanismo 
horiek funtsezkoak izan dira COVID-19ak eragindako 
krisia arrakastaz kudeatzeko; beraz, argi dago 
mekanismo horiek erresilienteagoak egiten 
gaituztela eta lehiarako gaitasun handiagoa ematen 
digutela.

Arestian aipatu dugun bezala, Fagor Taldean eta MONDRAGON Taldean baditugu 
lankidetzarako eta elkartasunerako hainbat mekanismo, erresilienteagoak egiten 
gaituztenak eta lehiarako gaitasun handiagoa ematen digutenak. Mekanismo horiek 
kooperatibei funtsezko hiru alderditan laguntzera bideratuta daude:

01. EMAITZEN BIRMOLDAKETA

02. ENPRESA GARAPENERAKO 
LAGUNTZA

03. ENPLEGURAKO 
LAGUNTZA

Lankidetzarako eta elkartasunerako 
hainbat mekanismo dauzkagu, 
erresilienteagoak egiten gaituztenak, 
eta lehiarako gaitasun handiagoa 
ematen digutenak.
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Fagor Taldeko kooperatibak 
mundu osoan daude 
zabalduta, eta ezin konta ahala 
sektoretan, gainera. 20tik gora 
filial ditugu atzerrian, gure 
bezeroei behar bezalako arreta 
eskaini ahal izateko.

Begiratu 
batean

Copreci
Arkansas, AEB

Fagor Professional
Miami, AEB

Copreci

Fagor Ederlan

Fagor Ederlan

Mondragon Assembly

Mondragon 
Assembly

Fagor 
Professional

Jalisco, Mexiko

Fagor Professional
Lamotte Beuvron, Frantzia

Fagor Professional
Lamotte Beuvron, Frantzia

Fagor Professional
Lucena, Espainia

Copreci
Conegliano TV, Italia

Fagor Professional
Donibane Lohizune, Euskal Herria

Copreci
Altsasu, Euskal Herria

Sâo Paulo, Brasil

Americana, Brasil

San Luis de Potosí, Mexiko

Querétaro, Mexiko

Cancún, Mexiko

Fagor Ederlan

Fagor Professional

Fagor Professional

Tafalla, Euskal Herria

Huesca, Espainia

Barcelona, Espainia

Mondragon Assembly

Mondragon Assembly

Mondragon Assembly

Copreci

Fagor Professional

Copreci

Fagor Automation

Copreci
Mondragon
assembly

Fagor Arrasate

Fagor Ederlan

Orange, Frantzia

Radolfzell-Stahringen, Alemania

Hilpoltstein, Alemania

Dvorce u Bruntálu, Txekia

Varsovia, Polonia

Gebze, Turkia

Pekin, Txina

Zhuhai, Txina

Nueva Delhi, India

Kunshan City, Txina

Ziar Nad Hrono, Eslovakia



Etorkizuna 
hobetzeko 
lanean

TALDE LEHIAKOR 
ETA BERRITZAILEA 

ETORKIZUNA HOBETZEKO,
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TALDE LEHIAKORRA ETA 
BERRITZAILEA GARA

Fagor Taldean kooperatiben
ahalegin berritzailea
babesten dugu.

Enpresa lehiakortasuna lankidetzarekin eta justizia 
sozialaren bilaketarekin uztartzen jakin duen talde 
kooperatiboa gara. Enpresa, hain zuzen, bazkide 
langileen eta, oro har, gizartearen beharrak asetzeko 
tresna da, eta bere helburua bete dezan, lehiakorra eta 
errentagarria izan behar da.

Berrikuntza funtsezkoa izango da ekonomia digital, 
deskarbonizatu eta zirkular batera egokitzeko. 
Berrikuntza eredu ireki batean sinesten dugu, eta 
inguruko eragileekin elkarlanean ari gara berrikuntza 
ekosistema ireki bat eraikitzeko, eta, hartara, gure 
kooperatiben eraldaketa bizkortzeko.
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Taldeko emaitza ekonomiko-finantzario nagusiak

Sortutako eta banatutako 
aberastasuna

Irudi honek azaltzen du Fagor Taldeko kooperatibek sortutako balio ekonomikoaren banaketa nola egiten den:

3.086.920 € 1.441.200 € 36.487.960 €
Mondragoneko 
elkartasun 
mekanismotara 
bideratuakoa

Fagor Taldeko 
ordainsari elkartasun 
fondoa

Banatzeko 
 geratzen dena

1.481.609.562 €

16.950.540 € 41.016.080 €

57.966.620 €
Fagor Taldeko kooperatiben 
artean mundu mailan 
fakturatutakoa

Filialetan geratzen dena Euskal Herrian geratzen dena

Fagor Taldeko kooperatiben 
artean mundu mailan 
irabazitakoa

2020 2021

Salmentak 1.265 M€ 1.482 M€

Irabazi kontsolidatuak 28,38 M€ 57,97 M€

Irabaziak EH mailan 20,75 M€ 41,01 M€

Irabazi kontsolidatuetatik Ehan geratzen den % 73% 71%

Finantza zor garbia/EBITDA ratioa 2,09 1,7

Independentzia ratioa 0,56 0,68

Bazkide langileei
23.429.080 €

Erreserba fondoetara 
9.418.240 €

Gizartera
3.640.640 €

3.403.220 €
Fagor Taldeko 
emaitzen 
birbanaketa

Kooperatiba bakoitzak bere irabazien 
%15 bideratzen du mekanismo 
honetara kooperatiba guztien artean 
sortutako aberastasunaren banaketa 
ekitatiboagoa egiteko edota galerak 
izan dituztenen kasuan, neurri batean 
konpentsatzeko.

%10
%26

%64
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Kooperatiben 
bidelagun izanik,
hauei laguntzeko 

zerbitzu eta  
baliabide ezberdinak 

eskaintzen ditugu.
Kooperatiba bakoitzak bere negozio eredua du, 
eta burujabea da bere enpresa estrategiaren 
garapenean. Fagor Taldeak eta bigarren 
mailako kooperatiba gisa Fagor S. Coop.ek, 
lankidetzarako mekanismoak eta kooperatiben 
arteko gobernantza organoak kudeatzeaz gain, 
hainbat zerbitzu eskaintzen dizkie kooperatibei:

FAGOR MARKA

Kooperatibek erabiltzen 
dituzten marka gehienak 
Fagor S.Coop.-en 
jabetzakoak dira, eta hauen 
zaintzaz zein hirugarrenei 
emandako lizentzien 
kudeaketaz arduratzen 
da, bereziki, Fagor markari 
dagokionean.

IRAUNKORTASUNA

Fagor Taldeak Fagor 2030 
iraunkortasun estrategia definitu 
du, eta kooperatiben eta Taldearen 
arteko lankidetzaren bidez 
garatuko du. Gainera, kooperatibei 
aholkularitza ematen die 
negozio estrategia eta ereduetan 
iraunkortasuna txertatzeko, bai eta 
karbono aztarnaren kudeaketan ere. 

GESTIO SOZIALA

Aholkularitza eskaintzen du 
gobernantza kooperatiboan eta arau 
esparruaren garapen eta aplikazioan, 
baita kultura kooperatiboaren, 
genero berdintasunaren, euskararen 
normalizazioaren eta osasunaren 
eta absentismoaren kudeaketan ere.

LEHIAKIDEEN ZAINTZA

Lehia merkatuari, bezeroei, 
hornitzaileei eta ingurune 
ekonomikoari buruzko informazio 
eta zaintza teknologikoko 
zerbitzuak eskaintzen dizkie batez 
ere Taldeko kooperatibei. 

ANTOLAKETA ETA SISTEMAK

Finantza, gizarte eta giza 
baliabideen kudeaketarako 
sistemetan espezializatua. 
Kudeaketa kooperatiboko eta 
pertsonen kudeaketako softwarea 
garatzen du, eta aholkularitza 
eta laguntza eskaintzen die 
kooperatibei, garatutako softwarea 
inplementatzeko eta erabiltzeko.

GARRAIO ETA TAXI ZERBITZUA

Fagor Taldeko kooperatibei ematen 
die zerbitzua, baita MONDRAGON 
Korporazioa osatzen duten 
kooperatiba batzuei ere.

Fagor S. Coop.en
zerbitzu 
eskaintza
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Gure Fagor 2030 iraunkortasun estrategian jasotzen 
den bezala, estreinatu berri dugun hamarkada 
honetan, gure negozioak eraldatzeko erronkari aurre 
egin behar diogu, ekonomia digital, deskarbonizatu 
eta zirkular baten testuinguruan enplegua sortzen 
jarraitzeko. 

Horretarako, kooperatiba bakoitzak bere berrikuntza 
estrategia du, bai eta garatzeko behar dituen 
baliabideak ere. Ildo horretatik, beren I+G zentroak 
dituzte industriaren berrikuntza eta eraldaketa 
beharrei erantzuteko, hala nola KONIKER (Fagor 
Arrasate eta Mondragon Assembly enpresen I+G 
unitatea), AOTEK (Fagor Automationek sustatutako 
I+G enpresa unitatea) edo EDERTEK, Fagor Ederlanen 
teknologia zentroa. Era berean, lurraldeko beste 
zentro teknologiko eta unibertsitate batzuekin 
lankidetzan aritzen dira, hala nola, Ikerlan eta 
Mondragon Unibertsitatea. 

Fagor Taldeak kooperatiben ahalegin berritzailea 
babesten du, lurraldeko berrikuntza eta ekintzailetza 
ekosistemaren garapenean lagunduz, eta, hala, 

lurraldeko industria enpresetan barne ekintzailetza 
bultzatzeko eta unibertsitateko ikertzaileak eta 
ikasleak enpresetako profesionalekin konektatzeko, 
eta era horretan, industriaren trantsizio digitala eta 
iraunkorra bizkortzeko. 

Bestalde, Fagor Taldea Climate Kicen partaide da, 
eta haren ekosisteman ere parte hartzen dugu, gure 
negozioen eraldaketan agertuko zaizkigun erronka 
teknologiko eta kulturalei aurre egiten lagunduko 
diguten aukerak eta aliantzak identifikatzeko.

Ondoriozta daiteke gure ekintza, hain justu, industria 
inklusibo eta iraunkor bat eraikitzera dagoela 
bideratuta, 9. GIH. Industria, berrikuntza eta 
azpiegiturak helburuaren ildotik. 

kooperatiben eraldaketa bizkortzeko eta sektore eta 
produktu berrietan dibertsifikatzeko. 

Ildo horretan, Saiolan berrikuntza eta ekintzailetza 
agentziako eta Mondragon Unibertsitateko gobernu 
organoetako kide gara. Erakunde horietan parte 
hartuz, harremanak eta dinamikak bultzatzen 
ditugu, ekintzailetzako eta barne ekintzailetzako 
proiektuak sor ditzaten; horrela, lurraldeko berrikuntza 
ekosisteman dagoen ezagutza eta know-howa jartzen 
ditugu gure negozioen eta ekoizpen prozesuen 
eraldaketaren eta dibertsifikazioaren zerbitzura. 
Gainera, sustapen funts bat dugu, berrikuntza 
irekiko prozesu horietatik sortzen diren proiektuak 
bultzatzeko. 2021. urtearen amaieran, 1.870.000 
eurokoa zen funts hori.

Horri dagokionez, nabarmentzekoa da 2021ean 
HIREKIN proiektuaren diseinuan parte hartu dugula. 
Proiektu hori Mondragon Unibertsitateak gidatzen 
du, eta lurraldeko berrikuntza ekosistemako eragile 
garrantzitsuenek parte hartzen dute. Proiektuak 
zerbitzu eta laborategi industrialak eskaini nahi ditu, 

· 3 berrikuntza zentro 
· Unibertsitateekin lankidetzan
· EBko Climate Kic ekimenaren partaide

2021ean HIREKIN 
proiektuaren disenuan 
parte hartu dugu

Berrikuntza, 
eraldaketarako 
palanka

https://www.koniker.coop/eu/
https://www.aotek.es/
https://www.fagorederlan.com/en/edertek-technology-center
https://www.ikerlan.es/eu/
https://www.mondragon.edu/eu/hasiera
https://www.climate-kic.org/
https://www.saiolan.com/eu/
https://debagoiena2030.eus/eu/portfolio-items/e-labs/
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Fagor Taldeko kooperatibak hainbat sektore eta 
herrialdetan aritzen dira, eta sektore horietako 
erreferentziazko enpresak daude euren bezeroen artean. 
Hauek dira garrantzitsuenak:

Galbaian Fagor Arrasate

Fagor Electronica Fagor Professional

Copreci

Mondragon Assembly

Fagor Ederlan

Fagor Automation

Gure 
bezeroak

Fagor Taldeak hornitzaile ugari ditu, eta 
iraunkortasunaren ikuspegitik, oso garrantzitsua da 
gure hornikuntza katean dugun eragin ahalmena. 
Gainera, hornitzaile batzuk hurbilekoak dira, eta, 
beraz, materialen eta azpiproduktuen mugikortasuna 
murriztu egiten da. Ildo horretan, etorkizuneko erronka 
nagusietako bat hornidura katearen kudeaketa 
iraunkorra da. 

Oraindik ez dugu hornitzaileak hautatzeko 
iraunkortasun irizpiderik, baina datozen urteetan 
kooperatibek urratsak egingo dituzte norabide 
horretan. Horrenbestez, Fagor Taldeak rol traktorea 
bete nahi du lurraldeko industria sarearen eraldaketa 
iraunkorrean. Hori dela eta, 2021. urtean hausnarketa 
abiatu genuen hornitzaileekin landu beharreko 
oinarrizko irizpideen inguruan. 

Gaur egun, Fagor Taldeko kooperatiba bakoitzak bere 
hornitzaileak ditu, eta, beraz, horiei buruzko datuak 
dagozkien iraunkortasun memorietan kontsulta 
daitezke. Aurrerago, talde mailako adierazleak ere 
zehaztuko dira, dagokion jarraipena egin ahal izateko.

Gure 
hornitzaileak



Etorkizuna 
hobetzeko 
lanean

LURRALDEAN 
ERROTUTAKO TALDE 
DEMOKRATIKOA

ETORKIZUNA HOBETZEKO,
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Gure esperientziak enpresaren arlora zabaldu zuen demokrazia, 
eta «bazkide bat, boto bat» printzipioaren arabera jarduten dugu. 

Gure bazkide langileek jabetzan, emaitzetan eta kudeaketan 
parte hartzen dute, eta gure organo gorenak Batzar Nagusiak 
dira, horietan hartzen baititugu gure etorkizuna zehazten duten 
erabaki garrantzitsu guztiak. 

Garapen Iraunkorrerako Helburuekin konprometitutako 
gobernantza eredu kooperatiboa garatzen ari gara.

Aberastasunaren banaketa solidarioarekin batera, 
gure izaera demokratikoa da Fagor Taldearen 
ezaugarri nagusia. Elementu bereizgarri horrek 
enpresa erakunde sendoak eraikitzera garamatza, 
lurraldearekin eta gizartearekin lotura handia dutenak, 
eta kideei beren beharrak asetzeko eta bizi kalitate 
ona izateko aukera ematen dietenak, eta, hala, 
enpresa mundutik ekarpen bat egiten diogu 16. GIH. 
Bakea, justizia eta instituzio sendoak helburuari.

• Lana pertsonen behar eta nahiak asetzeko eta 
giza aurrerapena lortzeko baliabidetzat hartzen 
dugu, elkartasun zorrotz eta arduratsu batetik, 
zeinak norberaren errealitate enpresarialarekiko 
konpromiso indibidual eta kolektibo bat bultzatuko 
duen. 

• Ekoizpen bitartekoen jabetza bazkide langileena 
da, eta eskubide sozialen egikaritza pertsonak 
gauzatutako lanarekin lotuta dago, ez enpresan 
daukan kapitalarekin. 

• Kooperatibako kide guztiek parte hartzen dute 
haien ordezkaritza organoak eta gobernu organoak 
aukeratzeko orduan, eta sozietatearen etorkizuna 
erabakitzeko orduan.

Gure ereduaren arrakastarako gakoak konfiantza eta 
erantzukidetasuna dira.  
 
Bazkide guztien izenean erabakiak hartzeko 
demokratikoki aukeratutako gobernu organoek zein 
pertsonek sortzen duten konfiantza, eta bazkideek 
gobernu organoen eta proiektu kolektiboaren 
erabakiekiko duten erantzukidetasuna. Beraz, lan 
egiten dugu kooperatiba gidatzeko aukeratutako 
pertsonak behar bezala treba daitezen, organoak 
bazkideengana hurbil daitezen, eta gardenagoak izan 
daitezen, konfiantza eta erantzukidetasuna sortzeko, 
bai eta hezkuntza kooperatiboa bultzatzeko ere, 
ikuspegi estrategiko batekin.

LURRALDEAN 
ERROTUTAKO TALDE 
DEMOKRATIKOA GARA
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BAZKIDE IZAERA

Kooperatiben eta Taldearen gobernua bazkidetza izaeraren gainean 
eraikitzen da. Kontseilu Errektoreak (kooperatibaren gobernu organoak) 
onartu behar duen izaera hori lortzeko, pertsonak kapital ekarpen bat 
egin behar du. Ekarpen horren zenbatekoa urtero eguneratzen da, 
eta 2021ean 16.065,14 eurokoa izan zen. Egin beharreko ekarpena 
berdina da pertsona guztientzat, erakundean beteko duten postua 
edozein dela ere. Hasierako ekarpen hori, izaera izenduna duena, 
kapital sozialaren parte bihurtzen da; kapital hori handituz edo txikituz 
joango da, bazkidetza izaera mantentzen duen urteetan kooperatibak 
lortzen dituen emaitza ekonomikoen arabera. Irabazi edo galera horiek 
lan egindako denboraren eta erakundean betetzen duen lanpostuaren 
indizearen arabera banatuko dira. Erretiro adinera iristean edo aurrez 
bere borondatez bazkideak baja hartzen duenean, kooperatibak kapitala 
itzuliko dio Estatutuetan zehaztutako baldintzetan. 

Bazkide langile guztien botoak balio bera du, erakundean duten postua 
edo kooperatiban duten kapitala edozein dela ere. Batzar Nagusian 
bildutako bazkideek Kontseilu Errektorea osatuko duten pertsonak 
aukeratzen dituzte beren kideen artean, baita lehendakaria ere. Kontseilu 
Errektorea kooperatibaren administrazio eta gobernu organo gorena da, 
eta berak izendatzen du gerentzia. Figura betearazle gorena da, eta haren 
mende geratzen da enpresa proiektua kudeatzeko ardura.

Taldearen
gobernantza

Bazkide berri 
2021ean

emakume

gizon

141

36

105
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Gobernantza 
egitura

FAGOR TALDEAREN 
GOBERNU ORGANOAK

BATZAR NAGUSIA

ZAINTZA BATZORDEA

KONTSEILU OROKORRA

LEHENDAKARITZAREN 
BATZORDEA

IDAZKARITZA NAGUSIA

IRAUNKORTASUN 
ETA INGURUMEN  

BATZORDEA

KOMUNIKAZIO 
BATZORDEA

GIZARTE 
ERALDAKETARAKO 

BATZORDEA

FINANTZA 
BATZORDEA

PERTSONEN 
BATZORDEA

ZUZENDARITZA 
KONTSEILUA

KONTSEILU SOZIALA

Pertsonak erdigunean ditu jarriak Fagor Taldeak. 
Eurak dira euren kooperatiben egunerokoa 
kudeatzearen eta etorkizuneko bidea eraikitzearen 
arduradun. Hori oinarrian, hainbat erabakimen 
organo ditugu. Hor daude Kontseilu Orokorra, Zaintza 
Batzordea eta Kontseilu Soziala.

Bestetik, Batzar Nagusia egiten dugu urtean behin, 
erabaki estrategikoak eztabaidatzeko, kooperatiben 
zein Fagor Taldearen ingurukoak adosteko eta 
organoek landuriko zenbait proposamen bozkatzeko. 
Kooperatibetako bazkideak dira Batzar Nagusian esku 
hartu eta bozkatzen dutenak. Finean, gure bereizgarri 
nagusienen artean dago Pertsona bat, bozka bat 
printzipioa.
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BATZAR NAGUSIA

Batzar Nagusia Taldeko kooperatiben borondatea 
adierazteko organo gorena da, kooperatibei eta 
bazkideei eragiten dieten gaiei buruz eztabaidatzeko 
eta erabakiak hartzeko eratua, Estatutu Sozialetan 
finkatutako eskumen esparruaren barruan. 

Bazkide den kooperatiba bakoitzak 25 bazkide 
langileko ordezkari bat izango du, eta bazkide 
kopurua edozein dela ere, gutxienez ordezkari bat. 
Bazkide den kooperatiba bakoitzaren ordezkarien 
erdiak Kontseilu Errektoreak aukeratzen ditu, eta 
beste erdiak Batzar Nagusiak, hautagaiak izendatu 
ondoren. 

Batzarrak zuzenean aukeratzen du Taldeko 
lehendakaria, zeina Batzar Nagusiko eskubide osoko 
kidea eta Kontseilu Orokorreko buru izango den. 

Batzar Nagusiko ordezkariak partzialki bi urtez behin 
berritzen dira, eta 4 urterako izendatu. 

ZAINTZA BATZORDEA

Organo horrek, batez ere, ahalmena du urteko 
kontuak berrikusteko eta Batzar Nagusira aurkeztu 
aurretik, soberakinak banatzeko edo galerak egozteko 
proposamenari buruzko txostena egiteko. Horretaz 
gain, hauteskunde prozesuak zaindu eta bermatzeko 
ardura du, eta baita Batzarrean boto eskubideari 
buruzko gorabeherak ebaztekoa ere.

Hiru kide titularrek osatzen dute, eta Batzar Nagusiak 
aukeratzen ditu horiek. Organo hori hiru urtean behin 
berritzen da.

KONTSEILU OROKORRA

Taldea ordezkatzeko eta gobernatzeko kide anitzeko 
organoa da, eta 14 kide titularrez osatuta dago, Batzar 
Nagusiak zuzenean hautatzen duen lehendakari 
karguaz gain. Organo hori kooperatiba batean Kontseilu 
Errektorea izango litzatekeena da Taldean. Kooperatiba 
bazkide bakoitzak gutxienez kontseilari bat du, eta 
gainerako kideak horien artetik izendatzen dira, bazkide 
langile kopuruaren arabera. Kooperatiba bakoitzeko 
Kontseilu Errektoreak izendatuko ditu ondoren 
kontseilari izango diren bere ordezkari pertsona 
fisikoak. Lehendakariordea eta idazkaria Kontseilu 
Orokorrak aukeratuko ditu bere kideen artetik. 

Kontseilu Orokorrari dagokio Idazkari Nagusia 
izendatzea, eta bera izango da Taldeko figura 
betearazle gorena. 

LEHENDAKARIEN BATZORDEA

Kontseilu Orokorraren eta Idazkari 
Nagusiaren organo kontseilaria eta 
aholkularia da. Arauak proposatu 
eta agindutako gaiak kudeatzeaz 
arduratzen da: besteak beste, IPDK 
funtsen banaketaz eta euskararen 
normalizazioaz. Organoak bere 
lehendakaria du eta kooperatiba 
guztietako lehendakariek osatzen 
dute.

24
emakume

3
emakume

6 emakume       9 gizon

3 emakume       5 gizon

32
gizon
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KONTSEILU SOZIALA

Bazkide langileek Taldeko administrazioan parte hartze 
iraunkorra izan dezaten eratutako organoa dugu. 
Kontseilu Orokorraren aholkularitza eta kontsulta izaera 
du, eta bazkide langileei eragiten dieten gaiei buruzko 
irizpena ematea eta kooperatiba bazkideen Kontseilu 
Sozialak koordinatzea dagokio. 

Gehienez ere 16 pertsonak osatzen dute, eta bertako 
kideen artean izendatuko du lehendakari kargua beteko 
duen pertsona. Bazkide den kooperatiba bakoitzari 
gutxienez postu bat dagokio, eta gainerakoa bazkide 
den kooperatiba bakoitzak duen bazkide langileen 
kopuruaren araberakoa izango da. 

Taldearen Kontseilu Soziala urtero berritzen da. 

IDAZKARI NAGUSIA 

Kontseilu Orokorrak izendatuko du, eta Taldeko 
figura betearazle gorena da. Bere lantaldearekin 
batera, Taldearen plan estrategikoak eta kudeaketa 
planak egitea eta gauzatzea dagokio, bai eta ondoren 
Kontseilu Orokorrari onartzeko aurkezten zaizkion 
proposamen teknikoak, arau esparrua berrikusteko 
baliagarriak, egitea ere.

ZUZENDARITZA KONTSEILUA

Idazkari Orokorraren aholkularitza organoa da. Azken 
horren gidaritzapean, planak eta gainerako gaiak 
lantzeko aholkuak ematea dagokio, eta gero Kontseilu 
Orokorrari aurkeztuko zaizkio, azter ditzan. Taldea 
osatzen duten kooperatiba guztietako zuzendariek 
osatzen dute organo hori.

GAIKAKO BATZORDEAK

Batzordeak Taldearentzat garrantzitsuak diren 
gaiei lotuta eratutako lantaldeak dira, eta Idazkari 
Nagusiari eta haren lantaldeari aholkuak eta laguntza 
ematen dizkiete, ondoren organoei aurkezten zaizkien 
proposamenak prestatzeko. Taldeko kooperatiba 
guztietako dagokion arloko ordezkariek osatzen dituzte 
batzordeak.

3 emakume       11 gizon
8 gizon

emakume 1

KOOPERATIBETAKO GOBERNANTZA

Taldeko gobernantza egituraz gain, Kooperatiba 
bakoitzak bere gobernantza organoak ditu. Bazkide 
guztiek parte hartzen duten Batzar Orokorra, Kontseilu 
Errektorea (Taldeko Kontseilu Orokorraren funtzioak 
dituena), Kontseilu Soziala, Zaintza Batzordea eta 
Zuzendaritza Batzordea.

Zaintza batzordeak

Kontseilu errektoreak

Kontseilu soziala

Zuzendaritza batzordea

11
emakume

28
emakume

30
emakume

18
emakume

10
gizon

40
gizon

116
gizon

57
gizon



Fagor Taldea | Iraunkortasun memoria 2021

46 

Fagor 2030 iraunkortasun estrategiaren helburuen 
artean daude, besteak beste, gure arau multzoa 
modernizatzea, organo sozialetan eta gobernu 
organoetan parte hartzen duten bazkideak gaitzea eta 
kooperatiba kultura erantzukidea eraikitzea.

ARAU MARKOAREN MODERNIZAZIOA 
 
 

Estatutu Sozialek, Kooperatibaren Barne Araudiak eta 
Kontseilu Orokorrak edo Batzar Nagusiek onartutako 
arauek osatzen dute arau multzoa, eta gure esparru 
soziolaborala eta araubide ekonomikoa baldintzatzen 
dute. 2016an, arau multzo hori modernizatzeko 
prozesuari ekin zion Taldeak, eta hainbat mugarri bete 
ditu. 

Ordainsari sistemari eragiten dion arau multzoa izan 
da 2016ko hausnarketaren baitan garatu den azken 
atala. Berritze ariketa honi 2018an ekin zion Taldeak 
eta 2021ean eman dio bukaera, Barne Araudian 
jasotako hainbat artikulu aldatzeko erabakia Batzar 
Nagusietan onartuta eta Kontseilu Orokorraren 
eskumenekoak diren zenbait Arau eguneratuta. Marko 
horren baitan eguneratu eta indarrean sartu dira 
besteak beste,

KORRUPZIO 
KASU

• Postuen Baloraziorako Arauak

• Kalifikazio Funtzionalari eta Subestrukturalitatearen 
kalifikazioari buruzko Araua

• Maila Profesionalaren egonkortasuna 
administratzeko Araua

• Plusen Tarifari buruzko 2/2013 Araua.

• Intzidentzia Negatiboen balorazioren 
tratamendurako Arau administratiboa

• Ordainsari aldakorra aplikatzeko Arau markoa

• Familia deserrotzeagatiko konpentsazioa

Gobernantza 
eraginkorra  
eta gardena

0
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DATU PERTSONALEN BABESERAKO LEGE 
MARKORA EGOKITZEA

Datuak babesteko eta datu pertsonalak babesteko 
esparruan azken urteetan izandako araudi eta legedi 
aldaketak aintzat hartuta (bereziki, 2016/679 (EB) 
Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta 
Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa), errealitate 
berri horretara egokitzeko prozesua bideratu da 
Fagor Taldeko Bulego Orokorretan. Fagor S. Coop.en 
eskumenekoak diren jarduera esparruetan prozedura 
ezberdinak eguneratuz.

Prozesuak honako eginbehar hauek eskatzen ditu: 

01. 
Tratamendu jardueren erregistroa egitea

02.  
Interesdunei eskaintzen zaien informazioa, 
eskubideak baliatzeko prozedurak eta tratamendu 
arduradunekin egindako kontratuak eguneratzea

03.  
Segurtasun neurriak berrikustea, arrisku  
azterketa txertatuz

04.  
Jarraipen Batzordea izendatu, eta  
jarraipenerako irizpideak zehaztea

HEZIKETA KOOPERATIBOA

Organoetako kideen formazioa

Arestian adierazi bezala, organoetarako hautatutako 
pertsonen formazio egokia funtsezkoa da gure 
gobernantza ereduaren funtzionamendu egokirako. 

Une honetan, 214 pertsona ari dira kooperatibetako 
Kontseilu Errektore eta Sozialetan parte hartzen. 
Horietatik 61 hasi dira 2021ean, eta kideen erdiek 
jaso dute kargua modu egokian betetzeko beharrezko 
formazioa. Formazio hori Otalorarekin lankidetzan 
egiten da, MONDRAGONeko Zuzendaritza eta 
Kooperatiba garapenerako zentroa. 

Bazkideen formazioa

Kooperatiba kultura erantzukidea sustatze aldera, 
bazkideen hezkuntza kooperatiboak berebiziko 
garrantzia du. 

2021ean, ekitaldian zehar sozietatean alta izan diren 
pertsonen harrera planarekin jarraitu da. 

Hala ere, harrera plan horiek oso eragin mugatua dute 
kooperatiba kultura erantzukide baten eraikuntzan, 
eta, beraz, Fagor 2030 iraunkortasun estrategiaren 
barruan, kooperatiba hezkuntza epe luzerako prozesu 
jarraitu gisa landuko duten prozesuak eta ekintzak 
diseinatu nahi ditugu.
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KOMUNIKAZIOA ETA GARDENTASUNA

Taldea bazkideengana hurbiltzen eta konfiantza 
sortzen lagunduko duten barne komunikazioko bideak 
diseinatzea eta ezartzea da Fagor 2030 iraunkortasun 
estrategiaren helburuetako bat. 

Komunikazioa eta gardentasuna funtsezkoak 
dira gobernu organoekiko eta proiektu 
sozioenpresarialarekiko konfiantza sortzeko. Helburu 
horrekin, Taldearen eta kooperatibetako bazkide 
langileen arteko lotura zuzenerako lagungarri diren 
komunikazio bideetan sakontzen eta berriak sortzen 
jarraitu dugu 2021. urtean. Aipagarrienen artean 
daude: hileko barne buletina, bideo korporatiboak 
(lehendakarien mezua, etab.), ohar instituzionalak 
(Batzar Nagusiak, etab.), webinarrak (Taldearentzat 
garrantzitsuak diren gaietan bazkideekin zuzeneko 
elkarrizketak izateko)… 

Oro har, COVID-19ak eragindako pandemiak 
bizkortu egin du tresna digitalen erabilera. 
Horiek, besteren artean, komunikazio prozesuen 
azkartzea eta hobekuntza dakarte. Bada, sorturiko 
aukerak aprobetxatzeko lanean jardun dugu azken 
urtean. Finean, ez da erraza 5.000 pertsona baino 
gehiagorentzat aurrez aurreko saioak antolatzea. Era 
berean, ugaritzen dabil tresna digitalen kopurua. Hori 
horrela, zenbait bitartekoren bidalketa aztertzeari 
eta berrantolatzeari ekin diogu. Esaterako, 2021. 
urtean barne buletina hilabeteko maiztasunez hasi 
gara bidaltzen, hileko azken asteazkenean, haren 
eraginkortasuna erdigunean jarriz. 

Aipatzekoa da, halaber, Bihargin aldizkaria sortu 
eta lehen alea banatu dela. Batez ere, Fagor 2030 

iraunkortasun estrategia berriaren bueltan egindakoak 
ditu berbagai eta bazkide guztiek jaso dute ale bana 
beraien etxeetan. Bertan askotariko edukiak daude 
gozagai: elkarrizketak, erreportajeak, Fagor Taldeko 
kooperatibetako albisteak, atzera begirakoei buruzkoa 
artikulua, denbora pasak… Bazkideen eta haien 
senideen eskura jarri dira horiek guztiak. 

Informazioa emateko eta iritziak biltzeko ez ezik, kanal 
horiek boluntariotza korporatiboa bultzatzeko ere 
erabiltzen dira, bai eta bazkideei egindako kanpainekin 
lotutako deskontu eta sarien berri emateko ere; horien 
artean, Errigora, Bizipoza eta COVAX kanpainak 
nabarmentzen dira. 

Bestalde, Fagor Taldeak garrantzi handia ematen 
dio interes taldeekin eta, oro har, gizartearekin 
komunikatzeari. Horretarako erabiltzen diren bide 
nagusiak hauek dira: webgunea, sare sozialak 
(Linkedin, Twitter eta Instagram), webinar eta 
mahai inguruetako parte hartzea (presentzia eta 
protagonismo handia izan du iraunkortasunarekin 
eta euskararekin zerikusia duten solasaldietan), 
publizitate korporatiboa komunikabideetan 
(martxoaren 8a, Batzar Nagusiak, Euskararen eguna…), 
hedabidetako presentzia (presentzia indartu dugu, 
Fagor Taldeko arduradunei egindako elkarrizketa 
sakonen bidez, hainbat gairi buruzko albisteetan 
presente egonez, zenbait gaitan informazio iturri 
erreferente bilakatuz, hainbat kazetaritza testuri aditu 
mailako ekarpena eginez, etab.). 

Bestalde, webgunea berritu dugu 2021. urtean, eta, 
bide batez, iraunkortasunari dagokion atala eskaini 
diogu. 

Prozesuan, erabiltzaileen esperientziak, Fagor 2030 
estrategia edota komunikazio joera berriak izan 
ditugu erdigunean. 

https://www.fagor.eus/
https://es.linkedin.com/company/fagor-taldea/
https://twitter.com/fagortaldea
https://www.instagram.com/fagortaldea/
https://www.fagor.eus/iraunkortasuna/
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Erabiltzaile

Bisitak profilera Ikustaldiak

Bisitak profilera Bisitak profilera

Interakzio Interakzio

Interakzio

Interakzio Interakzio

Jarraitzale berri Jarraitzale berri

Jarraitzale berri

Jarraitzale berri Jarraitzale berri

Agerraldi Agerraldi

Agerraldi Agerraldi

WEBGUNEA SARE
SOZIALAK

Orrialde kopurua

Nabigazio iraupena

51.310

17.106 6.596

88 243

2.772 22

267

15 762

54 10

30

4 98

121.255 8.800

581 41.617

189.605

52 seg

Hartzaile

BARNE BOLETINA

Irakurle

4.497

1.400
% 31

KOMUNIKAZIO 
ADIERAZLE AIPAGARRIAK
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Fagor 2030 estrategiaren onarpenerako 2021. 
urtea mugarria izan da Talde mailan. Urtea 
hastearekin batera aurkezpen saioak egin ziren 
taldeko organoetan eta bertako ordezkarien esku 
geratu zen gaia kooperatiba bakoitzeko organoetan 
lantzea. Aipatzekoa da Taldeko bazkide guztientzat 
antolatutako online saioa. Bertan 60tik gora 
bazkidek hartu zuten parte proiektua bertatik 
bertara ezagutzeko. Aurkezpen erronda honekin 
bukatu ondoren, Kontseilu Orokorrak hasierako 
onarpena eman zion eta ondoren Fagor S. Coop.eko 
Batzar Nagusiak behin betiko onarpena eman zion 
estrategiari. 

2020. urtean zehar Fagor Arrasate eta Fagor 
Professional kooperatibetan burutu ziren materialitate 
nahiz iraunkortasunari lotutako helburu estrategikoak 
finkatzeko prozesuak, eta 2021. urtean, berriz, 
beste 2 kooperatiba batu dira: Fagor Electrónica eta 
Mondragon Assembly.

Helburua da 2022. urte bukaerarako Taldeko 
kooperatiba guztiek izatea zehaztuta beren 
materialitate matrizea eta iraunkortasunarekin 
lotutako helburuak, Fagor 2030 iraunkortasun 
estrategiaren ildo eta koherentziari jarraiki.

Iraunkortasunarekin 
konprometitutako 
gobernantza

Fagor 2030en helburu 
estrategikoetako bat da 
iraunkortasuna txertatzea 
kooperatiben gobernuan eta 
kudeaketan.



Etorkizuna 
hobetzeko 
lanean

PERTSONAK 
ZAINTZEN DITUEN 
TALDEA

ETORKIZUNA HOBETZEKO,
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PERTSONAK 
ERDIGUNEAN DITUEN 
TALDEA GARA

Pertsonen eta erakundeen arteko 
elkartasunean sinesten dugu, eta, 
horregatik, gure kooperatibetan 
ordainsariaren maila 1-6ra 
mugatuta dago, eta elkarri 
laguntzen diogu, denok batera 
aurrera egiteko.

Fagorren pertsonok eraikitzen dugu etorkizuna, 
partekatutako proiektuarekiko erantzukidetasunez, 
eta belaunaldi berriei guk jasotakoa baino 
kooperatiba hobea uzteko konpromisoarekin. 
Pertsonek beraien onena eman dezaten, enpresa 
kultura aurreratua eraikitzeko ari gara lanean, talde 
lana sustatuko duena, aniztasuna kudeatzen jakingo 
duena, pertsonen osasuna zainduko duena, lana eta 
familia uztartzea ahalbidetuko duena eta euskaraz 
lan egiteko aukera emango diguna. 

Ezagutzaren aroan, pertsonek gero eta garrantzi handiagoa dute enpresen 
lehiakortasunean. Pertsonen konpromisoaren, inplikazioaren eta 
talentuaren araberakoak dira, neurri handi batean, enpresa proiektuaren 
bideragarritasuna eta arrakasta. Horretarako, funtsezkoa da belaunaldi 
berrien nahiak eta motibazioak ulertzea, eta gure enpresa kultura eta 
egiteko moduak egokitzea, gure kooperatibak erakargarriak izan daitezen 
etorkizunean ere.

Harrotasunez esan dezakegu pertsonen eta komunitatearen ongizatea 
bilatzen duen eredua dela gurea. Kooperatiben helburua ez da kapitala 
metatzea (aberastasuna), baizik eta gure pertsonek eta komunitateak epe 
luzera izango dituzten beharrak asetzea. Gure ustez, kapitulu honetan 
deskribatzen diren gure ereduaren elementu bereziek ekarpen bereizgarria 
egiten diote 8. GIH. Lan duina eta hazkunde ekonomikoa helburuari.
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Kontratu motaren arabera

3.707 688

Behin betiko bazkideak Besteren koturako langileakIraupen jakineko bazkideak Birkokatuak

Emakumeak
% 24

Emakumeak
% 33

Emakumeak
% 17

Emakumeak
% 45

Gizonak
% 76

Gizonak
% 67

Gizonak
% 83

Gizonak
% 55

229 187

Fagorreko pertsonak

Euskal Herrian
11.003 
Lanpostu mundu osoan

Emakumeak 30 urtetik beherakoak

Gizonak
31 urtetik 50 urtera

51 urtetik gorakoak

Generoaren arabera Adinaren arabera
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Elkartasuna, 
oinarri gisa
Elkartasuna da, lankidetzarekin batera, Fagor 
Taldea egituratzen eta gidatzen duen balio 
nuklearretako bat. 

ELKARTASUNA ORDAINSARIETAN

Elkartasunaren aplikazio praktikoa nola egiten den 
gure ordainsari sisteman ikusten da argien. Lanaren 
ordainsari nahikoa, bidezkoa eta solidarioa aldarrikatzen 
dugu pertsona guztientzat, kudeaketako oinarrizko 
printzipio gisa, betiere gure kooperatiben benetako 
aukeren barruan. Horregatik esaten dugu bazkideok ez 
dugula soldatarik jasotzen, kooperatibak ekitaldiaren 
amaieran lortzea espero duen mozkinaren hileko 
aurrerakina baizik.

Aurrerakinen maila urtero finkatzeko prozesua Fagor 
Taldeko kooperatiba guztientzat indarrean dagoen 
Aurrerakinen 2/2016 Arauak arautzen du. Arau horren 
bidez, kooperatiba bakoitzaren aurrerakin mailaren 
eta ekonomia eta ondare egoeraren arteko lotura 
beharrezkoa eta egokia lortu nahi da, eta, aldi berean, 
kooperatibei behar adinako autonomia eta malgutasuna 
eman nahi zaie testuinguru ekonomikoetara bizkor 
egokitzeko, bazkideak izan daitezen kooperatibaren 
egoeraren erantzule. 

Gerentziak eta zuzendaritza postuak dira indize altuena 
dutenak. Gerentziaren indizea finkatzeko, sektore bereko 
eta antzeko dimentsioa kontuan hartuta, merkatuan 
erreferentziazko enpresek lanpostu horretarako dituzten 
batez besteko ordainsariak hartzen dira kontuan, eta 
%40 arteko elkartasun koefizientea aplikatzen da, 
kooperatibaren dimentsioa eta konplexutasun mailaren 
arabera. Postu horien ordainsaria kanpoko postu 
baliokideen erreferentzien azpitik kokatzea dakar ariketa 
honek, gutxienez %25. Koefiziente honen aplikazioarekin 
postuen arteko elkartasuna eta barne ekitatearen 
printzipioa txertatu nahi dira.  Gerentziaren indizearekiko 
kokapen portzentual bat esleituz zehaztuko dira 
zuzendaritza postuen indizeak, horien funtzio eta 
erantzukizun mailaren arabera.

Zuzendaritzakoak ez diren lanpostuen indizeak 
finkatzeko, indizeen esleipena ahalik eta gehien 
objektibatzeko irizpideak eta prozedurak aplikatzen dira. 

Kooperatibetako lanpostu guztien indizeak esleitzeko 
balorazio prozesua Balorazio Batzorde Tekniko bakar, 
profesional eta espezializatuak egiten du. Taldeko 
kooperatibetako pertsonen arloko lanpostu teknikoa 
betetzen duten pertsonek osatzen dute.
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Taldeko Kooperatibetako bazkideen artean aurrerakinen 
mailari dagokionez sortutako aldea neurri batean 
konpentsatzeko Ordainsarien Elkartasun Funtsa (OEF) 
daukagu. Funts hori urtero elikatzen da Kooperatiben 
emaitzetatik, ekitaldiko irabazien %5 horretara 
bideratzen baita. 2021ean, Taldea osatzen duten zortzi 
kooperatibetatik hiruk 562.452 € jaso dituzte guztira 
OEFtik. 

Besteren kontura lan egiten duten langileen (bazkide ez 
diren pertsonak) ordainsari parametroak berriz, “kostuak 
parekatzeko printzipio orokorra” irizpidearen arabera 
zehazten dira. Kooperatiba bakoitzak bazkideentzako 
ezarritako aurrerakin mailaren arabera egiten da kostu 
parekatzea, betiere, Industria Siderometalurgikorako 
Gipuzkoako Hitzarmen Kolektibo Probintzialak lanbide 
kategoria bakoitzarentzako ordainsarien tauletan 
jasotako gutxieneko zenbatekoen ordainketa bermatuta.

BAZKIDEENTZAKO GIZARTE BABESEKO SISTEMA

LagunAro BGAE da Fagor Taldeko kooperatiba 
guztietako bazkideei laguntza eta gizarte 
aurreikuspenaren araubidea mutualismoz ematen dien 
erakundea. Funtsean, bi motatako prestazioak ematen 
ditu: kapitalizazio prestazioak (pentsioak), sistema 
publikoarekin modu mistoan estaliak; eta banaketa 
prestazioak. Horien artean nabarmentzekoak dira 
osasun laguntza, enplegurako laguntza eta aldi baterako 
ezintasuna.

Enplegurako laguntza prestazioak aukera ematen die 
kooperatibei Egutegi Mugikorren modalitatea ezartzeko, 
jarduera mailan izan ditzakeen goranzko joerei, eta 
batez ere beheranzkoei aurre egiteko. Hala, bazkideek 
lan egin ez eta gerora berreskuratu ezin izan dituzten 
orduei dagokien hileko kontsumo aurrerakinaren %80ren 
estaldura jasotzeko aukera bermatzen da.

Fagor Taldeko bazkideen beste onuretako bat 
erretiro aurreratuen sistema da. Borondatezko, izaera 
orokorreko eta berdintasunezko planek osatzen dute, eta 
bazkidearen interes indibiduala kooperatibarenarekin 
uztartzea ahalbidetzen dute. 1982. urteaz geroztik 
sustatzen dira. Fagor Taldeko kooperatiben erretiroen 
%80, gutxi gorabehera, plan horien bidez bideratzen 
dira. Plan horiek aukera ematen diote bazkideari 
erretiroa aldez aurretik hartzeko, eta aukera ematen 
die kooperatibei plantillak gaztetzeko prozesuak 
bultzatzeko.

Erretiro Aurreratuko Planetarako laguntzak ekarpen 
ekonomikoen bidez gauzatzen dira. Ekarpen horiek, 
planari atxikitako bazkidearen izenean, kooperatibak 
10 urtera arteko epean Arogestión Ahorro-Jubilación 

BGAEn ematen dituen ekarpenak dira. Metatutako 
kapitalari eta lortutako etekin ekonomikoei esker, 
bazkideak erretiroa hartzeko adina hiru eta bost urte 
artean aurreratu dezake, legez ezarritako adinari 
dagokionez. 

 

Laguntzaren zenbatekoa urtero eguneratzen da. 
2021ean 1972an jaiotako bazkideei zuzendutako 
planteamendua onartu da, eta laguntzaren zenbatekoa 
35.962,32 €-koa da.

2021ean 48 bazkide jubilatu dira (3 emakume eta 
45 gizon) eta 47 pertsonek baliatu dituzte jubilazio 
aurreratuko baldintzak.

Zenbat gehiago kobratzen 
dute exekutiboek plantillako 
batez besteko soldatarekin 
alderatuta?

Fagor, batez beste Ibex 35 enpresak, 
batez beste

Ordainsari 
totalaren banaketa 
kategoriaka

% 20 % 32 % 20 % 19 % 9

% 15 % 29 % 21 % 21 % 14

Langileen 
banaketa
kategoriaka 

1 Franja. Lan indize tartea 1,00 - 1,35
2 Franja. Lan indize tartea 1,40 - 1,60
3 Franja. Lan indize tartea 1,70 - 2,00
4 Franja. Lan indize tartea 2,10 - 2,40
5 Franja. Lan indize tartea 2,50etik gora

Gure bereizgarri nagusienetakoa den ordainsari sistema honek aberastasunaren banaketa orekatu bat ahalbidetzen 
du kategoria profesional ezberdinen artean.
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Pertsonen 
enplegagarritasuna 
bultzatzen dugu

Pertsonak dira gure erakundearen protagonista nagusiak, jabekide 
konprometituak baitira, proiektu partekatu bat eraikitzen dutenak eta garapen 
osoa izan nahi dutenak, hazkunde pertsonal eta profesionalaren bidez.

BARNE PROMOZIOA

Barne promozio profesionala Kooperatibaren Barne Araudiak arautzen du. 
Bertan ezartzen da bazkideen gaitasun profesionala dela promoziorako 
lehentasunezko irizpidea. 

Talde osoan lanbide promozioa ahalbidetzeko erabilitako mekanismoa 
oposizio lehiaketa da, eta prozesura aurkeztutako hautagaien gaitasunak eta 
merezimenduak alderatzean datza. 

2021ean zehar, 111 oposizio lehiaketa ireki dira. Prozesu horien ondorioz, 54 
pertsona sustatu dira modu estrukturalean, eta horien artean kooperatiben 
arteko 4 lekualdaketa gauzatu dira (bazkideen mugimendua Taldeko 
kooperatiben artean).

FORMAZIOA

Prestakuntza Kooperatibaren Barne Araudian dago araututa, eta bertan 
dago jasota kooperatibek bazkideen trebakuntzan laguntzeko borondate 
irmoa dutela. 

Datozen urteotan, digitalizazioak, deskarbonizazioak eta pareko joera 
globalek gaur egungo lanpostu asko eraldatuko dituzte. Testuinguru 
horretan, eraginpeko pertsonen birkualifikazio prozesuak identifikatzea 
eta prozesu horiek finantzatzeko modua egituratzea izango dira Taldearen 
lehentasun nagusiak.

 

22 pertsona euskara 
eskoletan, urtean batez 
beste 130 ordu94formazio ordu 

pertsonako 
batez beste, urtean
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BIRKOKATZEAK

Birkokatzeak funtsezko mekanismo dira jarduera mailaren jaitsiera duten kooperatibetan 
enplegagarritasuna bermatzeko. Mekanismo horren bidez, jarduera mailaren jaitsiera duten 
kooperatibetako bazkideak jarduera maila altuagoa duten eta soberako pertsona horiek 
onartzeko gaitasuna duten kooperatibetan birkokatzen dira. Birkokapenak aldi baterakoak 
edo behin betikoak izan daitezke. Behin betiko birkokapenen kasuan, bazkideak kooperatiba 
hartzailearen bazkide bihurtzen dira, kooperatiben arteko lekualdaketaren bidez. Mekanismo hori 
LagunArori atxikitako kooperatiba guztietan aplikatzen da. 

2021ean, aldi baterako 267 birkokapen eta behin betiko 21 birkokapen edo finkapen egin dira 
talde mailan.

BEHIN-BEHINEKO LAN POLTSA

Testuinguruaren arabera Taldeko Kooperatibetan sortzen diren kualifikazio 
txikiko zuzeneko langileen (ZUL) beharrak Fagor Taldeak kudeatzen 
ditu, lan poltsa baten bidez. Poltsa horri esker, lan merkatuan sartzeko 
zailtasunak dituzten hainbat kolektibori eman diezaiekegu enplegua. Gaur 
egun, enplegua eskatzen duten kolektiboen enplegagarritasun aukerak 
LagunAron estrukturalki soberan dauden kopuruak baldintzatzen ditu, horiek 
lehentasuna dutelako behin-behineko enplegu ez sozietarioarekiko.

Fagorreko lan poltsa

Lan poltsan alta emanda 
dauden pertsonak

2021ean lanean aritu
diren pertsonak

1.170 gizon

630 emakume

Laneratze ratioa

%17 emakume %21 gizon

105 emakume

245 gizon

350
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Pertsonen osasuna 
zaintzen dugu

Gure kooperatibetako pertsonen segurtasuna eta 
osasuna sustatzea, bai eta osasunarekin oro har lotutako 
jarduera osagarriak egitea, kooperatibek zuzenean 
kudeatutako lanak dira, Osartenekin lankidetzan 
(erakunde horrek prebentzio zerbitzu mankomunatua 
eskaintzen die enpresa elkartuei, besteak beste, Fagor 
Taldeko kooperatibei). 

Bestalde, LagunAroren bidez, baja medikoagatiko aldi 
baterako ezintasunaren prestazioa kudeatzen da. Alde 
horretatik, bai LagunAroren esparruan bai Fagor Taldean 
kezka handia dago absentismo mailak azken urteetan 
izan duen goranzko joaerarekiko. 

Sentsibilizazio, prebentzio edo jarraipen jarduerak 
alde batera utzi gabe, LagunArok absentismoa hobeto 
kudeatzeko duen elementu bereizgarri eta aintzatetsi 
bat aldi baterako ezintasunaren altak eta bajak luzatzeko 
duen gaitasuna da, kanpoko mutualitateekin alderatuta.

Gaitasun hori optimizatzeko, LagunArok eskatzen du 
bere mediku taldea eta kooperatibetan aldi baterako 

ezintasuna kudeatzen duten mediku zerbitzuak elkarren 
artean koordinatzeko. Ildo horretan, Talde osorako 
asistentziako zerbitzu mediko komun bat ezartzeko 
aukera aztertzen ari gara. 

Azkenik, esan beharra dago, LagunAroren bidez, 
Fagorreko bazkideek osasun prestazio bat dutela, 
gizarte segurantzaren osagarria, mediku espezialisten 
multzo zabal bat eskuratzeko aukera ematen diena eta 
koordainketa mekanismo baten bidez finantzatzen dena.

Genero 
berdintasuna 
sustatzen dugu

GENERO BERDINTASUNA

Esparru honetan urratsak egiteko helburuarekin, 
Fagor Taldeko Genero Berdintasun Batzordea eratu da 
2021ean. Fagor Taldeko Gestio Sozialeko arduradunaren 
gidaritzapean eta EMUN Koop. E.ren aholkularitzarekin, 
Kooperatibetako Gestio Sozialeko 3 ordezkarik eta 
Kontseilu Orokorreko eta Taldeko Kontseilu Sozialeko 
ordezkari banak osatzen dute batzordea. 

Berdintasun Planerako estrategia eta ildo berriak 
proposatzea eta prozesuaren nahiz emaitzen urteko 
balorazioa egitea izango du funtzio nagusi batzordeak, 
eskumen hauekin:

• Genero berdintasunaren aldeko praktika eta 
ekimenen saretzea eta partekatzea

• Kooperatibetako berdintasun plan propioen arteko 
koordinazioa eta lankidetza bultzatzea, kooperatiba 
bakoitzak zer-nolako diagnostikoak egin behar dituen 
exijitzen hasi gabe

• Genero ikuspegia kontuan izanda talde 
guztiarentzako komunak diren araudi eta politikak 
gainbegiratzea eta adostea

• Taldetik lantzen diren gai edo proiektuetan genero 
ikuspegia txertatzeko beharrezko interbentzioak 
egitea

• Formazioa eta sentsibilizazioa sustatzea: Talde 
guztiarentzat formazio orokor zein espezifikoak eta 
sentsibilizaziorako kanpainak edo tailerrak antolatzea

• Hizkuntza ez sexista eta berdintasunarekiko kanpo 
posizionamendua lantzea, komunikazio arloarekin 
koordinatuta

• Talentu femeninoa balioan jartzeko eta ardura 
postuetako emakumeen ahalduntzea sustatzeko 
ekimenak antolatzea

absentismo maila absentismo lan 
istripuagatik eta gaixotasun 
profesionalagatik

 

% 6,4
 

% 0,8
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Kooperatiba bakoitzak erantzungo die arlo honetako 
lege betekizunei, eta bakoitzak proiektu propioa 
garatuko du, baina Taldeak bere eskumenekoak 
dituen arloetan eragiteko plana zehaztu da, eta horri 
erantzuteko konpromisoa berretsi.

Esparru horretan datozen urteetan egingo dugun lanaren 
bidez, 5. GIH. Genero berdintasuna helburuari lagundu 
nahi diogu.

KONTZILIAZIO ERANTZUKIDEA

Fagor Taldean uste dugu kontziliazioak 
erantzukidetasunari lotuta egon behar duela nahitaez, 
bi dimentsiotan. Alde batetik, genero guztietako 
pertsonek aukera eta erantzukizun berdinak izan 
ditzagun, bai ordaindutako lanetan, bai ordaindu 
gabekoetan. Bestetik, lana eta familia bateragarri 
egiteak kooperatiben lehiakortasuna oztopa ez dezan, 
eta lan egiten duten pertsonei kalterik egin ez diezaien.

Kooperatibarekiko erantzukizunez jokatzeko beharretik 
abiatuta, eta lege eskakizunetatik harago, Fagor 
Taldeak dituen kontziliazio neurriak aztertu zituen 

Esparru honetan urratsak egiteko 
helburuarekin, Fagor Taldeko Genero 
Berdintasun Batzordea eratu da 2021ean.

ANIZTASUNAREN KUDEAKETA

Fagor Taldeko kooperatibetan aniztasun intelektuala duten pertsonak laneratzeko politikak daude eta lankidetza 
esperientziak ditugu hainbat erakunderekin. Adibidez, Pauso Berriak programa dago. Fagor Ederlanek eta Fagor 
Automationek, Gureak-ekin batera, elkarlanerako aukerak sortu dituzte programa horretan.

2021ean elkarrizketarako bidea ireki du Fagor Taldeak Debagoiena2030 egitasmoko lana eta inklusio proiektua 
gertutik ezagutzeko.

Taldeko 8
kooperatibetatik 7k
Genero Berdintasun
Plana dute.

0               50             100            150            200            250          300

Kontziliazio neurriak

Gurasotasun
baimenak

Eszedentziak

Murrizketak

Emakumeak Gizonak

Kontziliazio neurriak 2021

Lan jardun murriztuak 290

Emakumeak 166

Gizonak 124

Eszedentziak 40

Emakumeak 21

Gizonak 19

Gurasotasun baimenak 98

Emakumeak 21

Gizonak 77

2020an. Gure pertsonen familiako bizitza eta bizitza 
profesionala uztartzearen kontzeptuaren barruan, 
indarrean ditugun neurriak eta horien erabilera eta 
aprobetxamendua ezagutzeko eta eremu horretan 
pertsonek izaten dituzten beharrak identifikatzeko 
lanketa egin zen, proposamen zehatzak Fagor Taldeko 
organoetara bideratuz. 

Lanketa hori oinarri hartuta, 2021ean, Fagor Taldeko 
Kooperatibetan telelana lan modalitate gisa 
aplikatzeko irizpide orokorrak jasotzen dituen Araudia 
onartu zen.
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Euskararen 
normalizazioa

Fagor Taldean euskara normalizatzeko konpromisoari 
eutsiz, 2021. urtean egindakoetatik honako bi gai hauek 
izan dira aipagarrienak: 2021-2024 plan estrategikoaren 
lanketa eta Abbadia saria.

2021-2024 plan estrategikoari dagokionez, 2020 
amaieran pandemiaren testuinguruan abiatu genuen 
Fagor Taldeko Euskara Batzordean epealdi estrategiko 
berrirako gogoeta prozesua. 41 elkarrizketa egin ditugu, 
Fagorreko organo eta batzordeetako kooperatiba 
guztietako kideekin (lehendakariak, zuzendaria nagusiak, 
Kontseilu Sozialetako kideak, Pertsonetako arduradunak, 
euskara koordinatzaileak, gizarte eraldaketa batzordeko 
kideak...). Euskara Batzordeak egindako ariketak eta 
elkarrizketa horietan jasotakoa kontuan hartuta, 2021-
2024ko Plan Estrategikoa diseinatu, eta beharrezko 
kontrasteak egin ostean, onartu berri du Kontseilu 
Orokorrak.

Hausnarketa prozesu honek misioa berrikustea ekarri 
du, eta honela jaso da: Fagor Taldeak euskaraz lan 
egitera bidean, hizkuntzak kudeatuta, euskarari espazio 
propioak bermatuko dizkio. 

Lan ildoei dagokienez, aurreko epealdiko 4 lan ildoetan 
sakondu eta horiek sendotzeko apustua egin da, eta 
zuzenean iraunkortasunarekin lotutako 5. bat gehitu da:

01. Fagor Taldeko hizkuntza eskakizunen 
araua kudeatzea

02. Euskara erabiltzeko aukerak gehitzea 
eta erabilera areagotzeko neurriak 
hartzea: mapa linguistikoak osatu, 
eta arnasguneak babesteko neurriak 
hartzea

03. Euskarari funtzio propioak ematea

04. Euskara normalizatzeko proiektuaren 
legitimazioa handitzea

05. Euskararen normalizazioa iraunkortasun 
estrategian txertatzea eta garatzea

Bestalde, euskararen normalizazioaren alde egindako 
lanagatik, eta hausnarketa estrategikoan balioan 
jarritako orain arteko ibilbidearen aitortza gisa Abbadia 
saria jaso du Fagorrek 2021ean. Foru Aldundiaren 
hitzetan: “Azken hamarkadetan alor sozioekonomikoan 
egin duen lana aitortu gura diogu Fagor Taldeari. 
Euskararen sustapenaren adibide aurreratua da, zabaldu 
beharreko eredua. Fagor Taldearen ibilbideak eta gaur 

egun bizi duen errealitateak argi uzten dute erreferentzia 
bat dela euskararen arloan, egin duenagatik, egiten 
ari denagatik eta aurrera begira adierazten duen 
konpromisoagatik. Fagor Taldeak estrategikotzat du 
euskararen normalizazioa”

Abbadia saria banatzeko ekitaldia, pandemia egoera 
dela-eta, 2022ra atzeratu da.
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ZTIM hezkuntza 
bultzatzen dugu

Fagor Taldeak, Taldeko kooperatibekin, 
unibertsitatearekin, ikastetxeekin eta lurraldeko 
erakunde publikoekin lankidetzan, hainbat jarduera 
garatzen ditu ZTIM (zientzia, teknologia, ingeniaritza eta 
matematika, ingelesezko STEM: Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) hezkuntza bultzatzeko 
eta Fagor enplegu markatzat proiektatzeko. Mondragon 
ZTIM HUB ekimeneko Enpresen Mahaiko kide da Fagor 
Taldea, gainerako eragileekin batera gazteen artean −
emakumezkoen artean, bereziki−, zientzia, ingeniaritza, 
teknologia eta matematika sustatzeko asmoz. 
Horretarako, alorrei loturiko lanbideak bistaratzea, 
genero aurreiritzirik bariko orientazioa, ZTIM jardueretan 
esku hartzea eta ikastetxeetako hezkuntza proiektuetan 
eragitea ditu xede nagusi.

Ikastetxeen eta enpresen arteko harreman sarea 
sustatu gura du Mondragon ZTIM HUBek, eskualdeko 
gazteek etorkizuneko aukera moduan ikus ditzaten gure 
Kooperatibak.

Arlo horretan, 2021ean hirugarren urtez, First Lego 
League Euskadi (Euskal Autonomia Erkidegoan STEAM 
Hezkuntzako erreferentzia programa) ekitaldia ere 
babestu du Fagor Taldeak.



Etorkizuna 
hobetzeko 
lanean

PLANETAREKIN 
KONPROMETITUTAKO 
TALDEA

ETORKIZUNA HOBETZEKO,
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PLANETAREKIN 
KONPROMETITUTAKO 
TALDEA GARA

Larrialdi klimatikoak eta oro har ingurune naturalak 
bizi duen degradazio azeleratuak gure industria 
jarduera egokitzera behartzen gaitu, planetaren 
muga biofisikoekin bateragarria izan dadin. 
Horretarako, gure produktuek beraien bizitza ziklo 
osoan ingurumenean sortzen duten inpaktua 
murriztu behar dugu. 

INGURUMENAREN KUDEAKETA

Datozen hamarkadetan inoiz lehenago izan ez duen garrantzia hartuko 
du ingurumenak enpresen kudeaketa eta lehiakortasunean. Larrialdi 
klimatikoak eta oro har ingurune naturalak bizi duen degradazio azeleratuak 
orain arteko garapen eredua errotik aldatzera behartzen gaitu. Gure Industria 
jarduera egokitzea, gure planetaren muga biofisikoekin bateragarria izan 
dadin, agindu etiko bat da, baita ezinbesteko baldintza ere, gure kooperatibak 
lehiakorrak izaten jarrai dezaten. Industria jarduera deskarbonizatzea 
eta gure produktuek beraien bizitza ziklo osoan ingurugiroan sortzen 
duten inpaktua ahalik eta gehien murriztea dira Fagor 2030 iraunkortasun 
estrategian definitutako gure bi lehentasun nagusiak. 
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KARBONO AZTARNA

Net Zerorantz bidean eta 13. GIH. Klima babesteko 
ekintza helburuarekin dugun konpromisotik abiatuta, 
Fagor Taldeak karbono korporatiboa kudeatzeko plan 
bat bultzatu nahi du, kooperatiben Net Zero estrategien 
osagarri gisa. Horretarako, 2020an karbono aztarna 
kalkulatzen hasi ginen (1. eta 2. irismenak), gure ardura 
zuzenekoak diren isurpenen osaera ezagutu asmoz. 
2021ean neurketa sistema hobetzeko lanetan jardun 
dugu eta taldeko beste bi kooperatibetara ere zabaldu da 
neurketa prozesua (Fagor Automation eta Mondragon 

Assembly). Era berean, proiektu pilotu gisa, Fagor 
Ederlan kooperatiban 3. irismena ere barne hartzen 
duen kalkulurako tresna bat garatu dugu, progresiboki 
gainontzeko kooperatibetan ezartzen joango garena. 

Hau da, 1. eta 2. irismenari dagokionean, taldearen 2020 
eta 2021eko argazkia (zenbaketa honetan ez da kontuan 
hartu Fagor S. Coop, ezta Galbaian ere, ez baitira oso 
esanguratsuak). 

ENERGIA

2021an, Taldeak 700,37 Gwh energia kontsumitu du 
guztira, eta horietatik 380,25 Gwh (% 54) berriztagarriak 
izan dira. 

Karbonoa kudeatzeko planaren esparruan, helburuak 
ezarriko dira orain erregai fosilekin egiten diren 
kontsumoak elektrifikatzeko eta kontsumo elektrikoan 
berriztagarrien kuota handitzeko. 

2020 2021

Berotegi efektuko gasen emisioa (tCO2eq) 102.696,10 121.446,22

1. irismena (tCO2eq) 79.090,40 80.101,04

2. irismena (tCO2eq) 28.878,70 41.345,18

Emisioak tCO2eq / fakturatutako 100m€ 8,14 8,20

Emisioak tCO2eq / langile 10,26 10,75

2020 2021

Energia elektriko ez berriztagarria (Gwh) 116,97 110,38

Energia elektriko berriztagarria (Gwh) 321,08 380,25

Energia elektriko TOTALA (Gwh) 438,05 490,64

Elektrikoa ez den energia (Gwh) 209,73 209,73

ENERGIA KONTSUMO TOTALA (Gwh) 647,78 700,37

Energia kontsumoa Gwh /fakturatutako 100 m€ 0,06 0,05

Energia kontsumoa Gwh / langile 0,07 0,06

1 irismena (tC02eq)

tC02eq / Fakturatutako 100 m€

2 irismena (tC02eq) 

tC02eq / Langile

Jatorri berriztagarriko energia 
kontsumoaren % totalarekiko:

2020an 2021ean

% 45 % 61 % 70% 54

Energia elektrikoaren 
% energia kontsumo totalarekiko:

2020an 2021ean

Energia elektriko berriztagarriaren  
% energia elektriko totalarekiko:
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LEHENGAIAK ETA HONDAKINAK 

Industria iraunkorra eraikitzeak berekin dakar lehengaien 
erabilera optimizatzea eta produktuen bizi ziklo osoan 
ahalik eta hondakin gutxien sortzea. Aipatzekoa da 
berotegi efektuko gasen emisioaren 3. irismenaren 
zati garrantzitsu bat lehengaien kontsumoari lotutako 
igorpenetatik datorrela. Horrenbestez, lehengai 
birziklatuak erabiltzeak aztarna gutxitzen laguntzen du, 
materialen zikloa ixteaz gainera.  

Berreskuratutako hondakin ez arriskutsuak (t)

Berreskuratutako hondakin arriskutsuak (t)

Hondakin ez arriskutsuak (t)

Hondakin arriskutsuak (t)

Hondakinak

12. GIH. Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak 
helburuarekin dugun konpromisoa aintzat hartuta, 
helburua da material birziklatuen ehunekoa handitzea 
eta hondakin gutxiago sortzea. Horretarako, 
kooperatibek arlo horretan egiten duten lanaz gain, 
Taldeak industria sinbiosiak gure lurraldean eskaintzen 
dituen aukerak aztertuko ditu.  

Lehengaien kontsumoa guztira (t)

Jatorri birziklatuko lehengaiak (t)

Plantan sortzen den bilgarrien hondakina (t)

Merkatuan (produktuekin batera) jartzen den bilgarri kopurua (t)

Lehengaien erabilera

*Lehengaien erabilerari dagokionez, datu bilketan sakontzen ari gara. 2021ean taldeko lau kooperatiben datuak jaso ditugu. 
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URA 

Edateko ura eskuratzeko aukera arrisku larrian egon 
daiteke klima aldaketaren ondorioz. Hori dela eta, nahiz 
eta gure instalazio gehienak gaur egun ur eskasia ez 
dagoen lurraldeetan dauden, eta hori gure iraunkortasun 
estrategian gai materiala ez izan, beharrezkotzat jo dugu 
ur kontsumoaren adierazleari jarraipena egitea eta hura 
murrizteko neurriak hartzea. 

Ur erauzketa (m3)

Ura m3 / fakturazioarekiko (100m€)

Ura m3 / langile

Ura



Etorkizuna 
hobetzeko 
lanean

GARAPEN 
KOMUNITARIOA 
BULTZATZEN 
DUEN TALDEA

ETORKIZUNA HOBETZEKO,
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GARAPEN 
KOMUNITARIOA 
BULTZATZEN DUEN 
TALDEA GARA

Duela 60 urte baino gehiago jaio ginen, gure 
komunitatearen beharrei erantzuteko; beraz,  
inguratzen gaituen komunitatean bertan gaude 
errotuta. Gizartearen erronkak gureak ere badira,  
eta, horregatik, gure lurraldearen eraldaketan 
inplikatzen gara.

Fagor Taldeak komunitatearekin duen lotura 
etengabea da jaio zenetik. Fagor kooperatiba talde 
bat da, elkartasuna eta autoeraketa komunitarioa 
abiapuntu hartuta Debagoiena eskualdeko 
garapen sozioekonomikoa bultzatzeko sortua. 

Mende berriak erronka berriak dakarzkigu, eta 
premiazkoa da, gure erakundeek bezalatsu, 
lurraldeek ere iraunkortasunerantz aurrera egitea. 
Alde horretatik, gainerako eragileekin aliantzak 
bultzatzen ditugu, elkarrekin joan gaitezen 
garapen iraunkorreko helburuak lortzera, 17. GIH. 
Helburuak lortzeko aliantzak xedearekin bat 
etorriz. 

Horretarako, Euskadiko Kooperatiben Legeak 
ezartzen duen bezala, Fagorrek Gizarte Funts 
bat du, zeina Taldea osatzen duten kooperatiben 
urteko irabazien %10ekin hornitzen den. Legezko 
betebehar hori betetzeaz gain, Fagorrek %2 
gehiago bideratzen du funts horretara, gure 
gizartearen erronkekiko dugun konpromisoaren 
erakusgarri. Epe luzera inpaktua sortu nahi duten 
proiektu estrategikoak bultzatzeko erabiltzen 
da funts horren zatirik handiena, eta beste zatia, 
berriz, gizarte, kultura eta kirol arloko eragile 
ugariri laguntzak emateko.

Guztira, funts horren baitan, 1.134.992 € banatu 
dira 2021ean, eta gure kooperatibetan euskararen 
normalizaziorako planak ko-finantzatzera 
bideratuko dira horietatik 269.163 €. 

Gainerakoan, hauek dira Fagorrek funts horren 
bidez bultzatzen dituen ildo estrategikoak nahiz 
proiektu esanguratsuenak.

Gizarte funtsaren banaketa

Fagor Komunitatea
Debagoiena
Euskal Herria
Mundua

Fagor Euskaraz
269.123 €

Mundukide
97.665 €

Garabide
10.000 €

Fagor Elkarrekin
26.522 €

Fagor Mugi
27.658 €

D2030
269.123 €

Gizabidea
269.123 €

Tokiko  
Elkartegintza

86.132 €

Errigora
30.000 €

Bizipoza
25.000 €

Gureak
12.000 €

1.134.992 €

Beste batzuk
12.656 €
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Garapen 
komunitarioa

DEBAGOIENA 2030

Gure kooperatiben egoitza sozialak eta ekoizpen 
lantegi gehienak kokatuta dauden lurraldearen 
garapen iraunkorra bultzatzeko sorturiko sarea 
da Debagoiena 2030. Fagor izan da ekimen honen 
bultzatzaile nagusietako bat, eta erakunde publikoekin 
(udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundia), Mondragon 
Unibertsitatearekin, beste eragile sozioekonomiko 
batzuekin eta hainbat gizarte eragilerekin partekatutako 
ekimena da. 

Ekimenaren helburua da 2050era begira, Debagoiena 
adimentsu, inklusibo eta klimatikoki neutroa izatera 
iristea, horretarako, lurraldearen garapen komunitarioan 
sakonduz. 

Eta, ikuspegi hori lortze aldera, sarearen xedea da 
gizarteko eragileen eta pertsonen arteko loturak 
erraztea, pertsonen balioetan eta mundu ikuskeran 
eragitea eta lurraldean inpaktu nabarmena izango duten 
ekimen eta proiektu berritzaileak bultzatzea.

2021. urtean zehar 2 arlo abiatu dira: energia trantsizioa 
eta lanaren etorkizuna. Horietako bakoitzean esplorazio 
fase bat egin da, arlo bakoitzean lanean dabiltzan 
eragileak ezagutu eta horiek dituzten ekimen, proiektu 
eta ideiak jaso ahal izateko. Hortik abiatuta, eta eragileek 
beraiek parte hartutako ko-sorkuntza prozesuen bidez, 
identifikatu diren erronkei aurre egiteko proiektuak 
zehaztu dira.

Fagorrek 269.123 € bideratu ditu 2021ean ekimen 
honetara, 11. GHI. Hiri eta komunitate iraunkorrak 
helburuarekin dugun konpromisoaren erakusgarri.

Hauek dira esku hartzeko lehentasunez definitu diren 
arloak: 

• Lanaren etorkizuna 

• Energia trantsizioa 

• Ekonomia zirkularra 

• Mugikortasun iraunkorra 

• Elikadura osasungarria eta iraunkorra 

• Iraunkortasunerako hezkuntza 

FAGOR HERRIGINTZA LANKIDETZA PROGRAMA

Fagor herrigintza lankidetza programa Fagor Taldeak 
euskal herrigintzan dabiltzan eragileen proiektuak diruz 
lagundu eta lankidetza markoak eraikitzeko abian duen 
programa da.

2021ean zehar Errigora, Bizipoza eta Gureak Taldearen 
Pauso Berriak programa izan dira diruz lagundu diren 
ekimen esanguratsuenak. Guztira 79.646 € bideratu dira 
programa horietara.

TOKIKO ELKARTEGINTZAREN SUSTAPENA

Gure IPDK banaketaren zati bat gure kooperatibak 
kokatuta dauden herrietan diharduten askotariko 
elkarteen jarduna diruz laguntzera bideratzen da. 
Zehazki, 2021. urtean, 86.132 € bideratu dira horretara.

https://debagoiena2030.eus/eu/
https://debagoiena2030.eus/wp-content/uploads/2022/05/DEBAGOIENA-2030-2021-Jardueraren-memoria.pdf
https://www.errigora.eus/
https://bizipoza.eus/
https://www.pausoberriak.net/eu/index.php
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GIZABIDEA FUNDAZIOA

Fagorrek, Gizabidea Fundazioaren bitartez, 40 urte baino gehiago daramatza 
lurraldeko hezkuntza eragile kooperatiboekin lankidetzan, eskualdeko 
haurrei eta gazteei kalitatezko hezkuntza eskaintzeko beharrezkoak diren 
azpiegitura berrien finantzazioan lagunduz. Arizmendi Ikastolarekin eta 
Mondragon Unibertsitatearekin egiten da lankidetza hori, eraikin berriak 
finantzatzeko edo daudenak eraldatzeko xedez, eskualdeak azpiegitura 
modernoak eta kalitatekoak izan ditzan. Gizabideak finantzatutako eraikinak 
Fundazioaren jabetzakoak izango dira aurrerantzean, beti hezkuntzara 
bideratuko direla bermatzeko. Gizabidea Fundazioaren jabetzako eraikinen 
merkatuko balioa 50 milioi eurotik gorakoa da. 

Fagorrek lurraldeko hezkuntza eragile kooperatiboekin duen konpromisoa 
Gizabidea Fundazioaren barruko lankidetzatik harago doa; izan ere, 
Mondragon Unibertsitateko eta Arizmendi Ikastolako gobernu organoetan 
parte hartzen du Fagorrek. 

2021. urtean, Fagorrek 269.123 € bideratu ditu IPDK funtsetik Gizabidea 
Fundaziora, 4. GHI. Kalitatezko hezkuntza helburuarekin dugun 
konpromisoaren erakusgarri.

Hezkuntzarekiko 
konpromisoa

Garapenerako 
lankidetza

MUNDUKIDE FUNDAZIOA

Kooperatibismoaren bokazio unibertsalari erantzuteko 
eta garapen bidean dauden herrialdeei garapen 
komunitarioko prozesu endogenoak sortzen laguntzeko, 
duela 10 urte baino gehiago Fagorrek Mundukide 
Fundazioa sortu zuen, MONDRAGONeko beste 
kooperatiba batzuekin eta tokiko hainbat GKErekin 
batera. Fagor Patronatuko kidea da, eta modu aktiboan 
parte hartzen du Fundazioaren erronketan. Bere jarduera 
finantzatzeaz gain, Mundukidek programak dituen 
herrialdeetan kooperante gisa parte hartzeko aukera 
ematen die Fagorrek bere bazkideei. 

2021. urtean, Fagorrek 97.665 € bideratu ditu IPDK 
funtsetik Mundukide Fundaziora, 1. GHI. Pobrezia 
desagertzea helburuarekin dugun konpromisoaren 
erakusgarri.

GARABIDE

Garabide elkartea hizkuntza lankidetzan diharduen 
erakundea da, euskararen berreskurapen prozesuan 
izandako ikasketak beste herrialde batzuetako 
prozesuekin partekatuz eta horietatik ikasiz. Garabidek 
hizkuntza gutxituen komunitateekin lan egiten 
du, komunitate horien garapen sozioekonomikoa 
hizkuntzaren berreskurapen prozesuarekin aberasteko 
xedez.

2021. urtean, Fagorrek 10.000 € bideratu ditu IPDK 
funtsetatik Garabide elkartera.

https://gizabidea.eus
http://www.arizmendi.eus/eu/
https://www.mondragon.edu/eu/hasiera
https://mundukide.org/eu/
https://mundukide.org/eu/
https://www.garabide.eus/
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Fagorrek iraunkortasunarekin eta Garapen Iraunkorreko 
Helburuekin duen konpromisoa, konpromiso 
korporatiboa izateaz gain, gure bazkideen konpromiso 
pertsonala izatea nahi dugu. Horretarako, 2020an, 
Gizarte Eraldaketarako Batzordea jarri zen abian, 
kooperatiba guztietako ordezkariek osatua eta 
iraunkortasunaren arduradun korporatiboak koordinatua. 
Batzorde horren helburua da hainbat dinamika eta 
proiektu bultzatzea, bazkideak Garapen Iraunkorreko 
Helburuetan inplikatzeko eta Fagor komunitateko kide 
sentimendua indartzeko. 

Fagor 
Komunitatea

2021. urtean zehar egindako jarduerarik aipagarrienak honako hauek dira: 

• Fagormugi. Etxetik lantokirako joan-etorrietan mugikortasun iraunkorra 
sustatzeko ekimena da, eta hainbat pizgarri eskaintzen dizkie kilometro 
iraunkor gehien metatzen dituzten pertsonei. 2021ean 440 erabiltzaile 
erregistratu dira eta guztien artean 145.000 km baino gehiago egin 
dituzte modu iraunkorragoan. 

• 0 km-ko produktuak kontsumitzeko kanpaina, Errigora ekimenarekin 
lankidetzan. Fagorreko jangeletan Nafarroa hegoaldeko ekoizleen 
produktuak erabiltzeko bideragarritasuna aztertu da, eta lehenengo urrats 
gisa Kooperatiba bateko sukaldera bertako 3 produktu ekarri dira, Errigora 
eta Auzo Lagunekin lankidetzan. 

• Harreman Dendarekin elkarlana. Bidezko merkataritzako produktuak 
saltzen dituen Harreman Dendarekin elkarlana, bertako produktuak 
kontsumituz eta gure bazkideak bertan boluntario gisa parte hartzeko 
kanpainak gauzatuz.

• Musukoen birziklapena. Taldeko 5 kooperatibetan musukoak birziklatzen 
hasi gara, hondakin mota hauek ingurumenean duten inpaktua 
murrizteko. 

• COVAX kanpaina, UNICEFen eskutik. 18.000 €-tik gorako ekarpen 
ekonomiko bat egin dugu UNICEFen eskutik. Horietatik 8.000 € baino 
gehiago bazkideek euren soldatatik egindako dohaintzak izan ziren.

• EITB maratoia. Alzheimer gaitzaren ikerketari 15.000 €-ko ekarpena egin 
genion EITB maratoian parte hartuz.

Guztira, 54.180 € erabili dira, 2021ean, IPDK funtsetatik jarduera horiek 
finantzatzeko.

https://fagormugi.eus/
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TXOSTENA 
EGITEKO 
PROZEDURA
Memoria hau idaztean, kontuan hartu da 2020ko ekitaldian egindako 
materialitate analisia. Gai materialak identifikatzeko, lau etapatako 
metodologia bati jarraitu genion. 

LEHENA
Zenbait iturri bibliografiko aztertu genituen (GRI 
estandarrak, kooperatiba printzipioak, GIHak), eta 
marko orokor bat ezarri genuen, materialak izan 
zitezkeen gaiak identifikatzeko.

BIGARRENA 
Elkarrizketa prozesu bat egin genuen Fagor Taldearen 
interes taldeekin. Talde horiek lau kategoriatan banatu 
genituen. Lehenik, barne begiradari erreparatu genion, 
enpresan ardurak dituzten pertsonak eta bazkide 
diren edo ez diren langileak bereiziz. Bigarrenik, kanpo 
begirada osatzeko, batetik, administrazio publikoa 
eta haren dimentsio guztiak hartu genituen kontuan 
(tokikoa, forala, gobernua...), eta, bestetik, gizarte 
eragileak, Fagorretik hurbil dagoen komunitatea 
osatzen dutenak.
Banakako 50 elkarrizketa inguru eta zenbait talde 
eztabaida egin genituen, materialak izan daitezkeen 
gaiek erakundeentzat daukaten garrantzia jasotzeko 

edo, bazkide langileen kasuan, horien barne ikuspegia 
jasotzeko.

Komunitate entzuketan oinarritutako teknika 
kualitatibo horri esker, gehiago ikertu eta sakondu 
ahal izan genuen materialak izan daitezkeen gaietan, 
eta, hala, hobeto ulertu genuen interes taldeek 
Fagor Taldearengandik zer espero duten. Banakako 
elkarrizketetatik harago, eta helburu bikoitz batekin 
-batetik, bazkide langileen balorazio kuantitatibo 
adierazgarriagoa lortzeko, eta, bestetik, oro har, 
euskal gizarteak Fagorrengandik espero duenaren 
berri izateko-, bi inkesta, estatistikoki adierazgarriak, 
egin zitzaizkien aipatutako bi kolektibo horiei.

HIRUGARRENA
Taldeko Zuzendaritza Batzordearekin bilera bat egin 
zen (Taldeko kooperatiba guztietako zuzendariak 
bildu ziren). Han, entzute prozesuan zein inkesta 
kuantitatiboetan ateratako ondorioak aztertu ziren.

BARNE BEGIRADA KANPO BEGIRADA

Organoetako ordezkariak: Zuzendaritza Kontseilua, 
Lehendakarien Batzordea, Kontseilu Soziala

Administrazio publikoa: Arrasateko Udala, 
Gipuzkoako Foru Aldundia, Debagoieneko 
Mankomunitatea, IHOBE (Eusko Jaurlaritzaren 
Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa). 

Langileak: bazkideak, ez bazkideak, birkokatuak

Fagorrek parte hartzen duen elkarteak: 
Mundukide, Emun, Goiena, Arizmendi, 
Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, Lanki 
(ikasketa kooperatiboen zentroa).

Hala, jarraian ikusiko dugun materialitate matrizea osatu genuen: 
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Taldeko zuzendaritzarentzako garrantzia

Ekonomia
1 Berrikuntza prozesuetan eta produktuetan
2 Zerbitizazioa
3 Hornitzaileen kudeaketa jasangarri eta arduratsua
4 Kooperatiben arteko lankidetza ekonomikoa
5 Nazioartekotze prozesu erantzunkideak
6 Jarduera koperatibo berriak
7 Digitalizazioa

Gobernantza
8 Gobernantza demokratikoa, efikaza eta iraunkorra
9 Gobernu etikoa eta garapen iraunkorrarekin koherentea

Ingurumena
10 Ekonomia zirkularra
11 Karbono aztarna
12 Lanerako mugikortasuna

Inplikazio soziala
13 Tokiko komunitatearen garapena
14 Euskara eta euskal kultura
15 Hezkuntza
16 Inklusioa
17 Garapen bidean dauden herrialdeekiko lankidetza
18 Kontsumo arduratsua

Pertsonak
19 komunikazioa eta gardentasuna
20 Enpresa o sansugarria
21 Enplegagarritasuna eta garapen pertsonala
22 Enpresa kultura aurreratua
23 Elkartasun mekanismoak
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LAUGARRENA
Matrize horretatik abiatuta, Taldeko Lehendakaritzen 
Batzordeak Taldearen iraunkortasun estrategiaren 
baitan lehentasunezko gaien eta landu beharreko 
materialen zerrenda egin zuen. Hemen duzue 
laburbilduta:
• Berrikuntza, proiektu eta zerbitzuetan
• Gobernantza demokratikoa eta iraunkortasunarekin 
konprometitutakoa
• Komunikazioa eta gardentasuna
• Enpresa osasungarria
• Enplegagarritasuna eta garapen pertsonala
• Enpresa kultura aurreratua
• Lankidetza eta elkartasun mekanismoak
• Karbono aztarna
• Ekonomia zirkularra
• Tokiko komunitateak garatzea
• Euskara eta euskal kultura
• Hezkuntza
• Garapen bidean dauden herrialdeekiko lankidetza
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Gure negozioak eraldatzea, ekonomia digital, 
deskarbonizatu eta zirkular baten testuinguruan 
lehiakorrak izan eta enplegua sortzen segi dezagun. 

Digitalizazioa: Gure ekoizpen prozesuak, 
produktuak eta zerbitzuak digitalizatzen dihardugu.

Ekonomia zirkularra: Gure produktuek beren bizitza 
ziklo osoan ingurugiroan sortzen duten inpaktua 
murrizteko lanean gabiltza.

Dibertsifikazioa: Gure produktu zorroa 
dibertsifikatzen ari gara, gizarte iraunkor batek 
beharko ez dituen produktuak ordezkatzeko. 

Gure bereizgarri nagusietakoa den gobernantza eredu 
demokratikoa hobetzen eta garatzen jarraitzea. 

Gure arau markoaren modernizazioa: Gure arau 
markoa modernizatzen dihardugu, demokratikoa 
izatez gain, gure gobernantza eredua eraginkorra 
izan dadin. 

Organoetako kideen formazio eta ahalduntzea: 
Organoetarako hautatuak izan diren pertsonen 
formazioa eta ahalduntzea sustatzen dugu, 
kooperatibaren gobernantzan dagokien rola egoki 
bete dezaten.

Kultura kooperatiboa: Bazkideen hezkuntza 
kooperatiboan eragiten dugu, kultura kooperatibo 
erantzukide bat eraikitzea helburu.

Komunikazioa: Komunikazioa indartu dugu, 
Fagorren proiektu kooperatiboa bazkideei hurbildu, 
eta gizarteari egiten dugunaren berri emateko.

01. 02. Garapen 
Iraunkorrerako 
Helburuekin 
lotura
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Klima larrialdiari aurre egiteko, gure karbono aztarna 
murriztea.

Net Zero: 2050. urtean Net Zero izateko helburuak 
finkatu, eta hainbat neurri hartzen gabiltza.

Gizartearen autoeratzea sustatzea, Garapen Iraunkorrerako 
Helburuak lortzeko palanka gisa. 

Debagoien 2030: Autoeratzearen bidetik 
iraunkortasunerantz trantsizio egitea helburu duen 
D2030 iraunkortasun sarearen sustatzaileak gara. 

Gizabidea Fundazioa: Hezkuntza kooperatiboa sustatzen 
ari gara, Gizabidea Fundazioaren bitartez.

Mundukide Fundazioa: Herrialde pobreen garapen 
komunitarioan laguntzen dugu, Mundukide Fundazioaren 
bitartez.

Fagor Komunitatea: Hainbat ekimen sustatzen ditugu, 
gure bazkideak Garapen Iraunkorrerako Helburuetan 
inplika daitezen.

04. 05. 
Testuinguru egokiak sortzea, gure pertsonek beraien 
onena eman dezaten.

Talde lana: Antolaketa eredu horizontalagoak eta 
talde lana sustatzen dihardugu, gure pertsonen 
jakintza eta ahalmen guztiak enpresa proiektuaren 
zerbitzura jartzeko. 

Enplegagarritasuna: Gure pertsonen 
enplegagarritasuna sustatzen dugu, datozen 
urteetan lan munduan izango diren aldaketetara 
egokitu ahal izateko.

Kontziliazio erantzukidea: Kontziliazio erantzukidea 
sustatzen dugu, bizitza pertsonal eta profesionala 
egoki uztartu ahal izateko.

Genero berdintasuna: Gizonen eta emakumeen 
arteko berdintasuna sustatzen dugu, genero 
arrakala murriztea helburu hartuta.

Osasunaren zaintza: Gure pertsonen osasuna 
zaintzen dugu, lan istripuak ekiditeko neurriak 
hartuz eta osasunaren zaintza aktiboa sustatuz.

Euskararen normalizazioa: Euskararen 
normalizazioa bultzatzen ari gara, gure pertsonei 
euskaraz lan egiteko aukera eskaini ahal izateko.

03. 
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