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2014KO

GURE GERTAKIZUN
AZPIMARRAGARRIENAK

NAGUSIA

1.521

74.000

Presentzia

37

Denda 2014an
60 irekitze 30 eraberritze
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Autonomia Erkidegotan
Lehenengo denda irekitzea
Euskadin

450

berrikuntza produktu-aukeran
“Nagusiekin” garatutako 100
berrikuntza (koberrikuntza)

milioi euro trebakuntzan
inbertituak

1.270

euro gordin/hilean oinarrizko
langileen hasierako soldata
1.101 euro garbi/hilean

4,9

%14,4

+%4

Espainiako banaketa
antolatuaren barruko merkatu
kuota, salmentarako azalera
osoan

4

langile, lanpostu egonkor eta
kalitatezkoarekin

263

milioi etxek Mercadonan
erosten dute

Veneçuela kaleko supermerkatua, Bartzelona.

LANGILEA

milioi euro sari aldagarrian,
langileen artean banatuak

langile bakoitzeko
produktibitatearen gehikuntza

HORNITZAILEA
EL PROVEEDOR

LAGIZARTEA
SOCIEDAD

ELKAPITALA
CAPITAL

14.900

1.484

20.161

120

4.100

10.103

500

400.000

655

30

4.100

milioi euro inbertituak
Espainian egindako
erosketetan, osoaren %85a

bitarteko hornitzaile
fabrikatzaile

milioi euro, bitarteko
hornitzaileek inbertituak

fabrika eta produkzio
lerro berri

milioi euro zerga
ekarpenetan.

milioi euro BPG nazionalari
erantsiak

zuzeneko eta zeharkako
lanpostuak

tona dohaintzan emandako
elikagai
Lankidetza

+ 2.000

73

merkataritza eta zerbitzuko
hornitzaileak

gizarte-jantokiekin

+ 20.000

53

ETE zein lehengaien ekoizle

milioi euro fakturazioan (+%2)

milioi kilo-litro (kilitro)
salduak (+%3)

milioi euro inbertsiotan

543

milioi euroko mozkin garbia
(+%5)

51

eguneko batazbesteko epea
hornitzaileei ordaintzeko

elikagai-banku eta beste entitate batzuekin
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PRESIDENTEAREN MEZUA

Aldaketetara egokitzeko gaitasuna eta borondatea izan
dira azken urteetan Mercadona Proiektuaren parte garenon
ezaugarri nagusiak. Aurretik joatea etorkizuna eraikitzeko
modurik onena dela jabeturik, akatsak aitortuz, eta itsasargiz
“Nagusiaren” -hala izendatzen ditugu gure bezeroakasebetetzea izanik beti, Mercadonan beti gaude prest
etengabeko aldaketarako.
Atzean utzi dugun 2014 urtea esaldi honek markatu du. Urte
honetan zehar, ahalegin handia egin dugu gure eguneroko
lana bermatzeko. Horri esker, hainbat neurri hartu ditugu
elikadura segurtasun zorrotzeko produktuak edukitzeko,
kalitate eta txeratasun handiz, produktu-aukera eraginkorrena
eskainiz preziorik baxuenean, eta supermerkatu erosoekin,
gutxieneko denboran eta zerbitzu zein tratamendu onenaz
egiteko erosketak. Konpromisoak, guzti hauek, gure
konpainiaren lehenengo helburuari erantzuten diote, gure
“Nagusiei” asebetetze osoa eta merkatuko Orga Menurik
onena eskaintzea, alegia.
Zerbitzuaren bikaintasunaren aldeko apustuak eta urtean
zehar horretarako bideratu ditugun ahalegin guztiek, freskosail berrien garapena positiboan ere islatu dira. Eta, horren
ondorioz, 2014an lortutako emaitzetan. Hamabi hilabete
hauetan zehar konpainiaren salmentek %3ko hazkundea
izan dute, 10.103 milioi kilo-litrotara heldu arte, fakturazioa
%2 igo den bitartean, 20.161 milioi eurotara iritsiz.
Era berean, nabarmentzekoa da konpainiaren inbertsioa 655
milioi euro baino gehiagokoa izan dela, gure supermerkatuak
irekitze eta eraberritze, bloke logistiko berrien eraikuntza
eta fresko-sail berrien birmoldaketara zuzenduak, funtsean.
Ahalegin inbertitzaile honek 1.521 supermerkatu kopurura
heltzea ahalbidetu digu, joan den abuztuan hain mugarri
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nabarmena den 1.500garren supermerkatua irekitzea lortu
ondoren, Santander hirian.
Helmuga honekin batera, Mercadona Proiektua hasi
genuenean zaila zena irudikatzeko, 2014a beste mugarri
garrantzitsu baten agertokia izan da ere konpainiarentzat,
eta oso bereziki 270 pertsona baino gehiagok eratzen duten
gure talde informatikoarentzat. Transformazio digitaleko
plana 2012an hasi ondoren, urte honetan abiarazi dugu Datu
Prozesaketa Gunea, prozesuak bizkortzea eta produktuaukerak denbora errealean kudeatzea ahalbidetuko digun
garun informatiko berria, alegia, honekin eraginkortasuna
zein konpainiaren eta hornitzaileen produktibitatea are
gehiago indartuz.
Hain zuzen ere, Mercadona Proiektuan parte hartzen dugun
guztion produktibitatea hobetzearen ideia jakin baten barruan
kokatzen da, banako, enpresa edota herri bat, zenbat eta
eraginkorragoa izan, orduan eta bere erabakien jabeagoa
izango dela dioena, hain zuzen. Eta gure kasuan, guztiguztion artean, 74.000 baino gehiago diren langileengandik
hasita -urtea produktibitatearen 4 puntuko gehikuntzarekin
itxi dunenak-, eta 120 bitarteko hornitzaile eta bitarteko
hornitzaileenganaino, bere eraginkortasuna areagotzea lortu
dutenak, 2014an lortutako errentagarritasunaren zutabe bat
izanez.
Urtean zehar, Mercadonaren Nekazaritzarako Elikagaien
Kate Jasangarria (CASPOPDONA, guk deitzen diogun
bezala) garatzeko lanean jarraitu dugu, ekonomia hazkunde
jasangarri bat bultzatzea lortu nahi duen ekimena, hain
zuzen, lehen sektore eta fabrikatzaileekiko elkarlanean
oinarriturik, eta kateari eraginkortasun handiagoa emateko
asmoz. Erronka honi ekiten diogu, bere lehenengo fasean
dagoelarik oraindik, eredu berri batetik abiatuz alde guztien

arteko harremanetarako: Mercadona, hornitzailea eta lehen
mailako sektorea.
Harreman-eredu berri honen arrakasta baldintza ukaezin
batetik igaro behar da: “guztiei asko entzutea, entzuten
duenak ikasten baitu”. Katearen bestelako estelako katebegien
lekuan jartzeak, erabaki bat hartzeko orduan elkarren arteko
proiektu bat definitzea ahalbidetzen du, gure Nekazaritzarako
Elikagaien Kate Jasangarrian dagoen eta Erabateko Kalitate
Eredua partekatzen duen ekoizle bakoitzaren atzean etorkizun
proiektu errentagarri bat sustatzeko helburuarekin.
Industria moderno eta berritzaile bat sortzeko borondate
honetan, bitarteko hornitzaileak ere engaiaturik daude,
2014an 500 milioi euro inbertitu, eta 43.500 pertsona baino
gehiagorekin egunero garatu dute beren lana. Zenbateko
hauek hartutako konpromisoa agerian uzten dute, eta
Mercadona Proiektua eratzen dugunok partekatzen dugun
eta garrantzi berezikoa den zerbait erakutsi ere: enpresaekimen engaiatu eta emankor bat herrialde baterako balore
berezi eta garrantzitsuaren gaineko gure uste sendoa.
Mercadonaren kasuan, gure enpresa-ekimenak partekatutako
hazkundeari laguntzen dio, gizarte-ongizatearen hobekuntza,
eta gizarte aldakor baten erronkei erantzuteko irtenbide
berritzaileak bilatzearen ildotik. Ez alferrik, Mercadonak
herrialdeari egindako zerga-ekarpena 1.484 milioi euroetara
heldu arte igo da 2014an.
Mercadonan uste dugu etekinak direla, enpresaren gainerako
osagaiak baino lehenago, “Nagusia”, “Langilea”, “Hornitzailea”

eta “Gizartea” asebetetzeko ereduaren emaitzak. 2014an,
eredu hori ezartzeak 543 milioi euroko irabazi garbiak lortzea
ahalbidetu dio konpainiari. Baita, jada 2001etik egiten joan
den bezala, 263 milioi euro langileen artean helburu-sari gisa
banatzea ere, mozkin osoen 4 eurotik 1, honek islatzen du
partekatutako arrakastak zapore hobeagoa daukala.
Ugariak dira 2015ean aitzinean ditugun erronkak. Konbentzituta
nago modu arrakastatsuaz aurre egiteko modurik aproposena
gure eguneroko lanean lidergo gaitasuna garatzea dela,
horixe izanik Mercadona eratzen dugun guztion talentua
sustatzeko erarik onena. Aldatzeko, ikasteko eta etorkizunera
egokitzeko ahalmena bezala ulertutako talentua, alegia,
norberaren talentuaren benetako garrantzia talde egitasmoan
txertatzen duen efektu biderkatzailean dagoelako, gure
“Nagusien”, gure bezeroen asebetetze handienaren bila.
Juan Roig

“

Enpresa-ekimenak hazkunde
partekatuari lagun diezaioke, gizarte
ongizatearen hobetuz eta konponbide
berritzaileak bilatuz gizarte
aldakorraren erronken erantzun gisa

“
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ZUZENDARITZA
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Juan Roig
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David Cid
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Giza Baliabidetako
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Fernando Roig Alfonso
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Mercadonaren ereduak

erabakiak
hartzea

errazten digu proiektuaren
parte garen guztioi

2014ko abuztuan Mercadonak 1.500 supermerkatu kopurua erdietsi zuen Santanderren denda berri bat zabalduz, José Gutiérrez Solana Etorb.-an, Cazoña auzoan.
10

MERCADONA:
GURE
EREDUA
Zer da Mercadona?
Mercadonaren eredua
2014ko gertakizun batzuk
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ZER DA MERCADONA?

Mercadona kapital espainiar eta familiarreko supermerkatukonpainia bat da. Sortu zenetik, bere bezeroen elikagai,
etxeko garbiketa, eta garbitasun beharrizan guztiak osoki
asebetetzea helburu duelarik, eta baita beren maskoten
zaintzari lotutakoak ere. 74.000 langilek osatutako taldea
du, egunero zerbitzuan bikaintasunik handiena emateko
saiatzen direnak. Horiei esker, 4,9 milioi etxek urtero jartzen
dute konfiantza gure enpresan.
2014 urtearen bukaeran, 1.521 supermerkatuk osatutako sare
bat du Mercadonak, 60 denda berri ireki eta konpainiaren
gaurko estandarrak betetzen ez zituzten 6 itxi ondoren. Eta
lehenengo aldiz 17 Autonomia Erkidegoetan du presentzia,
Euskadiko bere lehenengo denda urrian ireki zuelarik, zehazki
Vitoria-Gasteizko hirian.
Hazkunde iraunkor eta partekatutako proiektu bat eraikitzeko,
berariazko kudeaketa-eredu jakin batean oinarritzen ditu
Mercadonak bere erabaki guztiak 1993 urtetik aurrera,
konpainian parte hartzen duten guztiei esker urtez urte
garatuz joan dena. Eredu honekin, Nekazaritzako Elikagaien
Kate Jasangarriaren bost osagaiak maila beran asebetetzea
bilatzen du: “Nagusia”, bere barnean bezeroei ematen dien
izena, “Langilea”, “Hornitzailea”, “Gizartea” eta “Kapitala”.
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MERCADONAREN
EREDUA
Helburuak
eta Estrategiak
zehaztu

5
4
3
2
1

PARADIGMAK

EGIA

UNIBERTSALAK

5 OSAGAIEN
BEHARRIZANAK

IKUSPEGIA

MISIOA
Erabateko Kalitate
Ereduaren Oinarriak
Mercadonan geure egin dugu, ikasteko, hobetzeko
eta hazteko, entzun eta onartu egin behar ditugula
besteen iritziak. Iritzi guztiak lagundu baitigute
hasieratik egia unibertsal eta paradigmatan
oinarritutako enpresa Eredu bat garatzen, hauek
direlarik gure baloreak eta gure jarrera osatzen
dituzten oinarriak. Beti barrutik kanpora ekitera
eraman gaituztenak, gure inguruko guztiekin
arduratsua eta partekatua den ikuspegi bat
izateko.
Egia unibertsal nabarmenena “Eman-EskatuExijitu” da: hartu ahal izateko, aurretik eman
egin behar dela, alegia, adostutakoa betetzea
ahalbidetzen digun konpromisoa baita.
Paradigmak, gure arteko bakoitzak gauzak
ikusteko duen ikuspuntua dira. Hortik dator
konpainian denok paradigma bera, ikuspuntu
bera partekatzearen garrantzia. Gure kasuan
hauxe da: Erabateko Kalitate Eredua.
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MERCADONAREN EREDUAREN ESKEMA
EREDUAREN OINARRIAK: EGIA UNIBERTSALAK ETA PARADIGMAK
MISIOA

IKUSPEGIA

“`Nagusiak´, Nekazaritzako Elikagaien
Kate Jasangarri baten barruan bere
Erabateko Erosketa egin dezan, (Fresko
zein Lehor) beharrezko konponbideen
erabateko preskripzioen emaileak gara.

“Mercadonaren Nekazaritzako Elikagaien
Kate Jasangarri bat lortu, Gizarteak
existitzea nahi duena eta hartaz harro
egoteko modukoa, lidergoaren bitartez
eta `Nagusia´ itsasargi bezala edukirik”

5 OSAGAIEN BEHARRIZANAK
Helburuak eta Estrategiak zehaztea 5 osagaien beharrak asetzeko,
hurrenez hurren, baina denak garrantzi berekoak.

1

“NAGUSIA”
Mercadonak bere
barnean bezeroak
izendatzen dituen bezala

2

LANGILEA

3

HORNITZAILEA

4

GIZARTEA

5

KAPITALA

Mercadonaren Ereduaren oinarriak egia unibertsalak eta
ezartzen dituen paradigmak dira, zeinek partekatutako
eta gure ingurunearen osagai guztien arduratsua den
ikuspegi bat izatea ahalbidetzen diguten. Irtenbide egokiak
bizitasunez eskaintzeaz gain, eredu jakin bati jarraituz,
“eredu bat duenak altxor bat du, eta arrakasta partekatuak
zapore hobea dauka” eta.
Bere Ereduari esker, Mercadonak berariazko estrategia
eta helburuak garatzen ditu bost osagaiak asebetetzeko,
horien artean Hornitzailea. Modu berean, bere osagaietako
bakoitza asebetez, Nekazaritzako Elikagaien Kate
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Jasangarri osoaren asebetetzea bermatzeko lan egiten
du. Ildo beretik, misio eta ikuspegiari modu eskuragarri
eta hautemangarrian heltzeko, konpainiak zeharkako
estrategiak partekatzen ditu kate guztian zehar,
honek ekintzak alde guztien artean planifikatzea
ahalbidetzen diolarik. Horrekin, aldaketak modu
ordenatuan bistaratzen eta lehenesten saiatzen da,
desorekak ekidinez prozesuak egokitzeko, modu
emankorrean betiere, hobekuntza etengabea
baita Mercadonan.

Eredu
bat duenak,

altxor
bat du
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Enpresa eredu sendoa
izatearen abantailetako bat
guztioi norabide berean joaten
laguntzea da, eguneko lanean
erabakiak arin hartzea erraztu,
estrategia egokiak garatu eta
finkatutako helburuak erdiestea
ahalbidetuz. Hori guztia epe
luzean oinarritutako hazkunde
bat sendotu eta lortutako
emaitzak partekatzeko asmoz.

LANGILEA
HORNITZAILEA

MERCADONAK
GARATZEN DITU
HELBURU ZEHATZAK
LORTZEKO AUKERA
EMATEN DIOTEN
ESTRATEGIA
ZEHATZAK, BOST
OSAGAIAK
ASEBETETZEKO

GIZARTEA

BOST
OSAGAIEN
HELBURU ETA
ESTRATEGIAK

“NAGUSIA”

OSAGAIAK ETA HELBURUAK

KAPITALA

Jarraian helburuetako batzuk
eta bost osagaietako bakoitza
asebetetzeko estrategien
aipamena egiten da.
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Gure lehenengo helburua “Nagusia”
beti asebeterik egotea da
“Nagusiaren” asebetetzea elikadura-segurtasuna eta
kalitate eta txeratasun handiena bermatuz lortzen dugu,
produktu-aukera eraginkor bat gutxieneko aurrekontuarekin
zein zerbitzurik onena ahalik eta azkarren eskainiz.

“Nagusia” asebetetzen duenak
%100ean asebeterik eta %100ean
engaiaturik egon behar da.
Gure lan politika, egonkortasunean, familia
kontziliazioan, heziketa jarraituan eta barne-igoeran
oinarritzen dugu, beste batzuen artean.

Ereduaren fundamentuetan oinarritutako
talde-proiektu bat partekatzea
Epe luzeko elkarlaneko harremana helburu berarekin:
“Nagusiaren” erabateko asebetetzea.

Enpresaren misioa betetzea
Gizartea asebetetzearen bitartez,
bere garapenari lagunduz.
Betebehar bat da herriaren garapen ekonomikoari
zein aurrerapen soziala eta ingurumeninpaktua txikiagotzeari laguntzea.

Etekina, gainerako osagaiak
asebete ondoren iristen da.
Helburua denbora luzean irautea eta gauzak ondo
egitearen ondorioz irabaziak lortzea da.

ESTRATEGIAK
RR Gutxieneko prezioa kalitate onenean

2014KO EKINTZA BATZUK
RR Orga Menuaren prezioaren beherakada “Nagusiari”, bere Erosketa Osoa hileko
gutxieneko kostean eskaintzeko

RR Parabeno-plana aurpegi eta gorputzeko tratamenduetan

RR Elikagaien Segurtasuna bermatzea beti

RR 270 instalazio, hainbat hornitzaileri aztertuak
RR 150 kontu-ikuskapen logistiko prozesu ezberdinetan

RR Freskoen sekzio berriak

RR Arrain, labe, fruitu eta barazkietakoak ezarriak
RR %1,2ko igoera merkatu kuotan

RR Zeharkako berrikuntza

RR Datu Prozesaketa Gune berria (DPG)
RR 450 Berrikuntza produktu aukeran
RR “Nagusiekin” 100 berritasun garatuta (ko-berrikuntza)
RR Girotutako Dendak Plana (%99) eta Eko-eraginkorrak (%40)

RR Egonkortasuna, kontziliazioa, heziketa, promozioa,

RR 2014ko Hitzarmen Kolektibo berria ezartzea
RR Langileen hasierako soldata 1.270€ gordin/hilean, hau da,
RR 1.101€ garbi, helburu-sari bat edo bi gehituz, antzinatasunaren arabera
RR 11.200 pertsona baino gehiago heziketa planetan

RR Engaiamendu eta inplikazioa

RR Langileen %98ak helburu saria lortzen du konpromisoak betetzeko

RR Berdintasun egitasmoa

RR 2014 urtean igo diren zuzendarien %64 emakumeak dira

RR Errotazioa minimoa

RR %2,5 (2013an baino -%0,7 puntu)

RR Industrializazioa eta ekoizpen-ekonomia bitarteko

RR 30 lantegi eta produkzio lerro gehiago
RR 500 milioi euroko inbertsioa
RR Pixoihalen ekoizpenaren lekualdaketa Polonia eta Suediatik Espainiara

RR Mercadonaren Nekazaritzako Elikagaien Kate

RR Hornitzaileekiko Harremanetarako Ereduan aurrera egitea
RR Tokian-tokiko ekoizleekin elkarlana sustatzea, 2013an baino 4.800 gehiago

zuzendari liderrak

hornitzaileen bidez bultzatzea

Jasangarriaren proiektuan garapen eta aurrerapauso
gehiago egitea

direnak

RR Merkataritzako Praktika Onen Kodean oinarritutako

RR Hitzarmenak bitarteko hornitzaile berrirekin, egonkortasunean eta gardentasunean

RR Hazkunde partekatua etekinak gizartearengana iristeko

RR 1.484 milioi euro zerga-ekarpenetan
RR 655 milioi euroko inbertsioa

RR Elkarrizketa eta gardentasuna

RR 280 batzar baino gehiago kontsumitzaile, elikadura intolerantzia, zein auzotarren

RR Ekintzailetza sustatu

RR Juan Roig-en inplikazio pertsonala EDEM-eko Ekintzaileentzako ADE

RR Ingurumena eta Gizarte Ekintza

RR 53 lankidetza Elikagai Bankuekin eta beste zenbait erakunderekin, eguneroko

RR Hazkundea eta errentagarritasuna

RR %2ko gehikuntza fakturazioan, %3koa bolumenean (kilitrotan) eta %5koa mozkinean

RR Berrinbertitu eta epe luzerako ikuspena

RR Urtez urte gure baliabide propioak handitu, gero eta enpresa sendoago bat

RR Partekatutako mozkina

RR Guztizko mozkinetik %25a langileari (sariak), %25a gizarteari (zergak), %40a

harremana sustatzea Bitarteko-Hornitzaileekin

oinarrituak

elkarterekin, Inguruarekiko Harremanentzako Planaren bitartez

Unibertsitate-Graduan zein Jaime I Ekintzailea Sarian

produktu dohaintzak 73 gizarte-jangelari

izateko: 446 milioi euro mozkin horretara bideratuak 2014an

berrinbertitzeari, eta %10a Kapitalari (dibidenduak) bideratzen zaie
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Etorkizuna
eraikitzeko
modurik onena da

gure “Nagusia” asebetetzeko beti
itsasargitzat bezala edukitzea da

Macarena, Sierra Mar Urb.-ko, supermerkatuko “Nagusia”, Nerja, Malaga.
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NAGUSIA
1.1 Kalitate onena preziorik txikienean
1.2 Elikagaien segurtasuna eta salitatea
1.3 Zeharkako berrikuntza
1.4 “Nagusiarekiko” komunikazioa
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KALITATE ONENA
PREZIORIK TXIKIENEAN

Beharrezkoak ez diren kostuak saihestu eta etengabeko aurrezkiak sortzea gure “Nagusien”
Orga Menuan: Erabateko Erosketa, kalitate onenarekin eta hilean preziorik txikienean
Soiltasuna da Mercadonaren ezaugarri garrantzitsuenetako
bat, diseinatzen dituen metodo eta prozesu guztietan
bere lekua duen, eta bere “Nagusiak” osoki asebetetzeko
baliabide guzti-guztiak jartzeari zuzendurik dituen balore
berezienetakoa. Eguneroko ohizko lanean bikaintasuna
bilatzeko ahalegin berezia jarriz egiten du hau, bere bezeroei
beti kalitate onena preziorik txikienean eskaintzeko gakoa
dena, elikadura segurtasuna, kalitate eta txeratasun onena,
preziorik txikiena, zerbitzu bikaina, eta erosketa egiteko
denborarik laburrena bermatzen dion produktu-aukera
eraginkor baten bitartez.
Konpromiso hau erdietsi ahal izateko, Mercadonak Beti
Prezio Baxuak (BPB) estrategia komertzialarekiko apustua
egin du 1993tik, egunerokotasunean ere beharrezko ez diren
gastuak ekiditen eta aurrezki etengabeak sortuz. Horrek
bere bezeroei Orga Menua eskaintzea ahalbidetzen dio:
Erosketa Osoaren orga, kalitate onena eta hilean preziorik
txikienaz, euren konfiantza konpainia honetan jartzen duten
etxeen aurrekonturako faktore garrantzitsua.

2014an, eraginkortasuna eta konpromisoa uztartzen dituen
produktibitate jasangarriaren bila, Mercadonak lan egin
du Orga Menuaren prezioa jaisteko. Horretarako, hainbat
ekimen ezberdinak eta prozesu guztien hobekuntzak garatu
dira urtean zehar. Esate baterako, formatuen tamainetan
egindako aldaketak, erreferentzia berrien sarrera, eta prozesu
logistikoen eraginkortasunaren igoera.
Gainera, gure “nagusiak” entzun eta behatu ondoren,
eta kutxatik pasatzerakoan produktu batzuk bi aldiz
zeramatzatela ohartuta, Orga Menua merkatzen lagunduko
dieten produktutan oinarritutako irtenbideak eskaintzeko
erabakiak hartu ahal izan ditugu. Adibidez, kopuruak
multzokatuz edo formatuak aldatuz 50 produktu baino
gehiagotan. Jarrera honi esker, kalitate onenaren eta prezio
baxuenaren estrategia betetzen jarraitu dugu. Produktu
hauek, denda eta egun bakoitzeko, salmentetan 12 aleko
igoera izan dute batazbeste.

MERCADONAK EZARRITAKO ESTRATEGIA GUZTIEK “NAGUSIA” ERABAKI GUZTIEN
ERDIGUNEAN KOKATZEN DUTE

ELIKADURASEGURTASUNA

GUTXIENEKO
DENBORA

ZERBITZU HANDIENA
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KALITATE
GORENA

TXERATASUN
HANDIENA

“NAGUSIA”
ERABAKI GUZTIEN
ERDIGUNEAN

AUKERA
ERAGINKORRA

GUTXIENEKO AURREKONTUA

Orga Menuaren
prezioaren beherakada
“Nagusiari”, bere Erosketa
Osoa hileko gutxieneko
kostean eskaintzeko

Horren adibide bat da
erosketa bakoitzean batez
beste ale bat baino gehiago
saltzen diren produktualeak multzokatzea,
prezioa jaisteko eta, hala,
“Nagusia”ren Orga Menua
merkatzea lortzeko.

Hacendado, Bosque Verde, Deliplus eta Compy, besteak beste,
Mercadonak 1996tik garatzen dituen markak dira, haien bitarteko
fabrikatzaile eta hornitzaileak modu argian etiketatua daude.

Conservas El Cidacos hornitzaile fabrikatzailearen artisau erara
egindako tomate frijitua, La Puebla de Montalbán-en (Toledo).
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ELIKAGAIEN SEGURTASUNA
ETA KALITATEA

Prozesu bakoitzaren kontrol zorrotza, kontsumitzaileei
berme handiena eskaintzeko
Mercadonan, elikadura-segurtasuna bermatzea, bitarteko
hornitzaile guztiek, Hacendado, Bosque Verde, Deliplus eta
Compyko fabrikatzaileak ere, beste batzuen artean, duten
obsesioa eta lehentasuna da. Horregatik, etengabe lanean
ari da kontsumitzaileei bermerik handiena eskaintzeko,
prozesu guztien kontrol zorrotz baten bidez.
Konpainiak esparru honetan duen konpromisoa erabatekoa
da, eta egoera edozein dela ere beti betetzen dugun Urrezko
Legean islatzen da hau. Lege honi jarraituz, gure eskaintzako
produktu guztiek elikadura-segurtasuna ziurtatu behar dute
lehenbizi; gero, kalitatea; hurrena, txeratasuna; laugarrenez,
zerbitzua ematea; bosgarrenean, prezio lehiakorra izatea;
eta amaitzeko, irabaziak sortzea.

HORNITZAILE ETA BITARTEKO HORNITZAILEEN

ELIKADURA SEGURTASUNERAKO DEKALOGOA
2012an txertatua, eta konpainiak egindako azken
eguneraketaren ondoren, elikadura-segurtasun mailak
baloratu eta ziurtatzea ahalbidetzen du.
1. Bere hornitzaileen identifikazioa
2. Produkzioaren kontrola
3. Aldaketen txertapenaren kontrola
4. Puntu erabakigarriren analisia eta kontrola
5. Garbitasunaren eta erabileraren kontrola
6. Instalazioen kontrola
7. Detektagailuen kontrola
8. Kalitate hobekuntzen ziurtapena
9. Larrialdien kudeaketarako metodoa

Kontsumitzaileei bermerik handiena eskaini ahal izateko,
konpainiak Kalitatearen Kudeaketarako eta Elikadura-

10. Egiaztapenak

ELIKADURA-SEGURTASUNERAKO ETA KALITATERAKO KONTROL PLANA
Hornitzaileen prozesu eta instalazioen ebaluazioa
Produktu freskoen kontrola: Behikia, oilaskoa, esnea eta esnekiak,
arraina, moluskuak, fruta, barazkiak eta opilgintza
Prozesu logistikoen kontu-ikuskaritza
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+270

instalazio ebaluatuak

+250

egindako kontrolak

150

kontu-ikuskaritza

IFS ziurtagiriak (gehienak High Level V6 emaitzakoak)
eta BRC Global Standard for Food Safety

Hornitzaileen

%95

Kalitate-kudeaketa sistemen ISO 9001 ziurtagiria

Hornitzaileen

%96

Segurtasunerako Sistemak dauzka, hornikuntza kate osoan
lan egiten dutenak: jatorritik azken kontsumoraino.
Konpainiak erabateko gardentasuna eskaintzeko lanean
jarraitu du 2014an, etiketatzea Kontsumitzaileak Informatzeko
Araudi Berrira moldatuz, Europako Parlamentuaren (UE)
nº1169/2011 araudira eta kontsumitzaileari eman zaion
Elikadura-Informaziorako Kontseiluarenera (EUFIC). Horri
esker, bai gure hornitzaileek ontziratutako produktuek,
bai gure dendetan soltean saltzen direnek, eta baita gure
webgunearen bidez online saltzen direnek ere, informazio
aipagarri guztia dakarte: Elikagaiaren izendapena, osagaien
zerrenda, alergenoen aipamena (baita arrasto txikien mailan

ere), nutrizio-konposizioa, letraren tamainaren moldaketa,
daten zehaztapena, kopuru garbia, kontserbazio-baldintzak
eta erabilerak.
Hori guztia, “Nagusien” erosketa ahalik eta errazen bihurtzeko
asmoz egiten dugu, eta erosten dituzten produktuek elikatzesegurtasunerako baldintzak %100ean betetzen dituztela
jakin dezaten. Horretarako gakoa etiketetan informazio
fidagarri eta xehea ematean datza horretarako gakoa.
Mercadonak erabateko gardentasuna bermatzen du 1996tik
bere marka guztietan, bai Hacendadon, bai Bosque Verden,
bai Deliplusen eta bai Compyn ere, besteak beste.

2014an Mercadonak 33.400 kg Arabako patata erosi dizkiote Udapa S. Coop hornitzaileari, Euskadin eta Nafarroan saldu direnak.
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Zeliakoentzako aukeraren
zabalkuntza

%70

azken hamar urteetan

Amalia eta María, Los Mondragones supermerkatuko “Nagusiak”, Granada.

Urtea amaieran Mercadonak glutenik gabeko 900 produktuko
sorta zuen, 2013ko 850en aldean. Erreferentzia guzti
horiek, konpainiaren eskaintza osatzen duten gainontzeko
produktuak bezala , kalitaterik onena eta erabateko elikadura
eta nutrizio-bermea eskaintzen dute.

900
produktu

24

Horrez gain, konpainiak berritzen jarraitu du bere bezeroek
osagaien inguruan egindako iradokizunak ere aintzat hartzeko.
Zentzu honetan, bere “Nagusien” ekarpena erabakigarria
izan da, adibidez, lurringintzako produktuen formulazioko
parabenoak kentzeko. 2011n hasi zen ekimen hau eta
2015ean zehar amaituko da.

KOSMETIKA ARLOKO BITARTEKO HORNITZAILEEN LANTALDEA (KABHL)
2014an Mercadonak eta Bitarteko hornitzaileek Kosmetika Arloko Bitarteko Hornitzaileen lantaldea (KABHL)
jarri zuten martxan, kalitate eta segurtasunerako metodo estandarizatuak azkartu eta sendotzeko asmoz. Urtean
zehar, KABHL-ko partaideek hamabi bilera izan dituzte, honetarako:

Balioa gehitzen duen
KONTSERBAGARRIEN POLITIKA
sortu eta proposatu

“Nagusien”
HOBEKUNTZARAKO
IRADOKIZUNAK
aztertu

IRIZPIDEAK ARGITU,
adibidez
PARABENOEN ORDEZKAPENA

Halaber, bere helburuak eta ahaleginak ezagutarazi eta partekatzeko,
BKHL gai honen inguruko hainbat erakundeekin bildu da.

PARABENORIK GABEKO PRODUKTUAK
garatzeko proiektua

2010

Aurpegiaren zainketarako lehen produktuak

2011

2012

2013

2014

Aurpegiaren eta gorputzaren tratamendurako produktu berrien garapena

2015

Proiektuarekin
jarraitzen dugu

PARABENORIK GABE
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DATUAK PROZESATZEKO ZENTROA

2014an Mercadonak Albalat dels Sorells-en (Valentzia) Datuak
Prozesatzeko Zentro berri bat jarri zuen martxan. Proiektu
berri honetan, konpainiaren lehiakortasuna sendotzen da,
600 ingeniari baino gehiagok egin dutelarik lan honen diseinu
eta eraikitzean, 45 milioi euroko inbertsioarekin, konpainiaren
Eraldaketa Digitalerako Proiektuaren barruan, 126 milioi
eurokoa. Zentro hau martxan jarrita, Mercadonak “garun
informatiko” berri bat du gaur egun, erabakiak hartzerako
orduan arintasuna eta ingurura moldatzeko aldaketak egiteko
gaitasuna ematen dizkiona egitura osoari. Eraginkortasuna
hobetzen du, trazabilitate sistemak ematen ditu eta produktuen
kalitatea handitzen laguntzen du, batez ere produktu freskoetan.
Horrela, “Nagusiari” zerbitzu ezin hobea eskaintzen zaio, hau
da eta konpainiaren helburua.

45
milioi euroko
inbertsioa

600
ingeniarik egin dute
lan proiektuan

Albalat dels Sorellseko (Valentzia) Datuak Prozesatzeko Zentroa. Rstudio Arquitectura-k diseinatua.
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ZEHARKAKO BERRIKUNTZA

Berrikuntzaren bidez ezberdintzea Mercadonaren etorkizunean inbertitzea da

Mercadonan, berrikuntza etengabea “Nagusiarengan” eta
bere beharretan pentsatzea da, hauei zein konponbide
eskaini ahal zaien aztertuz, balioa eransteko eta prezioa
ordaintzeko prest egon daitezen.
Konpainiak zeharkako berrikuntzarako berezko eredua dauka,
oinarrizko lau esparruri heltzen diena: Prozesuen berrikuntza,
kontzeptuen berrikuntza, berrikuntza teknologikoa eta
produktuen berrikuntza. Horietan guztietan, Mercadonak
aurrerapen garrantzitsuak egiten ditu, konpainia osoari
eraginkortasunerako eta produktibitaterako hobekuntzak
emanaz.

PROZESUEN BERRIKUNTZA

Mercadonaren zeharkako berrikuntzarako ereduaren barruan
leku garrantzitsua du ko-berrikuntzak, bezero zein hornitzaileekin
harreman estuan egiten dena. 2014an, konpainiak bere
“Nagusiekin” 6.000 saio baino gehiago izan ditu bere koberritzeko 12 zentroetan. Ondorioz, 100 berritasun baino
gehiago txertatu dira produktu-aukeran, onarpen handia izan
dutenak, 2014an sartu dituen 450 berrietatik.
Horrez gain, konpainiak laborategiak edo “proba bankuak”
gauzatzen ditu, supermerkatu zehatz batzuetan kokatuak.
Esate baterako mozketako haragi eta txarkuteria laborategian,
252 dendatan martxan 2014aren bukaeran.

BERRIKUNTZA TEKNOLOGIKOA

BERRIKUNTZAREN 4 ARDATZ
KONTZEPTUAREN BERRIKUNTZA

PRODUKTUEN BERRIKUNTZA

■ Ekodiseinua: 250 neurri baino gehiago hondakinak
gutxitzeko, logistika hobetzeko eta birziklatzea errazteko.
Bitarteko hornitzaileen arteko sinergia plana: produktuak
eta azpiproduktuak aprobetxatzea eraginkortasuna eta
produktibitatea sendotzeko.

■ Eraldaketa Digitalerako Proiektua 2012-2018: 126 milioi
eurotan balioztatutako inbertsioa.
> Albalateko Datuen Prozesurako Zentroa (Valentzia):
Mercadonaren “garun” berria, 2014an martxan jarritakoa
eta 45 milioitako inbertsioa suposatu duena.
> Contactless: kobratzeko 16.000 terminal berriren
instalazioa.

■ Girokako dendak: negozioen arabera ezberdindutako
espazio guneak, eraginkortasun energetikoa, produktibitatea
eta erabilerarako erosotasuna bezalako irizpideak dira
nagusi. 2014a ixterakoan, supermerkatuen %99 ziren
giroka antolatutako supermerkatuak.

■ 450 berrikuntza produktuetan 2014an, eta hauetako
hainbaten presentzia azken urteetako produktu berritzaileen
Top Ten-ean.
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Horietan, bezeroen eta langileen esperientzietan oinarritutako
ekimenak aztertu eta zehazten dira. Lortutako emaitzak ebaluatu
ondoren, lorpenak eta akatsak aztertzen dira, ekimen hori kate
osoan ezarri edo ez erabakitzeko.

PRODUKTU ONENA PRESKRIBITZEKO
AUKERA ERAGINKORRA
Berrikuntzaren sustapenerako estrategiaren barruan,
konpainiak urteak daramatza bere “Nagusiei” Aukera
Eraginkorra eskaintzeko lanean: kalitate hobereneko
produktuak gutxieneko prezioan.
Mercadonan ezinbestekoa da bere “Nagusien” beharrak
modu egokian sumatzen jakitea, erantzun eraginkorrak
eman ahal izateko. Aukeraren kasuan, erantzun hauek

8.000 erreferentzia ingururen aukeraketan ikusten dira,
geure herrialdean dauden milioi batetik gorako elikadura
eta garbitasun produktuen artean.
Aipatutako preskripzio lan honek gugan konfiantza duten
4,9 milioi etxeri konponbide-eskaintza oso bat eskaini ahal
izateko gaitasuna dakar berarekin. Ezaugarririk aipagarrienak
bere sinpletasuna, eraginkortasuna eta lehiakortasuna dira.
Eskaintza honetan dauden produktuek, bezeroen behar
errealak asetzeaz gain, balioa erantsi behar dute, ez dute
azpildurarik sortu behar, errotazioa izan behar dute eta barne
prozesuen kostu eraginkorrak mantendu behar dituzte.
Gainera, txeratasunean, kalitatean, kontsumorako puntu ezin
hobean, zerbitzuan, eta elikadura-segurtasunean berme osoa
eman behar dute. Hori guztia, ahalik eta prezio baxuenean.

BERTAKO PRODUKTU FRESKOAK

Mercadonak 2011n martxan jartzea erabaki zuen produktu freskoen aukeraren
kudeaketa berriak, lekuan lekuko ekonomiak sendotzea eta bertako produktuak
bultzatzea ekarri zuen. 2014an, adibidez, konpainiak produktu hauek
eskuratu zituen, besteak beste: Segoviako udako marrubi 20 tona, Tuterako
orburu 190 tona, Extremadura, Aragoi eta Alacanteko gerezi 4.000 tona;
barietate ezberdinetako laranja eta mandarina espainiar 130.000 tona;
Murtzia, Sevilla, Huelva, Albacete eta Gaztela eta Leongo 100.000
tona patata espainiar; Cádiz eta Sevillako 210 tona mahats, etab.
Horrez gain, urtean zehar konpainiak salmenta eredu berrietaranzko
pausoak ematen jarraitu du. 2014. Urtea ixterakoan, supermerkatu
guztiek ezarriak zituzten labe eta gertuko fruta eta barazki sailak,
2013ko irailetik lonjako arraina saltzeko eredu berria prest
edukitzeaz gain. Halaber, Mercadonak urdaitegien laborategian
eta haragi mozketan lanean jarraitzen du, 2014aren amaieran
252 dendatan martxan zegoena.
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Hau lortzeko, Mercadonak bere aukeraren kudeaketan
aurrerapenak sartzen jarraitu du, 2013an hornitzaile
espezializatuengana jotzea erabaki ondoren. Hala, konpainiak
ingurura moldatzen jarraitu du, bere bezeroei produktu
onenak eskaintzeko, espezialistek fabrikatuak eta merkatuko
kalitate-prezio erlazio onena dutenak. Horrela, adibidez,
produktu freskoen aukeraren kudeaketan aurreratzen
jarraitu du, kuotaren %1,2ko igoerarekin. Espezializazio
honen bidez, dendariagoak izateko helburuarekin, eredu
bat sendotzen ari da, handiaren nahiz txikiaren estrategiak
bateratu nahi dituena: Espezializazioak ematen duen
kalitatea kopuruarekin batuz.

“

Hitzarmenak onuragarriak
dira, produktu ona eskaini eta
egonkortasunean irabazten dugulako

“

Emilio Sánchez,
Jerteko Bailarako Kooperatiben Elkarteko
presidentea

4.000
tona gerezi

Jerte Bailarako (Cáceres), Valdejalon
Eskualdeko (Zaragoza) eta Villenako
(Alacant) tokian-tokiko hornitzaileei erosiak

aurreko kanpainan baino

%30
Sat Vidrio hornitzailearen gerezi sailak, Zaragozako la Sarda en ricla lursailean.
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Aukerarik onena preskribitzeko
eta “Nagusiari” kalitate onenean
eta preziorik txikienean
produktuak eskaintzeko aukera eraginkorra

100 koberrikuntza
produktu

kolaborazioa

8000
.

ERREFERENTZIA AUKERAN

450

berrikuntza
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Neus “Nagusia”, Hacendado markarako ekoizten duen Verdifresh hornitzaile fabrikatzailearen natillen kontsumitzailea.
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“NAGUSIAREKIKO”
KOMUNIKAZIOA

2014an, 360.000 kontsulta eta iradokizunek “Nagusiarengana” hurbiltzea
ahalbidetu digute
Mercadonak konfiantzan eta gardentasunean oinarritutako
harreman estua du bere bezeroekin. Gainera, elkarrizketarako
jarrera sustatzen du, hazteko gakoa den bezeroen partehartzea bultzatuz.
Nahiz eta langile guztiak egiteko honekin konprometituta
aritzen diren egunero, bereziki azpimarragarria da eremu
honetan aukeraketa sailetako 180 baino gehiago diren
monitoreek egindako lana. Dendan bertan, “Nagusien”
gustuen eta beharren behaketa egiten dute, konpainiak
erantzun egokiak eman ahal ditzan.

Rocío, Nao Concepción supermerkatuko “Nagusia”, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.
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BEZEROAREN ARRETA ZERBITZUA (BAZ)
Mercadonak Bezeroaren Arreta Zerbitzua du, hauen zalantza
guztiak bideratzen dituena “Nagusiekin” irekita dituen bide
ezberdinen bidez. Horri esker, konpainiak euren iritziak entzun
ditzake, eta euren zalantzak arinago eta hobeto erantzun.
2014an, Mercadonako Bezeroaren Arreta Zerbitzua osatzen
duten 40 pertsona baino gehiagok 360.000 kontsulta eta
iradokizun jaso zituzten guztira, eta hobetu beharreko puntuak
aurkitzen lagundu dute, euren helburua lortzeko: Erosketarako
esperientzia baikorraren eta aukeraketa eraginkor baten
bidez konponbide onenak eskaintzen dituen konpainia
izatea, zerbitzu onenarekin.

375.000

jarraitzaile Facebooken

60.500

jarraitzaile Twitterren

1.500

harpidedun YouTuben

437.000
guztira jarratzaile sare sozialetan

(+93.000 jarraitzaile 2014an)

70.000 kontsulta sare sozialetan
6.000 aipamen hilero, batazbeste
Berezoaren Arretarako Zerbitzua

900 500 103

www.mercadona.es
www.facebook.com/mercadona
www.twitter.com/mercadona
www.youtube.com/mercadona
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Cristina, Casa do Camiñoko supermerkatuko langilea, Cee, A Coruña.
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Ikasteko, hobetzeko,
moldatzeko eta
hazteko,

talentua

garrantzitsua da

2

LANGILEA
2.1 Lidergoa sustatu taldeak eraikitzeko
2.2 Prestakuntza
2.3 Osasuna eta segurtasuna lanean
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LIDERGOA SUSTATU
TALDEAK ERAIKITZEKO

Etekin handiko langile konprometituen hazkuntzari pertsonala
lagunduko dioten balioak garatzea
Mercadonak baliabide asko bideratzen ditu urtero bere
74.000 langileen artean zerbitzuaren bikaintasunarekiko
pasioa ahalbidetuko duen kultura bat sustatzera. Hori
lortzeko, konpainiak lidergoa hartzen dakien pertsonekiko
apustua egiten du, eguneroko lanean euren lantaldeak
inspira ditzaten, euren talentua gara dezaten, autonomia
har dezaten, euren konpromisoak bete ditzaten eta, balioak

garatzearen beharrean, euren buruak gainditzeko grinan
eta arriskuak hartzeko gaitasunean sendoki sinets dezaten.
Errendimendu handiko langile konprometituak eduki ahal
izateko, Mercadonak Giza Baliabideetarako politika bat
du, jasotzeko, lehenbizi eman egin behar dela dioen egia
unibertsalean oinarritua. Eta bere langileei eskaintzen

HITZARMEN KOLEKTIBOA 2014-2018
Langileekiko etengabeko hobekuntzak egin eta txertatzeko abiapuntua

GIZA KAPITALEAN
INBERTITZEA

KONPROMISOAK
BETETZEA

LORTUTAKO MUGARRI NAGUSIAK
Inflazioaren eraginetik kanpo dagoen oinarrizko
soldataren etengabeko igoera
1.000 eurotik gorako sarrerako
gutxieneko soldata garbia Mercadonan
Lortutako helburuengatiko saria

Ordainketa politika
Seme-alabak zaintzeko eszedentzia
handitzea umeak 8 urte bete arte
Formazioa
Berdintasun Plana
Ekitate printzipioan oinarritua: ardura bera, soldata bera
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indarrean dagoen

%5eko igoera 2015eko urtarrilean
%100ak

Lanaldi osoa duten oinarrizko langile-talde
hilero
1.101 euro garbi baino gehiago jasotzen ditu gutxienez hasieratik

Langileen

%98

atalez pasa da 2014an
+12.500 langile
(soldataren %11ko igoera)

90 eskaera egin dira
11.200 parte hartu dute

pertsona baino gehiagok formazio planetan

2014an promozionatutako kideen

%64 emakumeak dira

diena Hitzarmen Kolektiboa du abiapuntu. Hitzarmen hau
oinarri hartuta, bere lantaldearentzako hobekuntzak sortzen
ditu konpainiak. Neurri guztiak hazkuntza pertsonala eta
profesionalaren sustapenera bideraturik daude.
2014an Enpresa Hitzarmen berria eta Berdintasun Plana
sartu ziren indarrean, Unión General de Trabajadores
(UGT) eta Comisiones Obreras (CC.OO.) sindikatuekin
sinatua. Urteko 12 hilabeteek ez dute langileekin hartutako
konpromisoak hitzartu bezala betez doazela ikusteko
bakarrik balio izan, baita konpainia baten inbertsio onena

zuzenean giza kapitala darabilena dela ere, horren itzulkinak,
kasu honetan, erabat gainditu dituelarik hasieran jarritako
helburuak.
Izan ere, konpainiaren Hitzarmen Kolektibo berria Europa
mailan aintzatetsi du Komisio Europarreko Merkataritzaren
Gizarte Elkarrizketarako Foroak, lan praktika onenetako
bat bezala, honakoa azpimarratu ondoren: “Mercadonak
hazten jarraitu du krisi ekonomikoa egonda ere, eta izen
ona du, Giza Baliabideetarako estrategia jasangarriagatik.

LANGILEEN BANAKETA
PRODUKTIBITATEA

ADINAREN ARABERA
50 eta 64 urte artean

%5
40 eta 49 urte artean

%31

29 Urte arte

%13

%8

+%4

LANGILEEN
PRODUKTIBITATEAREN
IGOERA

30 ea 39 urte artean

%51

HELBURUAK LORTZEAGATIK
EMAN DEN SARIA

263

40 ETA 49 URTE ARTEAN
Logistika

LAN ADIERAZLEAK

Dendak

%89

milioi euro
langileen artean
banatuak

%98

kobratu duten
langileek

Bulegoa

%3

ERROTAZIOA
2014

SEXUAREN ARABERA

%2,5
%3,2

2013

Gizonak
Emakumeak

%34

%3,8

2012

%66
2014AN BAINO

-%0,7

ERROTAZIOA
2013AREKIN ALDERATUZ
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Mercadonaren Giza
Baliabideen
politika nazioartean aintzatetsia
izan da The Good Jobs
Strategy liburuan

Vicente, Abrerako bloke logistikoko izoztuen biltegiko langilea, Bartzelona.
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KALITATEZKO LANA ETA EKITATEAREN ZEIN
EGONKORTASUNAREN SUSTAPENA
Langile guztiak Mercadona Proiektuaren garapenean ehuneko
ehunean engaia daitezen, konpainiak pertsonentzako
funtsezkoak eta guztiz beharrezkoak diren balioak sustatzeko
Giza Baliabideen politika bat darabil. Garapen pertsonal eta
profesionala, egonkortasuna, formazioa, lidergoa, ekitatea
eta autoexigentziaren aldeko apustua egin du; eta aldi
berean errespetuaren, berdintasuna eta aniztasunaren
kultura bultzatzen du, horretan gakoa delarik denon partehartzea eta “argi hitz egiten” jakitea. Horregatik, konpainiak
desadostasuna, kritika eraikitzailea eta eztabaida bultzatzen
ditu, ezinbestekoak enpresa bezala ikasi eta hazteko.
Horrez gain, konpainiak ekitatean oinarritutako ordainketapolitika du, langileen ahalegina saritu nahi duena. Izan ere,
soldatak sektoreko batazbestekoaren gainetik daude, eta hau
produktibitatearen itzulkin bihurtzen da gero, 2014an 2013an
baino %4 handiagoa izan zena, eta bi urte daramatzalarik
sektoreko batazbestekoaren gainetik.
Helburu amankomunak lortzera garamatzan banakakoen
eta kolektiboaren ahalegina saritzeko, Mercadonak urtean
zehar lortutako etekinak bere ordainketa aldagarrien
bidez partekatzen ditu. Horrela, urte bat baino gehiagoko
antzinatasuna duten langileak saritzen ditu, euren

konpromisoak, lanpostu horretarako hitzartutako helburu
pertsonalak lortzeaz gain, konpainiaren helburu pertsonalak
orokorrak ere lortzea ahalbidetzen duelako. 2014an,
konpainiak, ordainketa aldagarriaren politika barruan,
langileen %98ren artean 263 milioi banatzea erabaki zuen,
helburuak lortu izanagatik eman zen sari moduan.
Mercadonaren Giza Baliabideen politika berriz ere
internazionalki aintzatetsia izan da 2014an. Horrela, espazio
esanguratsua du MIT Sloan School of Managementeko
Zeynep Ton irakaslearen liburuan, adibidez. Bere The Good
Jobs Strategy liburua erreferentzia liburu bihurtu da AEBetan,
eta Mercadona aipatzen du, lan eremuko konpainia eredugarri
modura. Langileek soldata onak eta goi mailako formazioa
jasotzen dituztela azpimarratzen du, laneko giro ezin hobea
dutela eta baloratuak sentitzen direla. Amaitzeko, Mercadonak
etengabeko hazkuntzarako arrakasta partekatzea zein
garrantzitsua den aspaldi ulertu zuela gehitzen du.
Giza Baliabideen kudeaketa ulertzeko modu honek konpainia
sendotzea ahalbidetu du berriz ere, Merco Personas
2014 ikerketaren arabera banaketaren eremuan ondoen
baloratutako enpresa da.

SOLDATA GORDINA/GARBIA

OINARRIZKO LANGILEAK (KUTXAZAINA, APAL BETETZAILEA)
Mercadonako oinarrizko langileen soldata taula, 12 hilekotan. Helburuak lortzeagatik eman den
saria kontutan hartu gabe (hileko bat edo bi, antzinatasunaren arabera).

1

AINTZINATASUNA

URTE BAINO
GUTXIAGO

2 URTE

3 URTE

GORDINA/HILA

1.270 €

1.403 €

1.557 €

1.728 €

GARBIA/HILA

1.101 €

1.191 €

1.300 €

1.420 €

+

4 URTE
oinarrizko
langileen
%90

2015/01/01 indarrean
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KONTZILIAZIOA, GUZTION HAZKUNTZARAKO GAKOA
“Nagusia” asebete nahi duenak ere aldi berean asebeterik
egon behar duela jakitun izanda, Mercadonak konpromiso
handia du aspalditik kontziliazioarekin, urtez urte neurri
berritzaileekin sendotzen ari dena, langileak gogobeteta
egon daitezen. Beste zifra batzuen artean, azpimarratzekoa
da 2014an langile emakumeen %6,5ek ama izatea aukeratu
zuela, eta gainera, 3.063 ama langilek legeak ezarritako lau
hilabeteko amatasun baja beste 30 egunez luzatzea erabaki
zutela. Horrek berresten du Mercadona amatasunaren
babesarekin konprometitutako enpresa dela.
Gainera, urtean zehar euren kargu dituzten adingabekoen
zaintzarekin zerikusia duten hobekuntzak bultzatu ditugu,
hala ziurtatzen duelarik, adibidez, 13.019 langilek lanaldi
murriztuak eduki izanak. Halaber, hauen arteko kasu
batzuetan konpainiak bere zenbait zentro logistikoetan

dituen doako haur-hezkuntza guneetara eraman dituzte
seme-alabak, 2001an hasitako neurri berritzailea izan zen.
Langileen bizitza pribatua eta profesionala uztartu ahal
izateko neurriak hartuz, konpromiso hau sendotzea lortu
du Mercadonak, eta nahiz eta oraindik lan asko falta
dela jakin, eremu honi dagokionez sektoreko enpresa
onena bihurtu da, Espainia mailan laugarrena, Zientzia
politikoen Institutu internazionalak egindako Kontziliazioaren
Egoeraren ikerketaren arabera.
Ikerketa honek dionez, Mercadona “euren irudia, erabakiak
eta jokabideek marka bat edo gizarte mailan jarraitu
beharreko estilo bat sortzea kontutan hartzen duten”
enpresen taldean dago, eta “horrek ez du esan nahi legedia
betetzea bakarrik, baizik eta langileen, gizartearen eta
bezeroen bizi-kalitatea hobetzen saiatzea ere”.

Enpresarik onena banaketa
sektorean eta laugarrena

kontziliazio politiketan,
Espainiako Kontziliazioaren
Egoera ikerketaren arabera,
Zientzia Politikoen Nazioarteko
Institutuak egina
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KONTZILIAZIOAREKIN
ENGAIATUAK

3.063

langilek euren amatasun baja 30
egunez luzatzea aukeratu zuten

13.019

langilek lanaldi murriztuak
izan dituzte 2014an

Mª José, Nao Concepción supermerkatuko langilea, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.
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PRESTAKUNTZA

Talentua sustatu gure “Nagusiak” ondoen asebetetzeko

Mercadonak aparteko garrantzia ematen dio talentuari, eta
esfortzu handiak egiten ditu bere langileen artean indartu eta
bultzatzeko. Formazioa baliatzen du horretarako, gaitasunak
eta ezagutzak handitzeko baliabideetan inbertitzeak zuzenean
Giza Baliabideen kalitatean eta helburuen lorpenean eragiten
duela badakielako.
Horri esker, Mercadonak eraginkortasun handienarekin
konprometitutako langileak ditu, eta hauek, zenbat eta
prestakuntza hobea jaso, orduan eta jarrera hobea dute
taldean lan egiteko eta heburuak lortzeko bidean arriskuak
onartzeko. Hartutako ezagutza eta eskarmentuaz gain,

esfortzuaren, erantzukizunaren eta norbere burua gainditzeko
irrikaren bidez egiten dute hori.
2014an, formazioarekiko bere konpromisoaren barruan,
Mercadonak 37 milioi euro inguruko inbertsioa egin zuen,
1.400.000 formazio ordu eskainiz, bai maila orokorrean eta
baita maila zehatzagoan ere, horien artean 9 ekintza hezitzaile
azpimarratzen ditugu.
Langileen garapen profesionala bultzatzeko, Mercadonak
prestakuntza lana egiten du, lehen egunean Harrera Planarekin
hasi eta ibilbide profesional osoan mantentzen dena. Honek

Paco Casado, Arrain Preskripzioko koordinatzailea, zuzendarien promozioko kurtsoa ematen.
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gaitasun handiko langile gogotsuak izateko aukera ematen
digu, konpainiak eurengandik zer nahi duen zehatz-mehatz
ezagutu eta gaitasun erabakitzaile handia duten liderrak.

ardura berriak hartzera, non lidergorako gaitasunaz gain,
formazio plan ezberdinen bidez jasotako ezagutzak praktikan
jarri ahal izango dituzte.

Izan ere, gaitasun handiko langileak izateak, aldi berean,
euren barne promoziorako eredua sendotzea ahalbidetzen du.
Eredu hau bereizgarria da, eta proiekzio profesionala goraino
igotzen du, Zuzendaritza batzorderaino. Hala erakusten du
zuzendari nagusi guztiak barne promoziotik etorriak izatea.

Ildo honetan, azpimarragarriak dira laguntzaileei bideratutako
prestakuntza ekintzak, 26 egunez luzatzen direnak, pertsonako
16.000 euroko inbertsioa egiten delarik batazbeste. Postu
honetarako, Mercadonak bere “harrobiaren” talentuan sinetsi
du, denak barne promoziotik baitatoz.

2014an, promozioaren aldeko apustu honek 452 pertsona
eraman ditu, euren balio eta gaitasunagatik, enpresa barruan

FORMAKUNTZA PLANA 2014

9

FORMAZIO
PLAN

11.200

500

PERTSONA
PRESTATU DIRA

37

EURO
LANGILEKO

MILIOI EURO
INBERTITUAK

BARNE PROMOZIOA 2013-2014 ZUZENDARITZA KARGUETARA PROMOZIONATUTAKO PERTSONAK

452

PERTSONA
PROMOZIONATUAK

% emakume promozionatuak

emakumeak

%64

2014

gizonak

%36

2013
2014

%61
%64

Zuzendari emakumezko eta gizonezkoen arteko ratioak orekatzeko Berdintasun Planaren
barruko zuzendari karguetara promozionatutako emakumeen konparatiba eta eboluzioa
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OSASUNA ETA
SEGURTASUNA LANEAN

Lanpostu bakoitzaren beharretara egokitzeko prebentzio politika bat
Mercadonan, osasunaren eta segurtasunaren zainketa
lehentasuna duen ardura eta konpromisoa da. Prebentzio
politikaren bidez egiten du hori, prozesu produktibo eta
lanpostu guztiei eragiten diena.
Horretarako, konpainiak Prebentzio Plana eta Lan-osasunerako
Programa ditu. Hauen eraginkortasuna aldian-aldian
gainbegiratzen du lan arriskuen kudeaketarako sistemaren
arauzko kontu-ikuskaritzak, eta baita langileek eurek ere,
horretarako sortutako segurtasun eta osasun batzordeen
bidez. Honek prebentzio politika eraginkorra izatea, egiten
diren ekintza ezberdinei ondo egokitzea eta, aldi berean,
hobekuntzarako langileen edozein iradokizunetara irekita
egotea dakar.
2014an, eremu honetako konpromisoa are gehiago
sendotzeko, konpainiak 12,4 milioitik gora euro bideratu zituen
prebentzioan hainbat hobekuntza txertatzera, bai formazioaren
bidez, eta baita segurtasun ekipoetan egindako inbertsiotan,
makina eta instalazioen mantenurako sarbideetan egindako
hobekuntzatan, ziurtagirien edo denda eta biltegietako
langileentzat beharrezkoak ez diren esfortzuak ekiditen
dituzten sistemen instalazioaren bidez ere.
Exijentzia estandar altuak mantentzeko, 2014an zehar
diseinuaren fasetik bertatik ebaluatu dira langileen prebentzio
eta segurtasunerako prozesu berri guzti-guztiak, adibidez,
produktu freskoen salmentarakoak. Halaber, segurtasun
eta ergonomia irizpide zorrotzen arabera estandarizatu dira
urte honetan sortutako lanpostu guztiak, dendetako prozesu
produktiboetan zein bulego eta zentro logistikoetan.
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Langileen osasuna babesteko, Mercadonak 45 profesionalek
osatutako aditu talde bat dauka; haietako 22 goi mailako
teknikariak dira; segurtasunean, garbitasunean, ergonomian
eta psikosoziologia aplikatuetan espezializatuak; eta 40
osasun-profesional. 2014an, talde hau hobekuntza guzti
hauek aurrera eramatearen arduraduna izan da, eta paraleloki,
langileei euren eginbeharretarako beharrezko informazioa
eta formazioa eman die, hauen garapenean sortu daitezkeen
arriskuak gutxitzeko.
Lan-istripuetarako mutua-sozietateekin eta profesional
kolaboratzaileekin batera garatutako lanarekin batera, eta
duela urte batzuetatik egin ohi dugun moduan, Mercadonak
ezagupenen trukaketa eginaz kolaboratu du hornitzaile
nagusien Prebentzio Zerbitzuekin, etengabeko hobekuntzarako
puntu garrantzitsua izanik hori, zalantzarik gabe.

Luis, Narangel Etorb.-ko supermerkatuko langilea, Tutera, Nafarroa.

PREBENTZIORAKO KONTU-IKUSKARITZA
Joan den abenduan konpainiak Enarila kontu-ikuskaritza enpresak egindako txostena jaso
zuen, 2012an hasitako azterketa lan zorrotz baten ondoren. Hilabete guzti hauetan egin dira
ausazko kontrolak, bai dendatan, bai bloke logistikoetan, eta baita obrako prozesuetan ere.
Jasotako emaitza baikorra izateaz gain, kontu-ikuskaritza taldeak “enpresa gaurko legediak
eskatzen duena baino prebentzio maila altuagoa lortzeko egiten ari den ahalegina” islatu du.

PREBENTZIO
PLANA

OSASUN
PROGRAMA

+

SUPERMERKATUAK

250

Produktu freskoen salmentarako eredu
berriaren hasierako arriskuen ebaluazioa

ebaluazio
egin dira

ZENTRU LOGISTIKOAK
Gai arriskutsuen garraioaren kontu-ikuskaritza

13

Abrera-ko biltegi automatikoaren eraikuntza

%90

kontu-ikuskaritza

amaitua

BULEGOAK
Tresna informatiko berrien aukeraketa eta
softwarearen diseinurako irizpide ergonomikoak

3

tresna berri
ezarri dira

SEGURTASUNA ETA LAN-OSASUNA
Lan-istripuen segurtasun-gorabehera

‰13*

Bajaren batazbesteko iraupena

26 egun

Txertatze kanpainaren estaldura
gripea

%57

Aldikako azterketa kolektiboen estaldura

%58

Lan-arriskuen prebentziorako inbertsioa

+12

milioi euro
baino gehiago

(*) Segurtasun gorabeheren indizea = Bajadun istripuen kopurua / 1.000 langileko.
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José Estévez
Upategiaren
bilketarako gordailuak

José Estévez bitarteko hornitzaile fabrikatzailearen Real Tesoro upategiaren bilketarako gordailuak, Jérez de la Fronteran, Cádiz.
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Enpresa-ekimena

balio
bereizgarri
gakoa
da herrialde baten
garapenerako

3

HORNITZAILEA
3.1 Hazkunde eta industria indartze proiektua
3.2 Nekazaritzako Elikagaien Kate Jasangarria
3.3 Bloke logistikoak
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HAZKUNDE ETA INDUSTRIA
INDARTZE PROIEKTUA

Ekonomia bultzatzeko harreman egonkor eta gardenak

Mercadonak, bere hornitzaile eta bitarteko hornitzaileekin
batera, gure herrialdearen industrializazioa bultzatzen
laguntzeko erronka soziala hartu du, urteak direla. Horretarako,
urtez urte baliabide esanguratsuak bideratzen ditu, eta hauen
eragina, bere bezeroen onurarako ez ezik, ekonomiaren
dinamizaziorako ere ekarpena egiten du hainbat enpresaekimen abian jartzearen bitartez, hauek direlarik, azken
finean, herri baten garapena ezaugarritzen duen balio
bereizgarri garrantzitsuena. Gaur egun kluster industrial
hau 220 lantegietan gauzatzen da, lurralde osoan hedaturik
daudenak.
Amankomun eta partekatua den hazkunde proiektu honi ekin
ahal izateko, lotura estuak ezartzen ditu Mercadonak bere
hornitzaile fabrikatzaileekin, harreman egonkor eta gardenetan
oinarritutako eredua erabiliz, askotan epe zehaztugabeko
akordioak sinatzea eta sinergiak sortzea dakarrena, gure
herrialdeak duen aparteko industria potentziala baliatuz.
2008an azkartu egin den industria plangintza honen barruan,
lehen inportatzen ziren produktuak orain Espainian egiteko
ekimenak bultzatzen eta aukerak baliatzen jarraitu du
Mercadonak urtean zehar. Honen adibide nabarmena da SCA
bitarteko hornitzaile fabrikatzaileak bere Valls-eko (Tarragona)
lantegian pixoihal ekoizpen lerroa ezartzeko hartutako
erabakia, 30 milioi eurotako inbertsioa ekarri duena. 12.000
metro karratuko azalera duen lerro honen ezartzeari esker,
2015eko lehenengo hiruhilabetekotik aurrera errendimendu
osoan dagoena, Mercadonako Deliplus pixoihal guztiak gure
herrialdean eginda egon ahal izango dira.
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Ekimen hau konpainiak eta bitarteko hornitzaile fabrikatzaileek
azken urteotan martxan jarri dituztenei gehitzen zaie, adibidez,
Gaztela eta Leonen eta Galizian lantegi berriak eratzeko
Grupo Siro-k eta Queserías Entrepinares-ek egin duten 70
milioi euro baino gehiagoko inbertsioa, bertan egiten direlarik
lehen atzerrian ekoizten ziren gazta-barra, igurzteko gazta
eta zereal-barratxoak. Edota Quesería Lafuente kantabriar
enpresa ere, lehen Mercadonak inportatu behar izan zuen
mozarella egiten jarraitu duena.
2014an eta industria eta balio sortze eremu honen barruan,
konpainiako bitarteko hornitzaile enpresek kalitatezko
enplegua sortzearekiko konpromisoa indartzen jarraitu
dute, orokorrean 43.500 langile dituzte ekitaldiaren amaieran.
Halaber, 500 miloi eurotako inbertsioak aurrera eraman dira,
eta hamabi hilabete hauetan 20.000 tokian-tokiko ETE eta
lehengaien ekoizleekin elkarlanean aritu dira, datu hauek
guztiak bitarteko hornitzaile enpresek egindako ahaleginak
eta Mercadona Proiektuan duten partaidetzak espainiar
lehiakortasuna indartzen dutela erakusten dute.

SCA bitarteko hornitzaile
fabrikatzaileak bere pixoihal
ekoizpena Polonia eta Suediatik
Espainiara lekualdatu du. Valls-eko
(Tarragona) ekoizpen
lerro berriak 50
lanpostu sortu ditu.

MERCADONAK BITARTEKO HORNITZAILEEKIN DUEN
HARREMANA GIDATZEN DUTEN PRINTZIPIOAK
Merkataritza Praktika Onen Hitzarmen Markoa

BITARTEKO
HORNITZAILEEN
ZENBATEKO
ESANGURATSUENAK

500

TALDE-HELBURUA
“Nagusiaren” asebetetze erabatekoa

ELKAR-LAGUNTZA
Erabateko Kalitate Ereduaren
fundamentuen aplikazioan
oinarritutako harremana

milioi euro
inbertsiotan

30

fabrika eta ekoizpen
lerro berri

“IRABAZI-IRABAZI” PRINTZIPIOA
Bi aldeentzako
akordio onuratsuak

BETETZEA
Bi aldeengandik
konpromiso guztiak
hitzartutako epeetan

120

bitarteko hornitzaile
fabrikatzaile

+220

GARDENTASUNA
Produktibitatea eta lehiakortasuna
handitzeko helburuarekin
egindako elkarlana

2014an

+100

HARREMAN EGONKORRA
Iraupen zehaztugabeko
hitzarmenak bi aldeek
ezagutzen dituzten epe eta
aurre-jakinarazpenenekin

fabrika Espainian

43.500
langile

hornitzaile aditu berri batu dira Mercadona Proiektura

Mercadona The Supply Chain Iniciative-a sinatu duten
enpresetako bat da, Europako nekazaritzako elikagaien
kateko eta praktika onen aldeko europar borondatezko
akordioa, zazpi sektore-elkartek bultzatua dena eta
Europar Komisioaren bermea duena. Ekimen honen
helburua nekazaritzako elikagaien katean merkataritzapraktika zuzenak sustatzea da, merkataritza-transakzioen
oinarri bezala, Europar Batasun osoko enpresa
sinatzaileen engaiamenduaren bitartez kultura-aldaketa
bat gauzatuz.
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500 MILIOI EUROKO INBERTSIOA BITARTEKO
HORNITZAILE FABRIKATZAILEEN ALDETIK 2014AN
INBERTSIOEN ADIBIDE BATZUK

KANTABRIA
milioi €
IPARLAT......................................................................5,3
Renedo de Piélagos (Kantabria)

ASTURIAS
milioi €
QUESERÍA LAFUENTE......................................................1
Arriondas (Asturias)

GALIZIA
milioi €
ESCURIS.....................................................................3,8
A Pobra do Caramiñal - Boiro (Coruña)
CONGALSA.................................................................1,4
A Pobra do Caramiñal (Coruña)
MASCATO...................................................................7,1
Salvaterra do Miño - Vigo (Pontevedra)

GAZTELA ETA LEON
milioi €
AUDENS FOOD............................................................0,9
Roales del Pan (Zamora)

MADRILGO ERKIDEGOA
milioi €

IBERSNACKS..................................................................2
Medina del Campo (Valladolid)

QUESERÍAS ENTREPINARES.............................................1
Fuenlabrada (Madril)

GRUPO SIRO.............................................................30,8
(Palentzia - Zamora - Valladolid - Burgos - Segovia)

PANIFICADORA ALCALÁ...............................................5,2
Alcalá de Henares (Madril)
GRUPO UBESOL..........................................................2,1
San Fernando de Henares (Madril)

GAZTELA-MANTXA
milioi €
INCARLOPSA................................................................11
(Cuenca - Toledo)
CHAMPINTER..............................................................4,8
(Albacete)

EXTREMADURA
milioi €
GRUPO HUEVOS GUILLÉN............................................1,3
Almendralejo (Badajoz)
CATAFRUIT.....................................................................1
Mérida (Badajoz)
GRUPO CIDACOS.........................................................1,7
Coria (Cáceres)

ANDALUZIA
milioi €
PROCAVI......................................................................16
(Huelva - Málaga - Sevilla)
DULCES OLMEDO........................................................3,8
Estepa - Osuna (Sevilla)
JOSÉ ESTÉVEZ.............................................................1,5
Jerez de la Frontera - Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
PERSAN....................................................................17,4
(Sevilla)

KANARIAK
milioi €
SAT CANARISOL..........................................................0,9
(Santa Cruz Tenerifekoa)
UNIÓN MARTÍN...........................................................1,6
(Las Palmas)
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LOGIFRUIT..................................................................1,7
(Santa Cruz Tenerifekoa - Las Palmas)

EUSKADI
milioi €

NAFARROA
milioi €
BODEGAS ONTAÑÓN...................................................2,2
Fitero (Nafarroa)
ULTRACONGELADOS VIRTO..........................................8,1
(Nafarroa)
ALINTER (INTERAL).....................................................7,5
Funes (Nafarroa)
REFRESCOS JEIBES......................................................0,6
Marcilla (Nafarroa)

IBERSNACKS...............................................................0,6
Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)
INTERAL.....................................................................1,2
Lezo (Gipuzkoa)
IPARLAT......................................................................3,5
Urnieta (Gipuzkoa)

ERRIOXA
milioi €
ELABORADOS NATURALES DE LA RIBERA......................0,6
Aguilar del Río Alhama (Errioxa)
CONSERVAS EL CIDACOS..............................................1,2
Autol - Albelda de Iregua (Errioxa)

KATALUNIA
milioi €
CATAFRUIT..................................................................2,2
La Portella (Lleida)
SCA HYGIENE PRODUCTS..............................................27
Valls (Tarragona)
SAPLEX......................................................................1,2
Canovelles (Bartzelona)
CASA TARRADELLAS.....................................................43
Olost - Gurb (Bartzelona)
EMBUTIDOS MONTER..................................................6,3
(Girona)

BALEAR UHARTEAK
ARAGOI
		
milioi €
LOGIFRUIT.....................................................................1
Mallorca
PROCAM.....................................................................0,3
Binissalem (Mallorca)

milioi €
BYNSA MASCOTAS..........................................................7
El Burgo de Ebro (Zaragoza)

VALENTZIAKO ERKIDEGOA

		
milioi €

MURTZIA
		
milioi €
SAT AGRÍCOLA PERICHAN............................................4,5
Mazarrón (Murtzia)
TANA ............................................................................1
Los Ramos (Murtzia)
FRANCISCO ARAGÓN...................................................5,8
Molina de Segura (Murtzia)
PLASBEL........................................................................3
Alcantarilla (Murtzia)

AVINATUR.................................................................10,2
Llíria (Valentzia)
DELIBREADS EUROPE..................................................2,5
Llíria (Valentzia)
GRUPO VERDIFRESH....................................................13
Riba-roja de Túria - Carlet (Valentzia)
MARTINAVARRO..........................................................2,9
(Valentzia - Castelló)
SP BERNER PLASTIC GROUP..........................................10
(Valentzia)

Bitarteko hornitzaile ekoizleek 2014an egin dituzten inbertsioetako batzuk
Mercadonaren eta bitarteko hornitzaileen nekazaritzako elikaduraren kluster industrialaren 220 fabriketako batzuk
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MERCADONAREN BITARTEKO HORNITZAILEEN
URTEKO BATZARRA
Orain dela 16 urtetik hona Mercadonak egiten duen bezala, eta
bere osagai guztien aurrean konpainiak bere buruari exijitzen dion
gardentasunarekiko konpromisoaren barruan, pasa den otsailaren
4an Mercadonak urtero bere bitarteko hornitzaile fabrikatzaileekin
egiten duen bilera gauzatu zen, Valentzian. Bertan 2014an
zehar egindako lana aztertu, esperientziak partekatu, eta
industria sortzearen aldeko talde konpromisoa indartu
zen, zein Nekazaritzako Elikagaien Kate Jasangarria
garatzearen aldekoa, konpainiak bere barnean
CASPOPDONA izendatzen duelarik azken hau.
Halaber, azken urtean Mercadona Proiektuarekin
bat egin duten bitarteko hornitzaile fabrikatzaile
berriei ongietorria emateko baliatu zen
topaketa. Horietako gehienak, arrantzaren
sektoretik etorriak, arrantza-flota eta
arrantzale elkarteak, esate baterako,
eta baita elikagaiak eta kosmetikoen
ekoizpenaren industria-sektorekoak
ere.
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BITARTEKO HORNITZAILE FABRIKATZAILEAK
ARGI IDENTIFIKATUAK MERCADONARENTZAT EKOIZTEN DITUZTEN PRODUKTUEN ONTZIETAN

BUQUE PESQUERO

ELVIMAR, S.L.
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Unión Martín
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NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN
KATE JASANGARRIA

Lehenengo sektorearekin loturak estutzeak katebegi guztiak
eraberritu eta oparoagoak egiteko ekarpena egiten du
2010ean, konpainiak CASPOPDONAren oinarriak abian
jarri zituen, Mercadonaren Nekazaritzako Elikagaien Kate
Jasangarria garatzeko egitasmoa. Ekimen hau, lehen
sektorearekiko konpromiso sendoa are gehiago indartzeari
zuzendua dagoena, gakoa da konpainiarentzat eta
gurekin elkarlanean aritzen diren nekazaritza, arrantza
eta abeltzaintzako sektoreentzat. Esfortzuak batu eta
Mercadonaren nekazaritzako elikaduraren katebegi guztietan
zehar, modernizazio, produktibitate eta oparotasunari
ekarpena egitea dute helburu.
Izan ere, azken urteotan, “lidergoaren ildotik, eta “Nagusia”
itsasargi bezala ulerturik, Gizarteak existitu nahi izan eta
hartaz harro egoteko moduko Nekazaritzako Elikagaien
Kate Jasangarria” 2020an lortzeko Ikuspegiarekin, bere
Erabateko Kalitate Eredua guztion artean partekatzeko

egitasmo komun bat garatzen joan da. Erronka honetan
aurrera egiteko oinarri egokiak ezarri eta behar bezalako
baldintzak garatzen ari dira.
Zentzu honetan, aurrera jotzen eta indarrak batzen jarraitu
dugu 2014an zehar, Nekazaritzako Elikagaien Kate
Jasangarria osatzen dugun guztion artean, Mercadonatik
lehen sektorera. Hau guztia, elkarrizketa eta gardentasunean
oinarritutako harremanaren bitartez, espezializazioa, erosketa
segurtasuna, errentagarritasuna, etorkizunarekiko proiekzioa,
plangintza eta inbertsioak ahalbidetzen dutelarik alde biak
benetan egiten dakiten horretan jartzea arreta. Hau dena
“Nagusiaren” onerako: arrantzale, nekazari eta abeltzainak,
arrantzan egiten, landatzen eta abereak hazten; Mercadonak,
bere bezeroei kalitate eta freskotasun goreneko produktuak
eskaintzen, ahalik eta preziorik baxuenetan

HITZARMEN EGONKORRAK:
1

2

12.000

ARRANTZALE BAINO GEHIAGO
40.000 tona arrain fresko
2014an

6.000

NEKAZARI
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CASPOPDONA-REKIKO BITARTEKO HORNITZAILEEK
DUTEN ATXIKIMENDUA
Nekazaritzako Elikagaien Kate Jasangarriaren eredu honetan
aurrera egiteko, behar-beharrezkoa da bitarteko hornitzaile
fabrikatzaileen proiektuarekiko atxikimendua. Konpromiso
horrek ekoizleekiko gertutasuna indartzea ekarri du 2014an,
hauen produktu eta beharrizanak jakiteko, espezializazio
handiagoari, zein produktibitate eta eraginkortasuna
sorrarazteko esparru guztien (logistikoa, teknologikoa,
berrikuntzakoa, etab.) arteko sinergiak bilatzeko adostasunak
ezartzeari bide emanez.
CASPOPDONA-ren testuinguruan, baratz-fruta, arrantza
eta abeltzaintzaren sektoreengan hazkundea sorrarazteko
bere ahalegin guztiak ipintzen jarraitu du Mercadonak
urtean zehar, bideragarria den guztietan espainiar jatorrizko
lehengaia erabiltzeko bere konpromisoan aurrera egin

duelarik. Konpromiso hau ekintza jakinetan gauzatu da,
lehen sektorearekin erdietsi dituen elkarlanerako hitzarmenek
erakusten duten bezala, zeinei esker harreman estuak
mantendu dituen konpainiak 6.000 nekazari, 4.000 abeltzain,
eta Espainiako kostalde guztiko arrantza-erakunde
ezberdinetako 12.000 arrantzale baino gehiagorekin.
Hitzarmen guzti hauek sinergia zein elkar-ezagutza eta elkarikastearen iturri dira, tokian-tokiko ekonomien egituraketa
bultzatzen dutelarik landa-eremuetako berealdiko gaitasunak
sendotuz, eraginkortasuna eta produktibitatea sortzearekin
bat. Horrek guztiak gurekin lan egiten duen nazioko industriari
lehiakorragoa izatea, bere beharrizanei hobeto egokitzea, eta
bizitasun handiagoarekin berrikuntzak sartzea ahalbidetzen
dio, kalitatezko produktuen aukera eraginkorragoa dakarrena
kontsumitzaileentzat, azken hauek gero eta adituago eta
tokian-tokian errotuago dauden hornitzaileen produktuak
eskuragai dituztelarik.

3

4.000

PROIEKTU KOMUN BAT SORTZEN (CASPOPDONA)

ABELTZAIN

Nondik gatoz?
(Mercadona Banatzailea)

Lehengaiak

LEHEN
SEKTORE
ADITUA

BH/H
ADITUA

MERCADONA

NAGUSIA

Nagusia
Zergatik egiten dugu?
(Mercadona Totaler)

1. Proyecto Ondarroa S.A.-ren bitarteko hornitzailearen arrantzaleak Ondarroako Portuan, Bizkaia. 2. Baratze-marrubien bilketa Finca de las Palmeritasen, Sat Palmeritas bitarteko hornitzailearena, Lepe-n, Huelva. 3. José Antonio Jurado González e Hijo S.C.P.-ren esne ekoizpenerako Abeltzaintza
ustiapena, Covap bitarteko hornitzailearentzat Dos Torres-en, Kordoba.
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CASPOPDONA EKINTZA JAKINETAN

EKOIZPEN NAZIONALAREN ALDEKO APUSTU GARRANTZITSUA

• El Perelló Kooperatiba: Pinchos Jovi bitarteko hornitzaileak
kooperatiba honekin zera adostu du: bere broxetetan erabiliko
dituen piperrak, uda sasoian, El Perelló-ren hainbat landa
osotan ereingo dituela. Adostutako kopuru eta kalitateari
emandako ordain gisa, Pinchos Jovi-k prezio itxiak eta
egonkortasuna bermatzen dizkio, honi esker El Perelló-ko
(Valentzia) kooperatibak 5.600 ha. piper berde landatu
ahal izan duelarik, zeinetatik 3.600 bereak eta 2.000 Viver
kooperatibarenak diren, honek 140.000 kilo inguruko piper
berde-ekoizpena dakarrela Valentziako lurretan.

Mercadonak urteak direla hartutako konpromisoa da bideragarria den
guztietan jatorri nazionaleko lehengaia erabiltzea. Apustu hau indartzen
jarraitu du 2014an, Mercadonan saldutako erreferentzien %85a,
freskoen nahiz sikuen sekzioan, Espainian landatu, arrantzatu
edo landutako produktuei dagokielarik.

• Dafran&Darzoves: Mercadonak kontratu bat sinatu zuen
Almerian finkatuta dagoen eta tomatea ekoizten duen enpresa
honekin, zeinak astero 140.000 kilo tomatez hornitzen dion.
2014an lortutako akordioak konpainia honi bere fakturazioa
%50ean igotzea ahalbidetzen dio, bere instalazioak urte
osoan aktibo mantendu eta langile kopuru bikoitzari lana
emanez, 250 langile izateraino.
• Dulces Olmedo: Estepa-n (Sevilla) errotutako konpainia
familiar honek, Mercadonaren bitarteko hornitzailea izateko
akordioari esker, bere ekoizpenaren sasoizko izaera apurtzea
lortu du, orain arte polboroi eta mantekatuetara zuzendutako
ekoizpena izan dena. Baliabide nabarmengarriak bideratu
ditu merkatura txokolate erreferentzia berriak jaulkitzeko
asmoz, horrekin bere ekoizpena hedatu, hornitzaileekin
epe luzerako akordioak finkatu eta 210 lanpostutara iristea
lortu duelarik, urte guztirako eta debora osoko 50 lanpostu
berrirekin, mugarri historikoa 50. hamarkadan lantegi xume
bezala jaio zen enpresa honentzat.
• Salinas del Odiel: Abiatu zenetik bost urte igaro direnean,
Mercadona gatzaz hornitzen duen bitarteko hornitzaile
fabrikatzaile honek bere sektoreko lider nazionala bihurtzea
lortu du. Aldi honetan ehun bat lanpostu zuzen eratu dira,
berrikuntza eta kalitatearen aldeko apustuari esker.
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Horren adibide garbia da Sovena, zeinaren Hacendado
oliba-olioa %100ean espainiar jatorrikoa den, Det Norske
Veritas (DNV-GL) erakunde independienteak egiaztatzen
duenez. Honela, olioa, %100an, jatorri espainiarrekoa
dela zehazten da etiketan.

MERCADONA
KONPROMISOA:
nazio-jatorrizko lehengaia
erabiltzea, gertutasun eta sasoiagatik
bideragarria
den guztietan

100.000
tona (osoaren %80a)

PATATA

130.000

baino tona +

(iaz baino %15 gehiago)

LARANJA ETA MANDARINA

450.000
tona OLIBA,

Hacendado oliba olio ekoitzeko

Toni Crespí, Can Morbé SAT-eko nekazaria, sofritoa batzen Sa Pobla-ko Finca de Sa Llebre-n, Mallorca. 2014an CanMorbé SAT hornitzaileak 651
tona sofrito, porru, buru-aza liso eta kizkur, Mallorcako uharteko dendetan saltzeko.
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BLOKE LOGISTIKOAK

Baliabide gutxiagorekin gero eta gehiago garraiatzeko gauza den sare eraginkor bat
Mercadonak sare logistiko eraginkorra du, bere osotasunean
847.000 metro karratutik gorako azalera duena. Horren bitartez,
konpainiak eraginkorki hornitzen ditu bere supermerkatuak,
2014aren bukaeran 1.521 direnak, baliabide gutxiagorekin
gero eta gehiago garraiatzea zein inguruarekiko “ikusezin”
gertatzeko helburuak dituelarik ere.
Baina, horretaz gain, bada ia hamarkada bat konpainiak
bere sare logistikoa zaharberritzeko erabakia hartu zuela,
biltegi adimentsuen abian jartze eta garapenarekin, guztiz
automatizatuak hauek. Tankera honetako bloke logistikoa,
sektorean aitzindari dena, biltegietako kalitatezko lanaren
aldeko apustua da, langileen edozein manipulazio edota
gainahalegin ezabatzea ahalbidetuz, hori lan istripuei aurrea
hartzeko eta horiek ekiditeko ekarpena delarik, produktibitatea
eta eraginkortasuna handitzeaz gain.
2007an ezaugarri hauetako bere lehenengo blokea ireki
aurretik, Ciempozuelos-en (Madril) zehazki, Mercadonak
beste hiru biltegi adimentsu ditu gaur egun, Riba-roja de
Túria-n (Valentzia) Villadangos del Páramo-n (León) eta
Abrera-n (Bartzelona), azken hau haren sare logistikoan
arian-arian txertatzen doalarik bere eraikuntza gauzatzen
den bitartean. Era berdinean, 2013an konpainiak Picking
Zubi-Garabia (PZG) delakoa ezarri du bere Guadix-eko
(Granada) bloke logistikoan, biltegiratzerako zein eta haragi,
fruta eta barazki paletak automatikoki prestatzera zuzendutako
sistema, zeinean 5 milioi euro inbertitu ziren.
Abrera-ko blokea abiarazteko lehenengo fasean, hango
izoztu, hoztu, fruta eta barazkien biltegiek konpainiaren
230 supermerkatu hornitzen dituzte gaur egun. Hauen
eraikuntzarako, 2017an behin-betiko bukatzeko aurreikusia
dagoena, Mercadonak 150 ETE-ren parte hartzea du, beren
aldetik 600 laguni lana ematen dietenak, honek, lanak aurrera
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joan ahala, bultzada garrantzitsua delarik zonaldearen
suspertze ekonomikoan.
Bere kate logistikoaren eraginkortasuna indartzen jarraitzeko,
2014an Vitoria-Gasteizko udalarekin eta Gilsa sozietate
publikoarekin hitzarmen bat sinatu zuen Mercadonak,
bere etorkizuneko bloke logistikoa eraikitzeko Euskadin.
Honen eraikuntzarako, zeinaren lehenengo fasearen hasiera
2015eko bigarren seihilabetekoan, eta abiatzea 2017an
izatea aurreikusiak dauden, konpainiak 40 milioi euroko
inbertsioa hitz eman du bere lehenengo faserako bakarrik,
100 lanposturen eratzearekin bat.
Bere osotasunean, eta gainahaleginak ezabatu eta
produktibitatea areagotzen duen eredu logistiko honen
alde apustu egitea erabaki zuenetik, Mercadonak esfortzu
eta baliabide handiak bideratu ditu bere sare logistiko
adimentsuaren eraberritzearen alde, zeinarentzat egunero
1.300 lagun baino gehiagok egiten duten lan eta 700 milioi
euro baino gehiago inbertitu diren urte hauetan zehar.

Abrerako bloke logistikoko lanak, Bartzelona.
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1. RIBA-ROJA DE TÚRIA, Valentzia
2. ANTEQUERA, Málaga
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3. SANT SADURNÍ
D’ANOIA, Bartzelona
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4. SAN ISIDRO, Alacant
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5. HUÉVAR, Sevilla
6. GRANADILLA DE ABONA,

BLOKE LOGISTIKOA
martxan

A1

BILTEGI-SATELITEA

12

PROIEKTUAN/ERAIKITZEN
ERAGIN EREMUA

Tenerife (Santa Cruz Tenerifekoa)

7. CIEMPOZUELOS, Madril
8. INGENIO, Kanaria
Handia (Las Palmas)
9. VILLADANGOS DEL
PÁRAMO, León
10. ZARAGOZA, Zaragoza
11. GUADIX, Granada
12. ABRERA, Bartzelona
13. VITORIA-GASTEIZ,

Araba/Álava

A1. MERCAPALMA, Palma

Mallorcakoa (Balear Uharteak)

A2. FUERTEVENTURA (Las Palmas)
A3. LANZAROTE, Lanzarote

(Las Palmas)

A3
6

8

A2

TEKNOLOGIA BERRIKUNTZA
PLANA 2006-2014
GAINAHALEGINAK EZEZTATZEKO
BLOKE LOGISTIKOAK
CIEMPOZUELOS
VILLADANGOS DEL PÁRAMO
GUADIX
ABRERA
VITORIA-GASTEIZ

INBERTSIOAK
milioi eurotan

300
200
60
300*
50**

*Eraikuntzan.
**Eraikuntzaren 1. fasean aurreikusitako inbertsioa
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Gizarteak
existitzea nahi duen

enpresa
bat sendotu

Mercat de Sants-eko supermerkatua, Bartzelona.
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4

GIZARTEA
4.1 Partekatutako hazkunde jasangarria
4.2 Gardentasunaren errentagarritasuna
4.3 Ingurumenarekiko harremana
4.4 Mercadonaren ekintza soziala
4.5 Ingurumena eta jasangarritasuna
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PARTEKATUTAKO HAZKUNDE
JASANGARRIA

Gizartearengandik jasotzen denaren parte bat hari itzultzeko
ekintzetan gauzatzen diren konpromisoak.
Hazkundea sortzeko, parte hartzearen aldeko apustua
egiten du Mercadonak. Horregatik, Gizartearekin entzute
aktibo eta elkar-ezagutzean oinarritutako harremana du.
Gainera, “Gizarteak existitzea nahi duen enpresa” bat
finkatzeko helburuarekin leial, harekin bere proiektu guztiak
partekatzeko gardentasun etengabeko ekimena sustatzen du
eta gizartearen hausnarketa eta proposamenak txertatzen
ditu.

milioi euro sozietateen gaineko zerga-kopuruari, 533 milioi
euro BEZ eta PFEZ-aren bildutako kopuruari, eta 76 milioi
euro beste zerga eta tasei dagozkie.

Honengatik guztiagatik, gizarte eta konpainiaren arteko
oparotasun elkarbanatuaren alde egiten du apustu
Mercadonak, garapen ekonomiko eta aurrerapen sozialaren
motor gisa. Horretarako, urtez urte, hainbat jarrera arduratsu
ekintzekin indartzen du konpainiak, egonkorra izateaz gain,
gizartearengandik jasotzen denaren parte bat itzultzeko duen
konpromisoa hazten eta indartzen dela berresten du honek.

Mercadona inguruaren parte diren zerbitzu eta merkataritzako
2.000 hornitzaileak gu bezain engaiaturik daude hazkunde
partekatua sortzearekin. Hauetatik 100 atxiki dira 2014an,
hornitzaile adituen aldeko konpainiak duen apustuari esker.
Tokian-tokiko ekonomia sustatzen du haien presentziak.
Zentzu honetan, bereziki azpimarragarria da 120 bitarteko
hornitzaile enpresen ekarpena, 43.500 baino langile zuzen
gehiago izan eta 500 milioi euro baino gehiagoko ahalegin
inbertitzaileari ekin diotenak. Honi, hornitzaile zein bitarteko
hornitzaileei eginiko zeharkako ekarpena, Mercadonak egiten
duenaren bezalakoa, gehitu behar zaio, 2014an ekarpen hau
400.000 lanpostu zuzen eta zeharkakoren sorreran eta 2.000
ETE zein lehengaien ekoizleren partaidetzan gauzatu da.

Gure herrialdeko garapen ekonomiko eta sozialaren
sustapeneko adibiderik nabariena zuzeneko eta zeharkako
zergen bidez egiten den diru-ekarpena da, 2014an zehar
1.484 milioi euroraino hazi zena. Guztizko honetatik, 639
milioi euro Gizarte Segurantzari egindako ordainketei, 236

14.900

milioi euro erosketetan Espainian,
osokoaren %85
Provedis hornitzailearen Batavia urazen laborea Finca El Olivarren,
Sartagudan, Nafarroa.
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Ekoizpenaren hazkundea sortzearekiko konpromisoari esker,
Nazio mailako BPG-ari 4.100 milioi euroko zerga ekarpena
ere egin dio konpainiak, 2013an baino %2 gehiago, 74.000
lanpostu egonkor mantendu dituen bitartean.

+20.000

ETE eta lehengaien ekoizle

Orburu bilketa, Frutas Esparza bitarteko hornitzailearen Finca El
Merino-n, Valladolises-en, Murtzia.

MERCADONAREN EKINTZA EKONOMIKOAK
ESPAINIAN DUEN INPAKTUA
ZERGA-KONTRIBUZIOA

1.484

ZERGA ZUZEN ETA
ZEHARKAKOAK

milioi euro

ZUZENEKO ZERGEN ORDAINKETA
Gizarte Segurantza

Sozietateen gaineko zerga

Bestelako zerga eta tasak

milioi euro

milioi euro

milioi euro

236

534
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ZEHARKAKO ZERGEN ORDAINKETA
Gizarte Segurantza

105

milioi euro

PFEZ

306

milioi euro

BEZ

227

milioi euro

MERCADONAREN NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN
KATEARI BURUZKO ZENBATEKOAK
ESPAINIAN EGINDAKO
EROSKETA KOPURUA

+2.000

merkataritza eta zerbitzuko

hornitzaile

1.155
milioi euro

Mercadona eta bitarteko
hornitzaileek elkarrekin
egindako inbertsioa

14.900
milioi euro

120

interproveedores
bitarteko
hornitzaile
fabrikatzaile

400.000

zeharka eta zuzeneko ekintzaren
bidezko lanpostuak Espainian
Mercadona inguruari esker

%85 Erosketen osoko
kopurua (produktuak
+ zerbitzuak)

+20.000

pymes ETE
y productores
eta lehengaien
de materias ekoizle
primas

51 egun

hornitzaileei batezbesteko ordainketa epea

65

Francisco, Iturrondoko supermerkatuko “Nagusia”, Burlata, Nafarroa.

2014KO ZENBAIT ESKER ON GIZARTEAREN ALDETIK
• Spain Most Authentic Brands: Nazioarteko lehenengo
postua, The Age of Authenticity-k egindako rankingean, non
kontsumitzaileek konpainiaren gardentasun eta zuzentasuna
aintzatesten dituzten.
• Merco Txostena: Izen, Lidergo, Erantzukizun eta Gobernu
Korporatiborik onenaren Rankingeko bigarren enpresa.
• Europar Komisioaren Merkataritzako Elkarrizketa
Sozialaren Foruan, Mercadonaren 2014-2018 Berdintasun
Plana eta Hitzarmen Kolektiboari Esker Ona, Giza
baliabideen kudeaketan praktikarik onenaren adibide
bezala azpimarratua izan da.
• “Enpresarien Ekimenagatik” Esker Ona, Espainiako
Zeliakoen Elkarteen Federazioaren eskutik, kolektibo
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zeliakoaren konpromisoa duen enpresa bezala berresten
du Mercadona.
• Opinea: Enpresako Izen On Sozialaren alorrean
Espainian lehenengo erreferentea.
• “Zeliako, alergiko eta elikatze osasungarria
izateko ezaugarri bereziak dituzten beste
pertsonentzako elikadura” sustatzeagatik
LaRazón (A Tu Salud) egunkariaren Esker Ona.
• Logroñoko Cocina Económica gizartejantokiak, “Delantal Solidarioaren” bitartez,
Mercadonari eskertzen dio egunero
elikagaiak ematea.
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GARDENTASUNAREN
ERRENTAGARRITASUNA

Elkarrizketa eta gertutasunak gure inguruko ardurei
erantzunak eskaintzea ahalbidetzen dute
Mercadonarentzat bere inguruarekiko komunikazioa beharra
eta agindua da. Izan ere, ondoko auzokideek harengandik
espero dutena jakitea gakoa baita erantzun egokiak eta
konponbideak eskaini ahal izateko. Honengatik, konpainiak
oso aintzat hartzen ditu gertu dituenen kezkak bere estrategia
ezberdinen diseinuan, bere inguruko beharrak lehenengo
eskutik entzun ondoren garatuak betiere.
2014an, bere enpresa eredua eta bere proiektuaren oinarrian
dauden balioak Gizartearengana hurbiltzen jarraitu du,
oso foro ezberdinetan parte-hartuz eta oso arlo anitzetako
erakunde eta elkarteekin bilduz.

bere balioak areagotzea dakar, oso auto-exijentzia maila
altua baitu konpainiak, uneoro hobetzea bilatzen duena
horrekin, bere weborrian 2014ko abenduan indarrean jarri
zen Gardentasunaren Legeak eskatutako informazio guztia
txertatu izanak erakusten duen bezala, besteak beste.
Aspaldi Konpainiak Gizartearekiko duen parte-hartze
aktiboak, 2014an indartu dena, bere ingurutik gertuago
egotea ahalbidetu dio. Gainera, Gizartearekin urtean zehar
inplikatzearen ondorioz, konpainiak zenbait aitorpen jaso
ditu horren eskutik, lanean jarraitu eta bere ingurukoekin
ekimenak sustatzeko pizgarriak direnak, Mercadonak baitaki
egin behar dituen hobekuntzak ugariak direla.

Gardentasun, zabaltze eta gertutasuneko lan honek, Gizarteak
konpainia eta bere balioei buruzko ezagutza handiagoa
izatea ahalbidetu du. Honek, era berean, Mercadona eta

GIZARTEAREKIN ELKARRIZKETA

Forotako partaidetzak

Kontsumitzaileen elkarteekin
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Elkarlana

Parte-hartzea

argitalpenetan

jardunaldi eta
ponentziatan

gerturatze hainbat
elkarteri, nazionalak
zein autonomikoak

25

101

22

13

elkarlanerako
hitzarmenetan

35

informazio
topaketa

bisita konpainiaren
instalazioetara

17 konferentzia 2014an emandakoak

Alergiko eta elikadura-intolerantzia (zeliakoak) elkarteekin
Elkarlanak

Elkarlana

zeliako
elkarterekin,
nazionalak
zein
autonomikoak

laktosarekiko
intolerantzia
jasanezintasunaren
elkarterekin

16

1

21

egindako topaketak

7
parte hartze
jardunaldi eta
ponentziatan

4

kolaborazio
argitalpenetan
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INGURUAREKIKO HARREMANA

Auto-exijentzia eta hobekuntza iraunkorra, gure ingurukoekin
errespetu eta gertutasun harremanak eraikitzeko
GURE AUZOKOENTZAKO “IKUSEZINAK”
Lehentasunezkoa da Mercadonarentzat bere ingurukoekiko
bizikidetza, horregatik urteak darama bere merkataritzajardunak presentzia duen inguru eta auzoetan eragozpen
edota talka desatseginik ez egitera zuzendutako berariazko
plangintzan. Helburu honekin jasotzen duen edozein
iradokizun aztertu eta baloratu egiten du, honek balizko
akatsak zuzendu eta irtenbideak abian ipintzeko aukera
ematen dio.
Gainera, 2014an konpainiak ildo horretatik aurrera jarraitu du
prebentzio tresna bat martxan jarriz, “Ingurukoen Kudeaketa
Proaktiboa”, honek eragozpen gune potentzialak identifikatu
ditu, hauen gauzatzea eragozteko. Horretarako, urtean zehar
2.060 azterketa egin dira zamalan prozesuetan, eta 2.802
instalazio eta supermerkatuen barne prozesuetan.

AUZOKOEKIKO ERAGOZPENEI
EMANDAKO IRTENBIDEAK 2014AN

Gure auzokoengandik
jasotako

%37
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iradokizun, kexa eta
hobetze proposamen

egoki ebatziak 15 egun
baino lehenago

MERKATARITZA TRADIZIONALARI
BABESA: UDAL MERKATUAK
Mercadonak gertutasuneko merkataritza sustatzen du dagoen
inguru eta auzoetan eta formatu tradizionalekiko bizikidetzaren
aldeko konpromiso berezia du. Konpromiso honen barruan
kokatzen da 2001ean hasitako plana udal merkatuak
biziberritzeko. 2014ko bukaeran, 1.470 merkatarirekin
proiektuarekiko ilusioa partekatzen du.
Urte bukaeran, konpainiak 28 denda zituen udal merkatuetan,
Katalunian hiru ireki ondoren: Mercat de Sants, Bartzelonan;
Mercat Municipal de la Constitució, Viladecans-en
(Bartzelona); eta Mercat d’Olot, Olot-en (Girona).
Mercadonak formatu tradizionalekiko bizikidetzaren aldeko
apustua aurrera eramaten jarraituko duenez gero, merkatu
tradizionaletan zortzi denda gehiago zabaltzea aurreikusi
du hurrengo urteetan.

ELKARLANAK AUZOKO MERKATARITZAREKIN

28

denda udal merkatuetan

+1.470

merkatari baino gehiagok
merkataritza tradizionala
berreskuratzeko ilusioa
partekatzen dute

“

Harrituta gaude Mercadonarekin
osatu dugun binomio onaz, hura
denden eskaintza osatzen du; guztiok
hazi gara

“

Francesc Leyva,
Mercat de Sants-eko Presidenteordea

Mercat d’Olot -eko supermerkatua, Olot, Girona.
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IRAKASKUNTZA ETA EKINTZAILETZA
Mercadonak harreman estua du irakaskuntzaren esparruarekin,
eta honekin inplikatu da EDEM Enpresarien Eskolaren
Ekintzaileentzako ADE Unibertsitate-Graduaren bitartez,
honen Patroia izanik. Titulu ofizial horrek, EDEM Unibertsitate
Zentroan irakasten da eta, prestakuntza arautuaren bitartez
gazteen artean jokabide ekintzailea zabaltzea du helburu.
Erabateko Kalitate Ereduaren oinarrizko balioak hedatuz,
etorkizuneko enpresarien trebakuntzan bere ekarpena
lortzeko helburuz, Juan Roig izan da berriz, 2014an, Enpresa
Zuzendaritzako Oinarrien irakasle titularra, larunbat goizetan
eman du irakasgai hau.
Halaber, Mercadonak berriz eman dio babesa EDEMek
duela hainbat urte egiten duen lan garrantzitsuari, enpresari,
zuzendari eta ekintzaileak trebatzean. 2014an, konpainiako
presidenteak, Juan Roig-ek 15x15 kurtsoan parte-hartu

du: 15 egun 15 enpresari liderrekin, Mercadonako zenbait
zuzendarik EDEMek eskaintzen dituen enpresa-kudeaketako
programetan kolaboratu dute.
Mercadonak ekintzailetza bultzatzen du ere, Gizartearen
hazkundearen motorretako bat dena. Barnera zein kanpora
begira egiten du, honek Mercadona Proiektuan talentua
txertatzea, eta beren berezitasunagatik hazkundea eta
produktibitatea sortzen duten ekimenak Gizartearekin
partekatzea ahalbidetzen diolarik.
Azken bi urteetan konpainiak ekintzailetzako proiektuen
alde egin duen barneko apustuaren adierazle dira Jesús
Iborra (Jeibes), Laureano Salcines (Cosmoral) edo Ernesto
Badía eta Diego Fernández (Neocos Laboratorios). Horiek
guztiak, hurrenik hurren, freskagarrietan, aho-higienean eta
ileko tratamenduen bitarteko hornitzaile adituak dira.

Juan Roig, Ekintzaileentzako ADE Unibertsitate-Graduko Enpreseen Zuzendaritzaren Oinarriak irakasgaia ematen, EDEM-en.
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Kanpora begira, ekintzailetzari emandako sostenguaren
adibide da Jaime I Erregearen Sarietako “Ekintzailea”
kategorian, EDEM eta Valentziako Enpresarien Elkartearekin
(AVE) bat. 2014an, kategoria honen bosgarren edizioaren
urtean, hain zuzen, José Vicente Tomás Claramonte izan da
ekintzaile saritua, KERAjet enpresaren sortzailea, sozietate
anonimo honetatik garatu duelarik zeramikagintzara
aplikatutako inpresio digitalerako lehengo makina.
Hain heldua den zeramikagintza bezalako sektore baten
alde egin duen apustuak mundu osoan aldatu behar du
produktu hauen apainketa edertzeko modua, eta, aldi berean,
berarekin lotutako beste zenbait azpisektoretan berrikuntzak
sarrarazteko motor bezala balioko du, arrazoi hauek izan
direlarik Jakue I Erregearen Sarien epaimahaiak Valentziako
Unibertsitate Politeknikoko Ingeniari Tekniko Industriala den
honi saria ematea erabaki izanaren arrazoiak.

MUNDU MAILAKO HITZARMENA
Mercadona 2011 urtetik aurrera ematen dio bere atxikimendua
Giza Eskubide, Lan Arau, Ingurumen, eta Ustelkeriaren
kontrako Borrokaren oinarrizko balioen aldeko Mundu Mailako
Hitzarmenari. 2014ko ekitaldian zehar, hitzarmen honen
hamar printzipio eta balioak indartzeko lanean jarraitu du,
hau guztia aipatutako printzipioen egikaritzea baliozkotzat
jotzen duen garapeneko txostenean islatzen delarik, Mundu
Mailako Hitzarmenaren Aldeko Espainiako Sareari igorria.

Gure garapeneko txostena helbide honetan kontsulta ezazu:
> https://www.unglobalcompact.org/COPs/active/93951

Ekintzailearen Jaime I Sariaren babesleak, Mercadona, Valentziako Enpresarien Elkartea (AVE) eta EDEM Enpresarien Eskola, José Vicente Tomás Claramonte
sarituarekin, KERAjet enpresaren fundatzailea, ekitaldian zehar.
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MERCADONAREN
GIZARTE EKINTZA

2014an 4.100 tona elikagai baino gehiago dohaintzan eman ditu Mercadonak,
gure “Nagusien” solidaritateari esker bildutako 6.500 tonaz gain.
2014an Mercadona bere gizarte ekintzarako plana aurrera
eramaten jarraitu du, urtean zehar pertsona askori lagundu
dieten arlo sozialeko erakunde eta instituzioei emandako
babesen bidez. Guztira, Autonomia Erkidego guztietan abiatu
diren hainbat ekimenen bitartez, 4.100 tona elikagai eman
ditu dohaintzan, 69.800 erosketa orgen adinakoa, 2013ko
32.000en aurrean.

operazio hauetan, “Bilketa Handian” bakarrik, beren lanaldiko
8.500 ordu baino gehiago sartu dituztelarik, 98.000 eurotan
baloratua izan den Mercadonaren laguntza logistikoarekin.
Konpainiak gizarte-jantokiekin elkarlanean aritzeko duen
programa hedatu du, halaber. 2014an Espainiako zenbait
puntutako 73 instituzioen lana sustatu du, zeinei egunez egun
salmentarako gai ez diren baina kontsumorako egoera ezin
hobean dauden produktuak dohaintzan ematen dien. Gainera,
Gurutze Gorriak igorritako “Orain, inoiz baino gehiago”
deiari erantzuna berriz eman dio konpainiak, 774.000 hauroihalen dohaintzarekin, krisiak gehien kaltetutako familiei
laguntzearren.

Halaber, Mercadonak, bere supermerkatuen bitartez, hainbat
“Kilo Operaziotan” zein elikagai-bankuek antolatu duten
“Bilketa Handian” parte-hartu du. Ekimen hauetan guztietan
“Nagusiek” emandako elkartasunezko erantzuna ikustekoa
izan da: 6.500 tona baino gehiago, 2013arekin alderatuz
%50eko gehikuntza. Gure langileek sutsuki hartu dute parte

Elkarlana

Coruña
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Asturias

Kantabria

Lugo

Nafarroa

Araba
León

hitzarmen gizarte-jantokiekin

Pontevedra

Burgos
Errioxa

Ourense

Huesca
Girona

Palentzia
Zamora

Soria
Valladolid

Elikagai-banku eta bestelako
entitateekin

Salamanca

53

Lleida
Zaragoza

Segovia

Ávila

Bartzelona
Tarragona

Teruel
Madril

Menorca

Guadalajara

Cáceres

Castelló

Cuenca

Eivissa

Albacete
Badajoz

4.100

Córdoba

Ciudad Real
Alacant
Jaén

Sevilla

elikagai dohaintzan emanak

Mallorca

Valentzia

Toledo

elkarlan

Murtzia

Granada

Huelva

Cádiz

Málaga

Almería

Elikagai-Bankua
Gizarte-Jantokiak

Tenerife
Fuerteventura

Cáritas
Kanaria Handia
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Gurutze Gorria

TRENCADÍS HORMA-IRUDIAK
2014an, Mercadonak, Pamesa Cerámica-rekin bat, Onda-ko
“El Molí” Zentro Okupazionala, Villafamés-eko “El Rinconet”
Etxe-Granja, Godella-ko Koynos Kooperatiba Valentziarra,
Afanias-eko Torreblanca Zentro Okupazionala, Institut Valencià
d’Acció Social Buris Anna-ren Zentro Okupazionalekin, El
Maestrat, Belcaire eta Rafalafena, zein Valentziako Erkidegoko
Roig Alfonso Fundazioarekin elkarlanean jarraitu du. Sustapen
lan honi esker, 2011an proiektua hasi zenetik, adimen

urritasuna duten 200 lagun inguruk 3.500 trencadís hormairudi baino gehiago osatzen lan egin dute, denak ezberdinak,
konpainiak, apainketa gisa, bere arrain, haragi eta txarkuteria
ataletan jartzen dituenak bereziki.

Zentro kolaboratzaileak horma irudiak lantzen, trencadís teknikaz eginak supermerkatuetako atal ezberdinak apaintzeko.

Joaquín, Sierra Mar Urb.-ko supermerkatuko langilea, arrandegiko ataleko
trencadís teknikadun horma irudiaren aurrean, Nerja, Málaga.

UV.E.-ko Roig Alfonso Fundazioko erabiltzaileak horma irudiak egiten.
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INGURUMENA ETA
JASANGARRITASUNA

Baliabideen kontsumoa optimizatzea da Mercadona Proiektuan
parte hartzen dugunok partekatzen dugun konpromisoa
Mercadonak jasangarritasunarekiko konpromisoa du eta
ingurumenean bere ekintzak duen eragina murrizteko
lan egiten du uneoro. “Gutxiagoarekin gehiago egitean”
oinarritutako optimizazio plangintzaren bidez egiten du
hau, “Nagusiari” balorea gehituz beti ere. Horretarako,
konpainiak inpaktuen kontrola eta prozesuen optimizaziorako
mekanismoak ezarri ditu hiru arlo nagusietan: logistika,
eraginkortasun energetikoa eta hondakinen kudeaketa.
Honen isla dira konpainiak transbertsalki txertatzen dituen
hainbat ekimen, non bitarteko hornitzaileak eta hornitzaileak
tartean sartzen dituen. Honek energia aurrezteko, hondakinak
gutxitzeko eta kate osoan zehar baliabideak murrizteko
aukera ematen digu.
Gainera, 2014an zehar denda eta biltegietan hondakinak
gutxitzeko eta sortzen direnei beste erabilera bat emateko
estrategiak garatzen jarraitu du, bai birziklatuz, bai beste
prozesu batzuetan aprobetxatuz hauek.

GARATUTAKO NEURRIEN HAINBAT ADIBIDE

> Logistika-optimizazioa: ahalik eta eraginkortasunik
handiena lortzea, kamioi bakoitzaren espazioa ahal
bezain beste baliatuz, eta baliabide gutxiagorekin gehiago
garraiatuz. Mercadonaren hornitzaileek ere, produktu
gehiago garraiatzeko, eko-diseinuan berrikuntzak
egiten dituzte ontzietan pisua eta bolumena murriztu.
Azpimarratzekoa da Maverick bitarteko hornitzaileak izan
duen ekimena, PET botilen haize emateko gune bat ezarri
duelarik Tarragonako bere instalazioetan. Proiektu honek
botila hutsekin kargatutako kamioien 1.050 joan-etorri eta
135.000 kartoi tona aurreztea ahalbidetu dio, urtean 100
tona CO2 igortzeari utzi diolarik, halaber. Gune honetan 8
milioi euro inbertitu dira.

> Eraginkortasun Energetikoa: biltegi automatikoek
makineriaren hondar-beroa aprobetxatzeko azken aurrerapen
teknologikoak dituzte, baita hotzaren galera gutxitu eta lana
automatizatzen dutenak ere. Langileen gehiegizko esfortzua
ekiditen da horrela, eta baita produktuen apurketak ekar

Produktuak

EKONOMIA
ZIRKULARRA

+

Trataera

Lehengaien
berreskuratzea

Prozesuaren
hondakinak

+
Produktu berriak
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2014KO ZENBAIT ZENBATEKO
INGURUMENA
BABESTEKO
INBERTSIOA

25

MILIOI
EURO

AURREZPEN
ENERGETIKOA

34

MILIOI
kWh

CO2 ISURIEN
MURRIZKETA

23.400

TONA

Esmaltacioneseko supermerkatua, Vitoria- Gasteiz, Araba
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litzaketen kudeaketa akatsak ere. Gainera, 600 baino
gehiago diren Mercadonaren denda eko-eraginkorrek
energia aurrezteko hainbat neurri dituzte. Hauen artean,
kontsumo baxuko luminariak, erloju programatzaileak eta
dendako sailak klimatizatzeko makina-guneko hondar-beroa
berreskuratzen duten sistemak dira nabarmentzekoak.

> Hondakinen murrizketa: Mercadonaren prozesuetan
sortutako plastiko, egur, poliexpan eta kartoizko hondakinak
dendetan egiten den sailkatze eta trinkotze fase baten
ondoren birziklatzen dira. Gainera, beste hainbat neurriren
artean, Mercadonak egiten zaion eskaerari eskariak
egokitzea errazten duten baliabide informatikoak ditu,
elikagai hondarrak gutxitzea dakartenak.

RETAIL FORUM
2009an sortu zenetik, Jasangarritasunerako
Banaketaren Europar Foroan parte hartzen
du Mercadonak. Bertan, Europa osoko
banatzaileek prozesuen jasangarritasuna hobetzeko praktika
onak partekatu eta konpromisoak hartzen dituzte. Komisio
Europarrak elkar-zuzendutako proiektu honetan parte
hartzen duten banatzaileak kanpoko kontu-ikuskaritza batek
monitorizatzen ditu urtero.

MERCADONAREN
INGURUMEN
MEMORIA

Retail Forum-ean parte hartzeak bere jarrera kodea onartzea
dakar. Hau dela eta, sinatzen duten enpresek honako
konpromezuak hartzen dituzte:
1. Produktu jasangarrien ekoizpena eta erabilera sustatzea.
2. Denden ingurumen-inpaktua murriztea.
3. Merkantzien garraioa hobetzea.
4. Packaging-aren murrizketa eta hondakinak gutxitzea.
5. Dendetarako sarbidea hobetzea.
6. Bezeroekiko komunikazioa hobetzea.

GARRAIO JASANGARRIA
Ingurumen arloko Mercadonaren Prozesu logistikoen
ahaleginik nagusiena “baliabide gutxiagorekin gehiago
garraiatzea” da. Horrela, ekintza horrek sortzen duen
inpaktua murrizteaz gain, energia eta baliabide asko
aurreztea lortzen da.
17,6 milioi euro inbertitu dira kamioi flota jasangarriago bat
izateko, Euro 5 eta Euro 6 estandarrak betetzen dituzten
kamioiez osatua %99an. Gaur egungo estandarrik exijenteak
dira atmosferarako igorketen arloan.

Informazio gehiago lortzeko, kontsultatu Mercadonaren Ingurumen Memoria,
bi urtero egiten dena. Azken argitalpena 2013 eta 2014koa da.

http://www.mercadona-online.com/memoria/visor/
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INGURUMENAREN KUDEAKETA,
ERAGINKORTASUNA ETA JASANGARRITASUNA
Datu Aipagarriak
BIRZIKLAKETA
Kartoi eta
paper
tonak

Plastiko
tonak

Poliexpan
tonak

Egur
tonak

Dendetan jasotako
pila erabilien
tona kopurua

Birziklatutako
tonner
kopurua

2014

159.300

10.800

2.060

1.650

152

3

2013

150.700

9.850

1.360

1.870

160

8

174.000 tona gai birziklatu
GARRAIOA
ITSASONTZIZ

ERREPIDEZ
Gaueko Deskarga Isila
egiten duten dendak

Hobekuntzei esker egin den
kostu logistikoen aurrezpena
(milioi eurotan)

2014

523

21

2013

500

24

Garraiatutako merkantzien
tona kopurua

Garraiatutako
kontainerrak

2014

686.500

32.700

2013

557.000

30.600

TRENBIDEZ
Trenak
urtean

Garraiatutako
kontainerrak

Errepidez zenbat
milioi km gutxiago
egin diren

Atmosferara
zenbat CO2 tona
gutxiago isuri diren

Garraiatutako
tonak

2014

600

11.500

9,6

8.700

242.000

2013

636

11.880

9,8

8.900

249.500
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Santa Anna kaleko supermerkatua, Cerdanyola del Vallès, Bartzelona.
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MERCADONAREKIN ELKARLANEAN ARI DIREN
ZENBAIT ENTITATE ETA ERAKUNDE
RR Merkataritza Kodeketako Espainiako Elkartea (AECOC)

RR Lehiakortasunaren Enpresa Kontseilua (CEC)

RR Espainiako Kontsumo, Elikadura Segurtasun eta Nutriziorako

RR Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak

RR Banatzaile, Autozerbitzu, eta Supermerkatuen Elkarte

RR EDEM Enpresarien Eskola

Agentzia (AECOSAN)

Espainiarra (ASEDAS)

RR Nekazaritzako Elikagaien Industriaren Ikerketarako Elkartea
(AINIA)

RR Valentziako Enpresarien Elkartea (AVE)
RR Autonomia Erkidego ezberdinetako Osasun edo Elikadura
Segurtasunerako Agintaritzak

(MAGRAMA)

RR Terrassako merkataritza eta banaketarako Goi mailako Eskola
(ESCODI)

RR EuroCommerce
RR European Retail Round Table (ERRT)
RR Foro Interalimentario

RR Espainiako Ganbera

RR COTEC Fundazioa

RR Belgika eta Luxenburgoko Espainiako Ganbera Ofiziala

RR CyD Fundazioa (Ezagutza eta Garapena)

RR Alacanteko Unibertsitateko Familia-enpresaren Katedra

RR ETNOR Fundazioa

RR Espainiako Enpresarien Erakundeen Konfederazioa (CEOE)

RR Familia-enpresaren Institutua (IEF)

eta euren bestelako lekuan-lekuko erakundeak

RR San Telmo Institutuaren Nekazaritzako Elikagaien Kontseilu
Aholkularia

RR Merkataritza-Banaketarako Enpresen Zuzendaritza Masterreko

Kontseilu Aholkularia (Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa)

RR Nekazaritza Elikagaien kateko enpresen kudeaketarako Goi

mailako Prestakuntzarako Programaren Kontseilu Aholkularia
(Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioa)

RR Lafer Fundazioaren Nekazaritza-Elikadura Enpresen
Kudeaketako Masterra

RR Mundu Mailako Hitzarmena
RR Retail Forum (Europako Jasangarritasunerako Banaketaren
Foro Europearra)

RR Espainiako Elikadura-Segurtasunerako Sozietatea (SESAL)

“Eskerrik asko guztiei zuen ekarpen eta iradokizunen bitartez hobetzen
laguntzeagatik”
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Onura aurretik beste osagai guztien

asebetetzearen
ondorioa da: “Nagusia”,
Langilea, Hornitzailea,
Gizartea eta Kapitala

Narangel etorb.-ko supermerkatua, Tutera, Nafarroa.
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5

KAPITALA
5.1 Enpresaren jarduera eta
garapena
5.2 Salmenta-unitateen
garapena (kilitroak)

5.5 EBITDAren garapena
5.6 Inbertsioen garapena
5.7 Berezko baliabideen garapena

5.3 Salmenten garapena

5.8 Produktibitatearen garapena

5.4 Mozkinaren garapena

5.9 Beste adierazle batzuk
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5.1
ENPRESAREN JARDUNA
ETA GARAPENA
1977an Tavernes Blanques-en (Valentzia) eratua,
Mercadonaren helburu soziala “elikaduraren arloak barnean
biltzen dituen gai guztien salerosketa da, aipatutako
produktuen txikizkako nahiz handizkako merkataritzako
dendak zabal ditzakeelarik, mota guztietako salgaien
garraioko zerbitzua eman, eta modu zuzenean edo
zeharkakoan informatikarekin eta kudeaketarekin zerikusia
duten ikerketa, programa, txosten eta bestelako jarduerak
burutzeko.
Mercadonak elikadura, drogeria eta lurringintzako
produktuen banaketan jarduten du bere 1.521
supermerkatuen bitartez, enpresak nazio osoan
estrategikoki kokatuta dituen bloke logistiko ezberdinei
esker hornitzen direnak.
Aurten beste behin, beste osagaien
asebetetzeak konpainiaren datu
ekonomikoetan islatu da, honi esker
bosgarren osagaiaren asebetetzea
lortu ahal izan duelarik: Kapitala. 4,9
milioi etxek egunero enpresan jartzen
duten konfiantza, 74.000 langileek
beren ohiko lana egikaritzeko egiten

duten eguneroko esfortzua, hornitzaileen konpromisoa,
zein gizartearen aldetiko harrera onak, konpainiari helburu
ekonomikoak betetzea ahalbidetu diote, Esfortzuaren eta
Lanaren Kulturaren, zein Erabateko Kalitatean oinarritutako
kudeaketa eredua ezartzearen ondorioz.
Aurreko ekitalditan bezala, urteko kontuak Deloitte, S.L.-k
ikuskatu ditu, 2015eko urtarrilaren 30ean igorri zuen bere
txostena, trabarik gabe, ohikoa izaten den bezala. Txosten
honek Valentziako Merkataritza-Erregistroan jarria izan
da, urteko kontuekin bat.

ZENBATEKO NAGUSIAK

2014

9.845

10.103

%3

19.812

20.161

%2

Ustiapenaren emaitza

630

675

%7

Zergen aurretiko emaitza

718

738

%3

Zergen ondorengo emaitza

515

543

%5

Kilo-litrotan saldutako aleak
Fakturazioa

Kopuru hauek Erabateko Kalitate Ereduan oinarritutako kudeaketaren sendotasuna indartzen dute.
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%

2013

(kilitro eta milioi eurotan)

Bariazioa

5.2
SALMENTA-UNITATEEN
GARAPENA
(KILITROAK)
Urtealdia bukatzean, saldutako 10.103 milioi kilitro kopurua
erdietsi zuen konpainiak, 2013ko 9.845ak baino %3 gehiago.
Konpainia pozik gelditu da kopuru horrekin, 4,9 milioi etxek
hamabi hilabete hauetan berarengan jarritako konfiantza
agerian uzten baitu.

SALDUTAKO KILITROEN GARAPENA
2013
2014

9.845
10.103

milioi kilo-litro (kilitro)

5.3
SALMENTEN
GARAPENA
“Nagusien” konfiantza, 60 dendaren irekiera (6 itxiera),
30 supermerkatutan egindako erreformak, zein kalitateprezio erlazio ezin hobeko produktu-aukera preskribitzeko
apustu sendoa, 2014an 20.161 milioi euroko fakturazio
bolumenera iristea ahalbidetu diote Mercadonari, 2013an
baino %2 gehiago.

SALMENTEN GARAPENA
2013
2014

19.812
20.161

milioi eurotan

Iturrondoko supermerkatua, Burlata, Nafarroa.
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5.4
MOZKINAREN
GARAPENA

5.5
EBITDA-REN
GARAPENA

Zergen aurretiko mozkina 738 milioi eurotakoa izan da
2014an, aurreko ekitaldikoa 718koa izan zelarik, %3ko
gehikuntza izan delarik, beraz. Zergen ondorengo mozkina,
bere aldetik, 543 milioikoa izan da 2014an, Mercadonak
515 milioi euroko mozkin garbia lortu zuelarik, 2013an
baino %5 gehiago.

Mercadonaren emaitza operatiboak beste aldagaiekin bat
datorren garapena mantendu du, konpainiaren EBITDA 1.070
milioi eurotan kokatu delarik 2014ko ekitaldiaren bukaeran,
2013 urteko 1.060 milioi euroen aurrean.

MOZKIN GARBIAREN GARAPENA
2013
2014
milioi euro

515
543

EBITDA-REN GARAPENA
2013
2014
milioi euro

Gema eta Juan Carlos, Informatika ataleko langileak Datu Prozesaketa Zentroan, Albalat dels Sorells-en, Valentzia.
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1.060
1.070

5.6
INBERTSIOEN
GARAPENA
2014ko abenduaren 31n, Mercadonak 1.521 supermerkatu
dauzka, 17 Autonomia Erkidegotako 48 probintziatan eta,
lurralde nazionalean duen ezarpena aurrera egiten du.
Hamabi hilabete hauetan, Mercadonak, 655 milioi euroko
inbertsioak bideratu ditu, besteak beste, 60 denda berri
eraikitzera, 30 supermerkatu berriztatzera, katearen
erosotasun estandarretara egoki zitezen, eta haragitegi
zein arrandegi, labe eta fruta eta barazkien ataletan eredu
berriak ezartzera.
2014an zehar, Abrera-ko (Bartzelona) bloke logistikoaren
lanek aurrera jarraitu dute. Aurtengo ekitaldian, bloke
logistiko honen zenbait biltegi martxan jarri dira, haien

artean ontzi eta izoztuenak, eta modu berean, baserri-ogia
zein xaflatakoa ekoizteko bi linea.
Halaber, Albalat del Sorells-eko Datu Prozesurako Zentro
berria martxan jarri da, Mercadonak darabilen digital
eraldaketarako proiektu informatikoaren barruan.

INBERTSIOEN GARAPENA
2013
2014

650
655

milioi euro

Puig d’en Valls-eko supermerkatua, Santa Eulària des Riu, Ibiza.
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5.7
BEREZKO BALIABIDEEN
GARAPENA

5.8
PRODUKTIBITATEAREN
GARAPENA

Lortutako mozkinen ia osoa kapitalizatu izanaren ondorioz,
2014ko ekitaldiaren itxieran barne-baliabideen zenbatekoa
3.884 milioi eurotara iritsi da.

2014an zehar, %4a igo da gutxi gorabehera produktibitatea,
hilabete eta pertsona bakoitzeko 25.400 euroko
salmentatakoa izan dena, 2013ko 24.500 euroen aldean.

Azpimarratzekoa da barne-baliabideen ratioaren garapen
etengabea aktibo osoarekiko, 2013ko %53tik 2014an
%55era pasatu baita.

Datu honek Mercadona Proiektuaren parte diren pertsonen
inplikazioa erakusten du, konpainiak ezarritako helburuak
erdiestera zuzendua.

BARNEKO BALIABIDEEN GARAPENA
2013
2014

3.438
3.884

milioi euro

Susana, Mercat de Sants-eko supermerkatuko langilea, Bartzelona.
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PRODUKTIBITATEAREN GARAPENA
2013
2014
euro salduak pertsona/hilabeteko

24.500
25.400

5.9
BESTE ADIERAZLE
BATZUK
5.9.1 BEREZKO FUNTSEKIKO
ITZULKINA (BFI)
Urteko batazbesteko Berezko Funtsen Etekina bezala
definitua.

2013

2014

515
3.019
3.438
3.229

543
3.438
3.884
3.661

BFI

%16

%15

MILIOI EUROTAN

2013

2014

718
348
(135)

738
359
80

Cash Flow operatiboa zergen aurretik

931

1.177

Mozkinen gaineko zergen ordainketak

(253)

(237)

CASH FLOW OPERATIBOA

678

940

MILIOI EUROTAN

2013

2014

3.311
(2.924)

3.608
(3.041)

387

567

MILIOI EUROTAN
Etekina
Urtearen hasierako berezko funtsak

Mercadonaren kapitalaren egiturarekin bat datozen
datuak, Berezko Funtsen eta Erabateko Kalitate Ereduaren
sendotasunean oinarritua, non Kapital osagaiaren
asebetetzea beste osagai guztien asebetetzearen ondoren
datorren.

5.9.2 CASH FLOW OPERATIBOA
Erabilitako baliabideen ustiaketaren emaitza bezala
definitua.
Negozioak sortutako funtsak Mercadonaren hazkunde
organikoa zein ekitaldiko inbertsioak finantziatu dituzte,
kutxa posizio sendo bat mantentzeaz gain.

5.9.3 MANIOBRARAKO FUNTSA
Bestalde, ordainketarako batazbesteko epea 51
egunetakoa izan da, eta gaien errotazio epea 16 egunekoa.

Urtearen bukaerako berezko funtsak
Batazbesteko berezko funtsak

Zergen aurretiko emaitza
Emaitza doitzea
Ohiko kapitalaren aldaketak

Korronte aktiboa
Korronte pasiboa

MANIOBRARAKO FUNTSA
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MERCADONA, S.A
2014ko abenduaren 31ko egoeraren balantzea
(milaka eurotan)
EZ OHIKO AKTIBOA
Ibilgatua
Aurrez grabatutako zergen aktiboa
		
OHIKO AKTIBOA
Izakinak

3.413.712			
38.554
3.608.120			
612.458			

Zordunak

78.260			

Finantza-inbertsioak

33.988			

Eskudirua eta beste aktibo likido batzuk

2.883.414

AKTIBO OSOA

7.060.386

ONDARE GARBIA

3.884.206

Kapitala
		
Erreserbak
		
Ekitaldiaren emaitza
		
EZ OHIKO PASIBOA
Hornidura eta denbora luzerako zorrak
		
Aurrez grabatutako zergen pasiboa
		
OHIKO PASIBOA
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3.452.266			

15.921
3.325.026
543.259
135.498
28.195
107.303
3.040.682

Hornitzaileak
		
Hartzekodunak eta administrazio publikoarekiko zorrak
		
Langileak
		
Zerga korrontearen pasiboak

2.096.411

ONDASUN GARBIA ETA PASIBO OSOA

7.060.386

676.015
233.789
34.467

		

MERCADONA, S.A
2014ko abenduaren 31n amaitutako urtealdiari dagokion etekin eta galeren kontua
(milaka eurotan)

Negozio zifren zenbatekoa
Hornidura
Ustiapen beste diru-sarrerak

18.441.861
(13.907.913)
17.106

Langileen gastua

(2.329.392)

Ustiapen beste gastu batzuk

(1.216.019)

Ibilgabetuaren amortizazioa
		
USTIAPEN EMAITZA

(330.375)
675.268

Finantza-diru sarrerak
		
Finantzia tresnen hondatzea eta emaitzak

61.665

FINANTZA-EMAITZA

62.647

ZERGEN AURREKO EMAITZA
Etekinen gaineko zerga
EKITALDIAREN EMAITZA

982

737.915
(194.656)
543.259
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1MERCADONAREN 1977-201

90

14 IBILBIDEA

Hormigoi inprimatuzko orgekin markatutako fatxada, Albalat dels Sorells-eko (Valentzia) Datuen Prozesurako Zentroan. Rstudio Arquitecturak gidatutako obra.
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1977

1981

1982

1986

Francisco Ballester (19122003) eta Trinidad Mocholi
(1911-2006) senar-emazteek
Mercadonaren ibilbidea
hasi zuten Cárnicas Roig
taldean. Famili-negozioaren
orduko harategiak ultramarino
bilakatu ziren

Juan Roig eta bere emazteak,
euren Fernando, Trinidad eta
Amparo anai-arrebekin batera,
Mercadona erosi zioten euren
aitari.

Saltokietan barra kodea
irakurtzeko eskanerra erabili
duen Espainiako lehen
enpresa.

“Nagusiarentzat” doakoa zen
erosketa txartela ezarri zen.

Enpresak 300m2 inguruko 8
denda zituen. Juan Roigek
konpainiaren zuzendaritza
h a r t u z u e n , e t a b e re
ibilbidea hasi zuen enpresa
independente modura.

Lucía, langilea, Alicia eta Miguel i Urb. Sierra Mar supermerkatuko “Nagusiei” preskribitzen, Nerja, Málaga.

1977-1991
1988

1989

1990

1991

Riba-roja de Túriako (Valentzia)
bloke logistikoa inauguratu
zen, guztiz automatizatua
eta Espainian aitzindaria izan
zena.

Cesta Distribución y Desarrollo
de Centros Comerciales
eskuratu zen, konpainiari
Madrilen ondo kokatuta
egoteko aukera eskaini zioten.

Juan Roigek eta Hortensia
Mª Herrerok konpainiaren
k a p i t a l a re n g e h i e n g o a
eskuratzen dute.

Dinos eta Super Aguilar
eskuratu zituen. Hornitzaileekin
Datuen Truke Elektronikoa
(DTE) egiten hasi zen.
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Marta, Santa Anna k.-ko supermerkatuko “Nagusia”, Cerdanyola del Vallès, Bartzelona.

1992

1993

1996

1997

10.000 langile eta 150 denda
izatera iritsi zen.

BPB (Beti Prezio Baxuak),
estrategia komertziala ezarri
zen, aurrerago Erabateko
Kalitateko Eredua bilakatu
zena.

Hacendado, Bosque Verde,
Deliplus eta Compy markak
jaio ziren.

Antequerako (Málaga) Gómez
Serrano Biltegiekin batzeko
akordioa egin zen.

200. super merkatuaren
irekiera, Segorbe-n (Castelló).
Langile guztientzako lehen
enpresa-hitzarmena sinatu
zen.
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Mirian, San Roque-ko supermekatuko langilea, Badajoz.

1992-2001
1998

1999

2000

2001

Paquer Biltegiak eta Vilaró
Supermerkatuak eskuratu
ziren, biak Katalunian.

1995ean langile guztiak finko
bihurtzeko hasitako prozesua
amaitu zen, momentu horretan
16.825 langile zirelarik.

Sant Sadur ní d’Anoiako (Bartzelona) bloke
logistikoaren eraikuntza.

Langileen seme-alabentzako
lehen doako umeentzako
hezkuntza zentroa ireki zen,
Sant Sadurní d’Anoia-ko
(Bartzelona) bloke logistikoan
.

Antequerako (Málaga) bloke
logistikoa ireki egin zen.

Massanassan (Valentzia)
lehen Girotutak denda ireki
zen.

Lurrindegien eredu eta diseinu
berrien proiektua hasi zen.

Bitarteko hornitzaileen lehen
bilera egin zen.
Enpresaren lehen Hitzarmen
Kolektiboa sinatu zen.
(2001-2005).

Mercadona 500 denda izatera
iritsi zen, Linaresko (Jaén)
lehen supermerkatuaren
irekierarekin.
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Cala Rajadako supermerkatua, Capdepera, Mallorca.

2003

2004

2005

2006

Kontu-Ikuskapen Etikoa egin
zuen lehen enpresa izan zen.

Huévarreko (Sevilla) bloke
logistikoaren eta enpresaren
hirugarren haur-hezkuntza
zentroaren irekierak.

Mercadonaren uniforme berria
ezarri zen.

Konpainiaren hogeita
bostgarren urteurrena.

Granadilla de Abonako
(Tenerife) bloke logistikoa
ireki zen.

Konpainiaren 1.000. denda
ireki zen, Calpen (Alacant)

San Isidroko (Alacant) bloke
logistikoaren eta enpresaren
bigarren haur-hezkuntza
zentroaren irekierak.
Hortensia H lurrin linea berria
merkaturatu zen.
Mercat de l’Olivarreko (Palma)
instalazioetan supermerkatu
bat ireki zen.
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Zuzendaritza Batzordeak arau
nagusi modura onartu zuen
supermerkatuak igandeetan
ez irekitzea.

Hurrengo lau urteetarako
(2006-2009) enpresaren
Hitzarmen Kolektibo berria
sinatu zen.

Mercadonaren txartelaren
irudi berria berraurzkeztu zen.

2002-2010
2007

2008

2009

2010

Ciempozueloseko (Madril)
Almacén Siglo XXI bloke
logistikoaren lehen fasea
martxan jarri zen.

Mercadona Erabateko
K a l i t a t e k o E re d u a re k i n
berlerrokatu zen, ezarri eta
hamabost urte beranduago.

“Nagusiari” balioa gehitzen
dion eskaintza eraginkor bat
izateko soiltasunera bueltatu.

Korporazio-erreputazioan
munduan ondoen baloratutako
laugarren enpresa izan zen,
New Yorkeko Reputation
Institute-eren ikerketaren
arabera.

Orga Menua ezarri zen,
“Nagusiari” Erosketa Osoaren
orga eskaini ahal izateko,
merkatuko kalitate onenarekin
eta prezio baxuenarekin.

Lidergoan eta Esfortzuaren
eta Lanaren Kulturan
oinarritutako
Giza
Baliabideen kudeaketarako
Eredua: Eraginkor tasun
eta produktibitate handiko
enpresa bat izateko gakoak.

E n p re s a re n H i t z a r m e n
Kolektibo berria eta
Berdintasun Plana (20102013) sinatu ziren.

Ingenioko (Kanaria Handia)
bloke logistikoaren irekiera.
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Sovena (Brenes, Sevilla) bitarteko hornitzaile fabrikatzailea hornitzen duen S.C.A. Virgen del Perpetuo Socorro-reako oliba bilketa Alcaudete (Jaen).

2011

2012

2013

2014

Mercadonak hogeita hamar
urte bete zituen eredu
jasangarri batekin eta
konpainiaren bost osagaiak
hastean oinarrituta.

1.400 denda eta 74.000 langile
kopuruak gainditu ziren.

Hitzarmen Kolektiboa eta
Berdintasun Plana (20142018) sinatu ziren.

1.500. supermerkatuaren
irekiera Santader hirian,
Cazoña auzoan.

Dendariagoak izateko geure
burua berrasmatu. Freskoen
sail berriak ezarri ziren.

Albalat dels Sorellseko
( Va l e n t z i a )
Datuen
Prozesurako Zentru berriaren
irekiera.

Hondakinen Plan Nazional
Integratura moldatzeko
poltsak kobratzen hasi zen.

Arrainaren erosketa
zuzenerako akordioak egin
ziren Kofradiekin.

Mercadonaren Nekazaritzako
Elikagaien Kate Jasangarriaren
garapena hasi zen.
Guadixeko (Granada) bloke
logistikoa ireki zen.
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Euskadiko lehendabiziko establezimendua, Alto de Armentia kaleko supermerkatua Gasteizen, (Araba).

2011-2014
Mercadona proiektuak aurrera jarraitzen du...
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Valencia k. 5 46016 TAVERNES BLANQUES (VALENTZIA)
Telefonoa: +34 963 883 333 Faxa: +34 963 883 302
Bezeroarentzako Arretarako doako telefonoa: 900 500 103
www.mercadona.es
www.facebook.com/mercadona
www.twitter.com/mercadona
www.youtube.com/mercadona

