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“Enpresa gisa, gure erantzukizuna da
konpainiaren 5 osagaien inguruko
gogobetetzea hobetzen laguntzea beti”

Peligroseko (Granada) Denda Eraginkorraren Eredu Berriko
supermerkatuaren fatxada agertzen da azaleko argazkian.
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Barra-kodeak irudikatzen duen Denda Eredu berriaren fatxadaren xehetasuna.
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1. “NAGUSIA”

2016ko
gure
gertakizun
azpimarragarrienak

1.614

17

79.000

DENDA 2016AN
50 irekitze eta
35 eraberritze

LANGILE,
lanpostu egonkor eta
kalitatekoarekin

AUTONOMIAERKIDEGOTAN
daude

4.000

300
BERRIKUNTZA
PRODUKTUAUKERAN
350 produktu-hobekuntza
eta 150 koberrikuntzaproduktu

5,1

MILIOI
FAMILIAK
Mercadonan
erosten dute

% 15
Espainiako banaketa
antolatuaren
barruko merkatu
kuota, salmentarako
azalera osoan
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2. LANGILEA

LANPOSTU
FINKO BERRI
120 zuzendari
Portugalen

54 MILIOI
EURO
trebakuntzan
inbertituak

1.297
EURO GORDIN HILEAN
oinarrizko langileen
hasierako soldata
1.122 euro garbi hilean

300
MILIOI EURO
sari aldagarrian,
langileen artean
banatuak

3. HORNITZAILEA

4. GIZARTEA

5. KAPITALA

16.055

1.468

21.623

MILIOI EURO
INBERTITUAK ESPAINIAN
egindako erosketetan,
erosketa guztien % 85
baino gehiago

MILIOI EURO
ZERGAEKARPENETAN

MILIOI EURO
fakturazioan (+% 4)

126
BITARTEKO HORNITZAILE
FABRIKATZAILE

560
MILIOI EURO, BITARTEKO
HORNITZAILEEK
INBERTITUAK

MERCADONAREN
MUNTAKETA-KATEAK
ESPAINIAN DUEN
ERAGINA:

660.000

lanpostu, zuzenekoak,
zeharkakoak eta
eragindakoak,
enplegu totalaren % 3,8
Espainiako BPGaren

% 1,8
20.100 milioi euro

65

MERKATARITZA- eta
zerbitzuHORNITZAILE

MILIOI KILOLITRO
(kilitro) salduak (+% 4)

685
MILIOI EUROKO
inbertsioa

Elkarlana:

+120

FABRIKA ETA
EKOIZPEN-LERRO
BERRI

+2.500

11.071

JANGELA
SOZIALEKIN

60

636
MILIOI EUROKO
mozkin garbia (+% 4)

ELIKAGAI-BANKU
ETA BESTELAKO
ERAKUNDEREKIN

+20.000

6.500

ETE eta lehengaien
EKOIZLE

TONA ELIKAGAI
EMAN DITU

515
MILIOI EURO,
funts propioak indartzeko
bideratuak

5

Presidentearen
mezua
Amaitu berria dugun urtean ere, 2016an, enpresa handi
bat eraikitzen jarraitu dugu Mercadona Proiektuaren
partaide garen guzti-guztion ahaleginari esker. Gizarteak,
izan ere, gure premia duela dio. Eta denon ahalegin hori
dela medio, lorpen handiak izan dituzte bai konpainiak,
bai haren bost osagaiek: “Nagusiak” (hala deitzen die
Mercadonak bere bezeroei), Langileak, Hornitzaileak,
Gizarteak eta Kapitalak.
Batetik, gure nazioarteko proiektuari ekitea erabaki dugu,
eta Portugalera hedatuko garela iragarri dugu. Bestetik,
Denda Eraginkorraren Eredu Berria jarri dugu martxan.
Horrek hobetu eta optimizatu egiten du “Nagusien”
erosketa-esperientzia,
guztiz
konektatuta
baitago
informatikoki eta gure freskoen sailek protagonismo
handiagoa hartzen baitute. Eta, horretaz gain, ezin
dugu ahaztu konpainiak urteak daramatzala garapen
estrategiko batean murgilduta, zeinak helburu komun
batera baikaramatza: gero eta gehiago bereizten gaituen
produktu-aukera eraginkorra edukitzea, eta “Nagusiak”,
langileak, hornitzaileak eta bitarteko hornitzaileak haren
aurrerapenen parte sentitzea.
Parte-hartze aktibo hori gure produktu freskoen sailetara
ere iritsi da zenbait ekimen abian jarriz, hala nola laranja
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natural zukutu berriaren zuku freskoa eta sushia sartzea,
edo tokiko produktu-aukerara gehiago egokitzea, gertuko
produktuaren alde eginez freskotasuna irabazteko. Horri
esker, produktu freskoen tokiko hornitzaile gehiago ditugu
—azken bi urteetan, hirukoiztu egin dira—.
Era berean, egiaztatu dugu 2016an produktu-aukera
eraginkorraren estrategia garatzen egindako urratsek
aukera handia eman digutela, “Nagusiarekiko” lankidetzari
eta hura beti iparrorratz izateari esker, produktu berri
eta arrakastatsuak sartzeko eta gure proiektura 500
hornitzaile espezialista baino gehiago batzeko.
Lankidetza-eredu horretan, urtean zehar, hobekuntza
nabarmenak egin ditugu Mercadonaren Nekazaritzako
Elikagaien Kate Jasangarria garatzen. Egia da
CASPOPDONA hazten eta sendotzen ari dela, baina
jakitun gara asko dugula ikasteko eta, horrenbestez,
hobetzeko, denon artean (Mercadona, hornitzaileak,
bitarteko hornitzaileak eta lehen sektorea) nekazaritzako
elikagaien eredu eraginkor eta produktibo bat sortzeko,
“Nagusiaren” premiak asetzea duena beti iparrorratz.
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“Enpresa handi bat eraikitzen
jarraitu dugu Mercadona
Proiektuaren partaide garen
guzti-guztion ahaleginari
esker. Gizarteak, izan ere,
gure premia duela dio”
Arestian deskribatutakoak 2016an egindako hainbat eta
hainbat ekimenetako batzuk baino ez dira. Haiek guztiak
aldaketarako dugun gaitasunetik abiatu dira. Bertute
horrek aukera ematen digu erabakiak azkar hartzeko eta
azkarrago gauzatzeko. Izan ere, “Nagusiari” ezusteko
atseginak ematera bideratutako etengabeko berrikuntzakultura bat dugu Mercadonan, ahalik eta preziorik
baxuenean eta zerbitzu bikain batekin kalitate handiko
produktuak eskainiz.
“Nagusia”
gogobetetzeko
baterako
parte-hartzea
sustatzeko paradigma horretan kokatzen dira konpainiak
2016an lortu dituen emaitza bikainak. Urte horretan,
salmenten bolumena % 4 hazi da, 11.071 milioi kilolitrotara
iritsi arte; fakturazioa, berriz, 792 milioi euro igo da,
2015ean baino % 4 gehiago, 21.623 milioi euroraino.
Bilakaera horri gehitu behar zaio konpainiak, urteak joan
urteak etorri, etengabe inbertitzeko egiten duen ahalegina.
685 milioi euro inbertitu ditu, eta, bereziki, hauetara daude
bideratuta: supermerkatuak irekitzera eta berritzera,
bloke logistiko berriak eraikitzera, eta tresna informatiko
berriak ezartzera, bizkortasuna emateko eta konpainiaren
muntaketa-katean erabaki-prozesuak hobetzeko.
Gainera, inbertitzeko dugun konpromisoari enplegu
egonkorra eta kalitatekoa sortzearena gehitu behar zaio.
Etengabeko ahalegin horri esker, 4.000 lanpostu baino
gehiago sortu ditugu 2016an. Kopuru horretatik, 120
Portugalgo tituludun gazteak dira; gaur egun, trebatzen
ari dira, eta konpainiak etorkizunean Portugalen izango

duen zuzendaritza-taldeko kide izango dira. Laburbilduz,
urtearen amaieran, 79.000 langile genituen, eta haien
talentua, motibazioa eta eguneroko lanean egiten duten
ahalegina Mercadonaren arrakasta bultzatzen duen indar
nagusia dira.
Arestian esandako guztiaren ondorioz, eta konpainiaren
gainerako osagaiak (“Nagusia”, Langilea, Hornitzailea
eta Gizartea) gogobetetzearen ondorioz, 2016an, 636
milioi euroko mozkin garbia izan dugu, 2015ekoa baino
% 4 handiagoa. Eta elkarrekin egindako ahalegina
aitortzeko, arrakasta hobea baita partekatua baldin bada,
hamabosgarren urtez segidan, erabaki dugu helburu jakin
batzuk lortzeagatik ordainsari gisa konpainiaren mozkin
totalen (300 milioi euro) % 25en zifra baliokidea banatzea
langileen artean.
Ziur naiz 2017. urtean ere erronkak eta mugarriak
izango ditugula, hala nola Parc Sagunt-en (Valentziako
Sagunt udalerrian) eraikiko dugun bloke logistiko
erregulatzailearen obrei ekitea, eta konpainiaren on lineko
proiektua garatzea. Eta ziur naiz, halaber, helburu horiek
lortuko ditugula Mercadona Proiektua osatzen dugun
guztiok hamabi hilabete hauetan ikasi duguna aplikatzen
badugu: erabakiak azkar hartzeari, haiek gauzatzeari eta
haiek alderatzeari esker, enpresa-eredu indartsuagoa eta
jasangarriagoa izango dugula.
Horretarako, indargunerik onena dugu: 5,1 milioi familiaren
konfiantza, 79.000 langileren konpromisoa, hornitzaileen
eta bitarteko hornitzaileen ahalegina, gizartearen
aintzatespena eta gure Administrazio-Kontseiluaren
babesa. Guztiei, eskerrik asko Mercadona Proiektuari
egindako bidean aurrera eginarazteagatik.
Juan Roig
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Zuzendaritza
Batzordea
José Jordá

Julia Amorós

Denden eta Galkorren
Gomendioen Zuzendari
Nagusia

Lehorren Gomendioen
Zuzendari Nagusia

Oriol Montanyà

Ramón Bosch

Héctor Hernández

Logistikako Zuzendari
Nagusia

Finantza eta Zergen
Zuzendari Nagusia

Arlo Juridikoko,
Antolakuntzako eta Marina
de Empresas proiektuko
Zuzendari Nagusia

Juan Roig
Presidentea

Administrazio
Kontseilua
Presidentea

Juan Roig Alfonso

Presidenteordea

Hortensia Ma Herrero Chacón

Kontseiluko Idazkaria

Carolina Roig Herrero

Batzordekideak

Hortensia Roig Herrero
Amparo Roig Herrero
Juana Roig Herrero
Rafael Gómez Gómez
Fernando Roig Alfonso
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Francisco Espert

Rafael Berrocal

Francisco López

David Cid

Landako Eraldatuen
Erosketen Zuzendari
Nagusia

Haragi eta Itsaskien
Erosketen Zuzendari
Nagusia

Fruta eta Barazkien
Erosketen Zuzendari
Nagusia

Petrolioaren Eratorrien
Erosketen Zuzendari
Nagusia

Daniel Blasco

Juan Antonio Germán

Rosa Aguado

Aleix Juan

Giza Baliabideen
Zuzendari Nagusia

Kanpo Harremanetako eta
Mezenasgoko Zuzendari
Nagusia

Obra eta Hedapenerako
Zuzendari Nagusia

Informatikako Zuzendari
Nagusia

Ikuskapen
Batzordea
Presidentea

Rafael Gómez Gómez

Idazkaria

Carolina Roig Herrero

Kidea

Juana Roig Herrero
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Ikuspegia
“Mercadonaren
Nekazaritzako Elikagaien
Kate Jasangarri bat
lortzea, gizarteak existitzea
nahi duena eta hartaz
harro egoteko modukoa,
lidergoaren bitartez eta
‘Nagusia’ iparrorratz izanik”

Xedea
“‘Nagusiak’ Nekazaritzako
Elikagaien Kate Jasangarri
baten barruan bere Orga Menua
(Freskoak zein Lehorrak)
egin dezan, beharrezko
konponbideen erabateko
gomendio-emaileak gara”
*Orga Menua: “Nagusiaren” Erabateko
Erosketa, kalitate handienarekin eta
hilean kosturik txikienarekin.
Riera Mariano Bonet hornitzailearen instalazioak (Puig d’en Valls, Eivissa).
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Eredua
Eredu bat duenak
altxor bat du

Eredu hori garatu egiten
da Mercadona osatzen
dugun guztion gogoetekin.
Hauek dira Mercadonaren
fundamentuak: gure balioak
eta jokabideak osatzen
dituzten egia unibertsalak
eta paradigmak, zeinek
etengabe betetzen baitituzte
enpresaren 5 osagaiak
Mercadona
kapital
espainiar
eta
familiarreko
supermerkatu-konpainia bat da. Sortu zenetik, bere
bezeroen elikagai (janariak eta edariak), etxeko
garbiketa, eta garbitasun beharrizan guztiak osoki
asebetetzea du helburu, bai eta beren maskoten
zaintzari lotutakoak ere. 79.000 langile ditu, eta egunero
zerbitzuan bikaintasunik handiena ematen saiatzen
dira. Haiei esker, 5,1 milioi familiak urtero jartzen dute
konfiantza gure enpresan.
2016. urtearen bukaeran, 1.614 supermerkatuk osatutako
sare bat du Mercadonak, 50 denda berri ireki eta
konpainiaren gaurko estandarrak betetzen ez zituzten
10 itxi ondoren. Mercadona 17 autonomia-erkidegotan
dago, eta 2018an Ceuta eta Melilla hiri autonomoetan
bere lehenengo dendak irekitzea aurreikusten du.
2016an, konpainiak iragarri zuen bere nazioartekotze-

plana jarriko zuela martxan; horrek esan nahi du
Portugalen sartuko dela, 2019an 4 denda irekiko baititu.
Horretarako, fase horretan 25 milioi euro inbertitzea
aurreikusten du, eta 120 zuzendari kontratatzen hasi da.
Haietako asko jada trebatzen ari dira, eta Portugalgo
merkatuan enpresa-proiektua gidatzeaz arduratuko dira.
Hazkunde iraunkorreko proiektu partekatu bat
eraikitzeko, berariazko kudeaketa-eredu jakin batean
oinarritzen ditu Mercadonak bere erabaki guztiak
1993. urtetik aurrera, eta urtez urte garatuz joan da
konpainian parte hartzen duten guztiei esker. Eredu
honekin, Nekazaritzako Elikagaien Kate Jasangarriaren
bost osagaiak ordena honetan eta maila berean
gogobetetzea nahi du: “Nagusia” (bere barnean
bezeroei ematen dien izena), Langilea, Hornitzailea,
Gizartea eta Kapitala.
Mercadonaren Eredua bere proiektuaren parte diren
guztien erreferentzia-esparrua da, eta denak norabide
berean joan daitezen laguntzen du. Bere fundamentuak
egia unibertsalak eta paradigmak dira, eta, haiek
egunero praktikan jarriz, eredu hori sendotzen da, eta
bizkortasunez bilakarazten zaio, beti konpainiaren bost
osagaien beharrizanetara egokitu dadin, modu irekian
eta lankidetzakoan. Horri esker, berariazko helburuak
eta estrategiak garatzen ditu, eta bere enpresaikuspegiak partaidetza-kultura bat du oinarri, hazkunde
berritzailea, jarraitua eta partekatua eragiteko, helburu
duena gizarteak existitzea nahi duen eta erabakiak
hartzea errazten duen enpresa-eredu bereizgarri bat
edukitzea, betiere “Nagusia” gogobetetzea izanik
iparrorratz.
Misio eta ikuspegiari modu ukigarri eta hautemangarrian
heltzeko, konpainiak zeharkako estrategiak partekatzen
ditu kate guztian zehar, eta horrek ekintzak alde
guztien artean planifikatzea ahalbidetzen dio. Horrekin,
aldaketak modu ordenatuan bistaratzen eta lehenesten
saiatzen da, prozesuak egokitzeko eta desorekak
ekiditeko, modu emankorrean betiere, hobekuntza
etengabea baita Mercadonan.
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Eredua

Zeharkako
Berrikuntzaren Eredua
Bezeroekin eta
hornitzaileekin lankidetzan
aritzeko gaitasunak
lotura du oso ondo
salduko diren produktuak
sortzeko jardunean
azkarrak izatearekin
Berrikuntza
Mercadonaren
hazkunde-palanketako
bat da. Beti izan du lekua bere kudeaketa-ereduan,
eta horrek aukera eman dio garatzeko eta ingurune
berrietara egokitzeko.
Elkarrekin berritzearen balioa
Konpainiak Zeharkako Berrikuntzaren Eredu propio bat
du, eta bere oraingo eta etorkizuneko lehiakortasuna
bermatzen du. Eredu hori, bere desberdintzea eta
emaitzak direla eta, erreferentziazko eredu bat da.
Halaxe egiaztatzen du, adibidez, Cerdà Institutuak
“Baterako
berrikuntzaren
balioa”
azterlanean,
ondorioztatzen baitu “Mercadonak eta bitarteko
hornitzaileek berrikuntzarekiko duten konpromisoak
lankidetza-esparru bat ematen du banaketa-katean
zehar, eta horrek aukera ematen du azken bezeroaren
beharrizanak ahalik eta ondoen ezagutzeko eta
erakundeak egokitzeko etengabe hobetzeko kultura
bati jarraikiz”.

Sushi-aukera
17 dendatan, makien, rollen, nigirien, sashimiaren
eta Japoniako beste produktu eta plater prestatu
batzuen 20 erreferentzia sartu dira, hala nola
izokin-pokea, wakame-entsalada, gyozak, Leroy
Processing hornitzailearenak. Eta edamamea,
Jinyuan hornitzailearena.
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% 82ko arrakasta ateratako produktu berrietan
Azterketa horrek ziurtatzen du Mercadonak bitarteko
hornitzaileekin lankidetzan atera dituen produktu
berrien arrakasta-ratioa % 82 dela eta sektorearena,
berriz, % 24 dela. Lau urtetan, aztertutako bitarteko
hornitzaileek 580 produktu berri merkaturatu zituzten,
eta % 80 handitu zuten I+Gko 350 lerro berri garatzera
bideratutako langileen kopurua. Horretarako, 882 milioi
euro inbertitu zen azpiegituretan.
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Berrikuntzaren 4 ardatz

PRODUKTUEN BERRIKUNTZA

PROZESUEN BERRIKUNTZA

Kontsumo bikainaren esperientzia
emango duten produktuak garatzea

Hobekuntzak fabrikazio-prozesuetan
eta sistema logistikoetan, alferrikako
gastuak saihesteko eta produktibitatea
indartzeko

580 produktu berri lau urtean
eta % 82ko arrakasta-ratioa
13 koberrikuntza-zentrotan, 6.100 saio egin
dira “Nagusiekin”, elkarrekin berritzeko

KONTZEPTUAREN BERRIKUNTZA
Berrikuntza guztiak esklusiboki bultzatzen
dira “Nagusiari” balioa eransten badiote
Denda Eraginkorraren Eredu Berriak erosketa
optimizatzen die bezeroei, eta % 40ko energiaaurrezkiak sortzen ditu

Enpresaren balio-katea hobetzen eta
optimizatzen duten 347 berrikuntza

BERRIKUNTZA
TEKNOLOGIKOA
Erabakiak ahalik eta azkarrena hartzea
eta prozesuak sinplifikatzea
Konektagarritasun teknologiko
handiagoa dendetan prozesuak arintzeko
eta kudeaketa hobetzeko denbora
errealean, eta erabilgarritasuna eta
erabiltzaileekiko komunikazioa hobetzen
duen webgune korporatibo berria

Gehiago ikusteko

www.mercadona.com

DESKARGATU AZTERKETA OSOA:
goo.gl/9cOCew
Eta ikusi hemen:
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Eredua

2016ko mugarri
nagusiak
PRODUKTU-AUKERA ERAGINKORRA:
KOBERRIKUNTZAREN ALDEKO APUSTUA
Mercadonak, bere berrikuntza-eredu
bereizgarriari esker, sektorean eredua ezartzen
jarraitzen du. “Baterako berrikuntzaren balioa”
ikerketaren ondorioen arabera, zeina Cerdà
Institutuak egin baitzuen, “Mercadonak eta
bitarteko hornitzaileek berrikuntzarekin duten
konpromisoak lankidetza-esparru bat ematen du
banaketa-katean zehar, zeinak azken bezeroaren
beharrak ahalik eta ondoena ezagutzeko aukera
ematen baitu”. Eta datuek ere hori frogatzen
dute; izan ere, produktu berritzaile horien % 82
baino gehiagok urtebetetik gora ematen dute
salgai, eta, banaketan, oro har, % 24k.

126

bitarteko hornitzaile

+500

hornitzaile espezialista
azken urteotan

ESPEZIALIZAZIOA ETA TOKIAN
TOKIKO ESKAINTZAK
“Nagusiaren” beharrak zein diren jakiteko
ahalegina egiten du enpresak Gomendio
sailen bitartez, hala produktu-aukera
lehenbailehen egokitzeko eta bezeroaren
lehentasunak asetzeko. Horregatik, 2012tik
aurrera, espezializazioaren aldeko apustua
egin du bitarteko hornitzaileekin eta hornitzaile
espezialistekin lankidetzan arituz eskaintzako
produktu bakoitzaren aukeraketan; horri esker,
tokian tokiko gustuetara moldatu ahal izan da,
eta, are gehiago, asmatu egin du irtenbideekin.

NAZIOARTEKOTZEA: PORTUGAL

580

produktu
berri lau
urtean

% 82ko
arrakasta-ratioa

2016ko ekainean, Mercadonak nazioartekotzeproiektuari ekitea erabaki zuen, eta Portugalgo
merkatuan sartzea; horretarako, 25 milioi
euro inguruko inbertsioa beharko da, hasiera
batean. Helburua da Portugalgo lehenengo lau
dendak 2019an irekitzea, eta, horretarako, 120
zuzendariko talde aitzindari bat ari da trebatzen
enpresa.
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denda 2019an
14

25 M€-ko
inbertsioa
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DENDA EREDU BERRIA
Mercadonak abenduan inauguratu zituen Denda
Eraginkorraren Eredu Berriko lehenengo bi
supermerkatuak; eredu horrekin, “Nagusien”
erosketa-esperientzia
hobetzen
da,
eta
prozesuak bizkortu egiten dira gailu elektroniko
berriek
ematen
duten
konektagarritasun
handiagoarekin. Bi supermerkatu berri horiek
Puerto de Sagunto (Valentzia) eta Peligros
(Granada) herrietan daude, eta enpresak 2017an
berritu nahi dituen halako 126 supermerkatuetatik
lehenengoak dira. Horretarako, 180 milioi euroko
inbertsioa egingo da.

180 M€-ko
inbertsioa

4.000

lanpostu finko berri

Zerbitzu hobea
Konektagarritasuna
Ergonomia
Energia-aurrezpena

Lourdes, Valdemoro Sur supermerkatuko langilea
(Valdemoro, Madril).

GIZA BALIABIDEEN POLITIKA,
NBE-K AINTZATETSIA
Lanaren Nazioarteko Erakundeak (LANE)
—Nazio
Batuen
mendekoa—,
“Enplegu
atipikoa munduan” ikerketan, nabarmendu
du Mercadonak bere Giza Baliabideez egiten
duen kudeaketa dela enpresaren lehiakortasunestrategiaren gakoetako bat. LANEren ustez,
Mercadonak enplegu egonkor eta kalitatekoaren
alde egiten duen apustua eta trebakuntzan eta
langileekin mozkinak banatzen egiten duen
ahalegina dira haren Giza Baliabideen politika
arrakastatsu egiten duten faktoreak.
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Ana, Villafranca de los Barroseko (Badajoz) supermerkatuko “Nagusia”.
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1. “Nagusia”
Denda gehiago eta
kanpo-presentzia

Gure erabaki guztien
muinean dago “Nagusia”,
eta inspiraziotzat hartzen
dugu, hura harrituta uzteko
2016an, Mercadonak bi mugarri garrantzitsu lortu
ditu. Lehenik eta behin, 1.600 dendara iristea urrian
(ekitaldiaren amaieran, 1.614), 50 denda berri ireki eta
enpresaren egungo estandarretara egokitzen ez ziren
10 supermerkatu itxi ostean; halaber, 35 supermerkatu
berriztatu ditu.
Era berean, 2016ko ekainean, Mercadonak erabaki
historiko bat hartu zuen, Portugalgo merkatuan
sartu eta nazioartekotze-proiektua onartu zuenean;
dagoeneko 52 milioi euroko erosketak egiten dizkie
hornitzaileei herrialde hartan. Enpresaren helburua
hau da (eta horretarako lanean ari da duela zenbait

hilabetetik): lehenengo lau dendak irekitzea Portugalen
2019an. Merkatu hori aukeratu dute nazioartean
zabaltzen hasteko, hain zuzen ere, gertutasunagatik
eta
hurbiltasun
logistikoarengatik
—enpresaren
hazkunde organiko eta naturalean kokatzen dute—, eta
haren potentzialagatik, aukera handiak ematen baititu
herrialde horrek eta lotura sendoak baititugu harekin.
Horretarako, Mercadonak Irmãdona sozietatea eratu du
dagoeneko, zeinak “Mercadonaren ahizpa” esan nahi
baitu portugesez, eta Miguel Ángel Solaz sail juridikoko
zuzendariak sortu baitu. Gainera, konpainiak erabaki
du egoitza Porton jartzea. Nazioartekotzeko prozesua
abiarazteko, 25 milioi euro inguruko inbertsioa egin du
hasiera batean, eta proiektu hori gidatuko duten 120
zuzendari kontratatzeari ekin dio.
Portugalgo gure proiektuari
gehiago: www.mercadona.pt

buruzko

informazio

17

1

“Nagusia”

“Nagusien” erosketaesperientzia hobetzeko
eta erosketaren denbora
optimizatzeko berritzea
Mercadonak 2016ko abenduan abiarazi zuen Denda
Eraginkorraren Eredu Berria, eta 65 hornitzailetik
gora aritu da hura garatzen. Eredu horrekin,
diseinu aitzindari bat, dendak giroaren arabera
banatzen zituena, indartzen du; izan ere, hobetu
egin ditu banaketa, dekorazioa, konektagarritasun
teknologikoa,
ekoeraginkortasuna
eta
atalen
antolamendua. Eta horren guztiaren helburua da
“Nagusiari” eskaintzea espazio handiagoa eta
erosoagoa eta produktuen antolamendu hobea.

2016 bukaeran halako bi supermerkatu inauguratu
ostean —bat Puerto de Sagunton (Valentzia) eta
beste bat Peligrosen (Granada)—, konpainiak
aurreikusten du 180 milioi euro inbertitzea, 2017an
126 denda egokitzeko.
Bideoa ikusteko: goo.gl/sN9ITL

Denda Eraginkorraren Eredu Berria
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Zerbitzu hobea

Konektagarritasuna

Ergonomia

Energia-aurrezpena

Banaketa eta dekorazio
berria, erosketak
egiteko denbora eta
esperientzia hobetzen
dituena. Berrikuntza
atal guztietan
(handiagoak eta
egokituak), “Nagusiei”
zerbitzu hobea
emateko, besteak beste,
“azken ukitua” Haragien
atalean eta laranjazukua norberak egiteko
makinak Fruituen eta
Barazkien atalean.

Azken belaunaldiko
gailu elektronikoei esker,
informazioa denbora
errealean partekatzen
da dendako edozein
ataletatik, eta kate
guztiko prozesuak
arintzen dira, bereziki
produktu freskoen
kudeaketan.

Lankidetza Valentziako
Biomekanika
Institutuarekin,
kutxetako lanpostuak
egokitzeko eta
gainesfortzuak
saihesteko. Langileen
aldageletako
armairuak berritu
dira: goian aparteko
alde bat jarri zaie,
oinetakoak edo
kaskoa gordetzeko.

Energia aurrezteko
neurriak aplikatu
dira, eta, hain zuzen,
energia-kontsumoaren
% 40rainoko murrizketa
dakarte ohiko denden
aldean. Isolamendu
termikoa hobetu,
zaratak murriztu eta
ura aurrezten dituzte
neurri horiek.

Mercadona 2016ko Urteko Memoria

Espazio eta txera handiagoak erosketa-esperientzia hobetzeko

Lidia Lourdes, Peligroseko (Granada) supermerkatuko “Nagusia”.

10 M€
I+G+Ban
hobekuntza informatikoetan

Lankidetza Valentziako Biomekanika
Institutuarekin, kutxetako lanpostuak egokitzeko

Kutxa-lerroen bisore berria.
Puerto de Saguntoko (Valentzia) supermerkatuaren fatxada.

180 M€-ko
inbertsioa

2017an

126

denda berritzeko
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Gomendioaren
balioa
Funtsezko lan bat:
bezeroarengan pentsatzea
beti, hari entzun eta
behatzea benetan zer
behar duen jakiteko, eta,
koberrikuntzaren bidez,
haiek harrituta uzteko
gai izatea irtenbide
egokiak erabiliz
BPB eta Orga Menua
1993an, Mercadonak erabaki zuen Beti Prezio Baxuak
(BPB) estrategia komertzialaren alde egitea. Eta
2016an, estrategia horren barruan, lanean jarraitu du
alferrikako kostuak saihesteko eta etengabe aurrezteko.
Horri esker, bezeroek 8.000 erreferentzia inguru hauta
ditzakete bere produktu-aukeratik beren Orga Menua
egiteko: “Nagusiaren” Erabateko Erosketa, kalitate
handienarekin eta hilean kosturik txikienarekin; faktore
hori oso garrantzitsua da enpresarekin konfiantza
duten 5,1 milioi familien aurrekonturako.
Beharrei antzemateko behatzea
Mercadonak etengabeko ahalegina egiten du bezeroen
behar guztiak asetzeko irtenbideak eskaintzeko
elikadurari (janariak eta edariak), higieneari, etxeko
garbitasunari eta maskoten zainketari dagokienez.
Horretarako egiten dute lan enpresa osatzen duten
guztiek eta, bereziki, Gomendio eta Erosketa sailek;
azken urteetan, 50 arduradun izatetik 650 izatera igaro
dira, lau Erosketa- sailetan eta bi Gomendio-sailetan
banatuta, eta guztiak daude espezializatuta “Nagusien”
beharrak asetzen.
Gainera, hornitzaile espezialistarekin eta bitarteko
hornitzaileekin egiten du lan konpainiak, eta haiek ere
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funtsezko lan bat dute: bezeroengan pentsatzea beti,
haiei entzun eta behatzea benetan zer behar duten
jakiteko, eta, koberrikuntzaren bidez, haiek harrituta
uzteko gai izatea irtenbide egokiak erabiliz.
Produktu-aukera eraginkorra
2016 bukaeran, enpresa lankidetzan aritu da 126
bitarteko hornitzailerekin eta 2.500 merkataritza- eta
zerbitzu-hornitzaile baino gehiagorekin: azken urtean
lehorren nahiz freskoen 500 hornitzaile espezialista
gehiago hartu ditu azken urteotan, guztiak ere
produktu zehatzetan espezializatuak. Horri esker,
kalitate handieneko gertuko produktuak eskaintzen ditu
konpainiak, eta, era berean, produktu-aukera zabaltzen
da eta tokian tokiko gustuetara egokitzen.
Baterako lan horri esker, konpainiak produktu-aukera
eraginkor bat du, eta, produktuak edonork fabrikatzen
dituela ere, “Nagusien” eskakizun zorrotzei erantzuten
die eta bermatzen dizkie elikagaien segurtasuna, kalitate
eta txera handiena, prezio baxuenak, zerbitzu bikaina
eta denborarik laburrena erosketa-esperientziarako.
Glutenik eta laktosarik gabeko
produktu-aukera zabalak
Mercadonak konpromiso handia du aspalditik
zeliakoekin. Gaur egun, glutenik gabeko produktuen
aukera zabala du konpainiak; zehazki, proteina hori
gabe egindako 1.040 produktu. Bereziki aipatzekoa da
2016an produktu izoztuen atalean egindako ahalegina,
non laberako erreferentzia berriak eta glutenik gabeko
opilgintzakoak gehitu baitira.
Aldi berean, laktosarik gabeko produktuen aukera eta
identifikazioa hobetzen jarraitzen du konpainiak, gure
“Nagusiek” aukera izan dezaten produktu-kategoria
guztiak erosteko.

+8.000
produktu “Nagusiak” bere
Orga Menua osatzeko
“Nagusiaren” Erabateko Erosketa
hileko kostu txikienarekin.

126
bitarteko hornitzaile
eta

+500
hornitzaile espezialista
jasotako informazio guztia
asimilatu eta irtenbide onenak
prezio onenean eskaintzeko

650
zuzendari
Erosketa eta Gomendio sailetan

Hacendado, Bosque
Verde, Deliplus eta
Compy, besteak beste,
Mercadonak 1996tik
garatzen dituen
markak dira, eta haien
hornitzaileak modu
argian etiketatua daude
Esne-gainezko izozkia kakaozko gailetekin,
Helados Alacant bitarteko hornitzailearena.
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Mercadonaren bitarteko
hornitzaile fabrikatzaileek
sektore horretako Espainiako
batezbestekoak baino
baliabide gehiago bideratzen
dituzte I+G+B+I: bere
langileen % 2,63k jarduera
horretan dihardu, % 1,29ren
aldean (Iturria: INE 2015)

Koberrikuntza-zentroen sarea berritu eta hedatu du;
gaur egun 13 zentrok osatzen dute, eta kontsumoko
hogei kategoria baino gehiagoan aditu diren 86
monitorek egiten dute haietan lan: “Nagusien”
lehentasunak eta beharrak zein diren behatu eta
atzematen dute dendetan, konpainiak irtenbide egokiak
eskaini ahal izan diezazkien “Nagusiei”.

Koberrikuntza-zentroak
2016an, Mercadonak indartu egin du Koberrikuntza
Eredua; 2011n hasi zuen proiektu berritzaile hori
Amantal Estrategiarekin, zeinaren bidez kontsumoaren,
etxeko garbitasunaren, norberaren garbitasunaren eta
maskoten zaintzaren inguruko esperientziak eta ohiturak
partekatuz.

Aldi berean, konpainiak baliabide esanguratsuak
bideratzen ditu produktu freskoen aukera hobetzeko
ekimen espezifikoen bidez, besteak beste,
platanoaren heltze-prozesua optimizatzeko egiten ari
den ekimena eta urdaiazpiko eta hestebete iberikoa
ebakitzeko zerbitzua.

Gainera, bere eskaintza Portugalgo kontsumitzailearen
ohitura eta lehentasunetara egokitzeko, konpainiak
erabaki du Portugalgo lehenengo koberrikuntzazentroa irekitzea Matosinhos herrian (Grande Porto);
Portugalen izango den halako lehenengo zentroa
izango da.

Berrikuntza-eredua

1. Denda
Nagusiak

Monitorea/Langilea

“Nagusia”,
4. Gomendioa:

erabaki guztien
ardatz

ezartzea/transmititzea

2. Gomendioa:
beharrak ulertzea,
irtenbidea definitzea

3. Erosketak/hornitzailea:
berritzea/fabrikatzea

“Nagusiarengandik” atzerantz garatzen da produktua. Haien beharrak ulertzea, haien iradokizunak
entzutea eta haien ohiturak behatzea, produktu berritzaileak eta arrakastatsuak garatzeko.
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Adibide batzuk
Hortxata freskoa: Garaiko hortxata freskoa, Panach
hornitzaile espezialistak egina; Valentzia Jatorri
Deitura du, eta hortxata-denda tradizionaletan
egiten den hortxaten zaporea mantentzen du.
Produktu
osasungarri
berrien
aukera:
Aukera zabaldu da hornitzaile espezialistek
prestatutako produktu fresko eta lehor berriekin;
adibidez: bimia (Sacoje), kalea (Verdifresh),
baratxuri beltza (Sociedad Agroalimentaria
Pedroñeras), kinoa (Fertitecnica Colfiorito),
edamamea (Jinyuan) eta mota askotako haziak,
besteak beste txia, lihoa eta hazi-nahasketa
(Pedon); eta fruitu lehor naturalak txigortu gabe
eta gatzik gabe, hala nola hurrak eta kalabazahaziak (Importaco).

23

300
berrikuntza
baino gehiago
2016an, “Nagusiek” modu
aktiboan parte hartu
dute 6.100 saio baino
gehiagotan, iradokizunak
eginez eta beren ohiturak
eta beharrak partekatuz.
Saio horiei esker, 350
hobekuntza egin dira
produktu-aukeran, eta
150 koberrikuntzaproduktu garatu dira.
Gainera, 300 produktu
berritik gora gehitu dira,
zeinek arrakasta handia
izan baitute. Izan ere,
katearen zati guztien
arteko lankidetzari esker
(hasi bezeroengandik
eta bitarteko hornitzaile
fabrikatzaileetara eta
hornitzaileetaraino),
konpainiak arrakasta-tasa
altua izan du produktu
berrien merkaturatzean;
hain zuzen ere, sektoreko
batezbestekoaren
laukoitza.

“Nagusia”
inspirazio-iturri

24
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Hornitzaile guztiekin
partekatzen den eskakizunmailari esker, elikagaien
segurtasun handiena
eskaintzen zaio “Nagusiari”,
eta, koberrikuntzaren
bidez, harrituta uzten da
irtenbide egokiekin
Elikagaien segurtasunarekin eta
kalitatearekin konprometituta
Mercadonarentzat,
eskakizuna
eta
lehentasuna
da eskaintzen dituen produktu guztien elikagaisegurtasuna bermatzea, eta hala da bitarteko enpresa
hornitzaile eta hornitzaile espezialista guztientzat ere.
Kontsumitzaileei bermerik handiena eskaini ahal izateko,
konpainiak Kalitatearen Kudeaketarako eta ElikaduraSegurtasunerako Sistema bat dauka, hornikuntza-kate
osoan lan egiten duena, jatorritik azken kontsumoraino,
eta prozesu guztiak zorrotz kontrolatzen dituena.
Mercadonaren Urrezko Legea
Konpainiak erabateko konpromisoa hartzen du
elikagaien segurtasunaren esparruan, eta egoera
edozein dela ere beti betetzen dugun Mercadonaren
Urrezko Legean islatzen da konpromiso hori. Lege horri
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jarraituz, gure eskaintzako produktu guztiek elikadurasegurtasuna ziurtatu behar dute lehenik; bigarrenik,
kalitatea; hirugarrenik, txera; laugarrenik, produktuaukera eraginkor baten parte izatea; bosgarrenik,
prezio txikiena izatea; seigarrenik, ahalik eta zerbitzu
onena eskaintzea; eta, amaitzeko, ahalik eta denbora
gutxiena ematea erosten.
Simulazioen Metodo bat ere badu. Ekimen horri esker,
simulazio-egoera ugari landu dira 2016an, eta, hala,
gerta litezkeen arriskuetan parte hartzen duten guztien
koordinazioa hobetu da eta elikagai-segurtasunaren
mailak hobetu dira.
Lankidetza Osasun-Agintariekin
Espainiako
Akreditazio
Erakundeko
(ENAC)
Zuzendaritza Batzordeko kide da Mercadona 2015etik,
eta estuki eta aktiboki aritu da harekin lankidetzan
2016an, bereziki, entsegu-laborategietako ziurtapena
sustatzeko. Aldi berean, urtean zehar enpresa gehiago
aritu
da
lankidetzan
Autonomia-Erkidegoetako
Elikagaien Segurtasun eta Farmaziako osasunagintariekin. Horrez gain, aktiboki hartu du parte
elikagaien segurtasunaren arloan erreferentziazkoak
diren foroetan, hala nola Espainiako Kontsumo, Elikadura
Segurtasun eta Nutrizioaren Agentziak (AECOSAN) eta
Kodetze Komertzialaren Espainiako Elkarteak (AECOC)
antolatzen dituztenetan, besteak beste.

Mercadona 2016ko Urteko Memoria

Hornitzaile eta Bitarteko Hornitzaileen
Elikadura-Segurtasunerako Dekalogoa
Helburua da elikadura-segurtasuneko mailak azkar
eta modu jarraituan baloratzea eta egiaztatzea

1
3
5
7
9

2
4
6
8
10

Lehengaien
hornitzaileak
identifikatuz eta
kontrolatuz

Ekoizpena kontrolatuz

Aldaketen
txertapena
kontrolatuz

Puntu Erabakigarriak
Aztertuz eta Kontrolatuz

Garbitasuna eta
erabilera kontrolatuz

Detektagailuak
egiaztatuz

Larrialdien
Kudeaketarako
Metodoaren bidez

Instalazioak
kontrolatuz

Kalitate hobekuntzak
egiaztatuz

Egiaztapenen bidez

Elikadurasegurtasunerako eta
kalitaterako kontrol-plana
Hornitzaileen prozesu eta
instalazioen ebaluazioa

+1.000
instalazio ebaluatuak

Produktu freskoen eta alergenoen
kontaminazio gurutzatuaren kontrola

+1.100
kontrol eginak

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

% 98

bitarteko hornitzaileen

Prozesu logistikoen kontrola

+500
kontrol eginak
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“Nagusiarekiko”
komunikazioa
Mercadonarentzat, “Nagusiekiko” elkarrizketa eta
komunikazioa funtsezkoak dira, haien iradokizunei
eta balorazioei esker hobekuntzak egin eta beharrak
asetzen baitira. Hori dela eta, langile guztiak inplikatzen
dira lan horretan egunero, eta konpainiak zuzeneko
elkarrizketarako zenbait bide jartzen ditu bezeroen esku.
Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua (BAZ)
Mercadonak Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua du,
doako zerbitzu bat, non “Nagusiekin” irekiak dituen
bideetatik bezeroek planteatzen dituzten zalantza
guztiak bideratzen baitira. Horri esker, konpainiak haien
iritziak entzun ditzake, eta haien zalantzei arinago eta
hobeto erantzun.
2016an, Mercadonaren Bezeroarentzako Arreta doako
Zerbitzua osatzen duten pertsonek (40tik gora)
300.000 kontsulta eta iradokizun jaso zituzten guztira,
eta hobetu beharreko puntuak aurkitzen lagundu
dute, konpainiaren helburua lortzeko: erosketarako
esperientzia onaren eta produktu-aukera eraginkor
baten bidez konponbide onenak eskaintzen dituen
konpainia izatea, zerbitzu onenarekin.

Bezeroarentzako
Arreta Zerbitzua:

900 500 103
www.mercadona.com
www.facebook.com/mercadona
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490.000
jarraitzaile Facebooken

119.000
jarraitzaile Twitterren

www.twitter.com/mercadona

203.000

www.youtube.com/mercadona

ikustaldi Youtuben
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Sergio eta Beatriz, Villafranca de los Barroseko (Badajoz) supermerkatuko langilea eta “Nagusia”.

611.900

105.000

jarraitzaile guztira sare sozialetan

kontsulta sare sozialetan

+82.400

jarraitzaile 2016an

86.000
aipamen hilero, batez beste
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Ana María, Santa Eulària des Riuko (Eivissa) supermerkatuko langilea.
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2. Langilea
Bikaintasunarekin
konprometituta dauden
79.000 pertsonaren talentua

Konpainiako langile
guztien ideien eta
ahaleginaren emaitza
da gaurko Mercadona
Mercadonarentzat, bere 79.000 langileak dira aktibo
handiena: errendimendu handiko talde bat, eguneroko
lanean bikaintasunarekiko konpromisoa duena, eta
“Nagusia” erabat asebetetzeko helburua duena. Hori
lortzeko, konpainiak egia unibertsal bat aplikatzen du,
hots: “jaso ahal izateko, lehenengo eman egin behar
da”. Horregatik, baliabide garrantzitsuak bideratzen
ditu enpresako langileak pertsonalki nahiz profesionalki
garatzeko.
Ahaleginaren,
erantzukizunaren,
etengabeko
hobekuntzaren eta baterako konpromisoaren aldeko
kultura bat bultzatzen du Mercadonak. Eta, horretarako,
lidergoa gako duen Giza Baliabideen politika bat
erabiltzen du. Hari esker, lantalde bateratua du, gai

dena eguneroko lanean bere talentua ahalik eta gehiena
aprobetxatzeko, hura etengabe hobetzeko eta taldearen
abileziak eta indarguneak bultzatzeko. Taldeari onartu
egiten zaizkio bere merituak eta ahaleginak, eta langile
bakoitzak bete egiten du hartzen duen erantzukizuna.
Horri guztiari esker, enpresako langileak enpresaren
lehia-abantaila onenetako bat dira; izan ere, gizatalde
horrek konpromiso handiak hartzen ditu Mercadona
Proiektuarekin, eta bete egiten dituzte, eta, gainera,
balio hauek garatzen dituzte: erantzukizuna, nork bere
burua gainditzeko irrika eta erronka berriei ekiteko
ahalmena, besteak beste.
Talentua sartzea Portugalen
2016an, Portugalgo 120 zuzendari hartzen eta
kontratatzen hasi zen Mercadona Portugalen;
haiek arduratuko dira enpresa herrialde horretan
nazioartekotzeaz lehenengo fasean. Guztiek jasoko
dute Mercadona Ereduari buruzko trebakuntza eta
lanpostuen kudeaketaren inguruko eta enpresako sailen
funtzionamenduaren inguruko gaitasun espezifikoak.
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Ideiarik onenak nahi
badituzu, aprobetxatu
konpainia osatzen
duten pertsona
guztien sormena

enpresa aitzindari gisa sendotzeari. Era berean,
enpresaren Giza Baliabideen politikak duen beste
faktore bereizgarri bat ere azaldu du: elkarrizketaeta gardentasun-politika bat da, sindikatuen
inplikazioa duena, eta, LANEren arabera, “elkarrizketa
eta konfiantza sortzen dituen ikuspuntu bat da, eta
alderdi guztientzat onuragarriak diren emaitzak
lortzeko lankidetzarako aukera ematen du”.

Mercadonaren Giza Baliabideen
eredu berritzailea aintzatetsi du
Nazio Batuen Erakundeak
Lanaren Nazioarteko Erakundeak (LANE) —Nazio
Batuen mendekoa— Mercadonaren Giza Baliabideen
politika nabarmendu du. “Enplegu atipikoa munduan”
ikerketan, nabarmendu du konpainiak bere langileez
egiten duen kudeaketa dela enpresaren lehiakortasunestrategiaren gakoetako bat. LANEren ustez,
Mercadonak enplegu egonkor eta kalitatekoaren alde
egiten duen apustua eta trebakuntzan egiten duen
ahalegina dira, era berean, haren Giza Baliabideen
politika arrakastatsu egiten duten faktoreak.

Informazio gehiago: goo.gl/2SnX0t
Horrez gainera, Mercadonaren Giza Baliabideen
politika berriro balioetsi da 2016an. Urte horretan,
enpresa bere sektoreko sailkapenaren lehen postuan
egon da, eta herrialde osoko lehenengo hamarren
artean, Merco Talento ikerketan. Halaber, 2016an,
Adecco-ren “Lan egiteko enpresa zoriontsuenak”
inkestaren sailkapeneko lehen postuan egon da
enpresa.
Aintzatespen horiek erakusten dute Mercadonak
etengabe egiten duela lan-kalitatearen alde, eta
horretara ahalegin handia bideratzen jarraituko du, bai
baitaki oraindik asko duela hobetzeko esparru horretan.

LANEk nabarmendu du, bestalde, egonkortasunaren,
familia eta lana uztartzearen, trebakuntzaren,
sustapenaren eta etekinen banaketaren aldeko
apustuak mesede egin diola eta egiten diola
enpresaren hazkunde jasangarriari eta sektoreko

Langileen banaketa
Jarduera-arloaren
arabera

%

4

bulegoak

32

%

8 % 88

logistika

dendak

Sexuaren arabera

%

65

emakumeak

%

35

gizonak

Adinaren arabera

%

15

29 urtera arte

%

45

30-39 urte

%

34

40-49 urte

%

6

50-64 urte
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2014-2018ko Hitzarmen Kolektiboa eta Berdintasun Plana
Langileekiko harremanean etengabeko hobekuntzak egin eta
txertatzeko abiapuntua

Konpromisoak betetzea

Giza kapitalean inbertitzea

Lortutako mugarri nagusiak

Enplegua sortzea

4.000

1.000 eurotik gorako sarrerako gutxieneko
soldata garbia Mercadonan

% 100

lanaldi osoan diharduten oinarrizko
langileen % 100ek hilean gutxienez
1.122 euro garbi jasotzen ditu hasieratik

Ordainketa-politika

7.536

langile atalez pasatu dira 2016an
(soldataren % 11ko igoera)

Seme-alabak zaintzeko eszedentzia
handitzea umeak 8 urte bete arte

333

Trebakuntza

16.692

Berdintasun Plana Ekitate printzipioan
oinarritua: erantzukizun bera, soldata bera

% 46

langile

eskaera egin dira

lagunek hartu dute parte
trebakuntza-planetan

2016an lanpostu-mailaz igo direnen
% 46 emakumezkoak dira
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Enrique, Algeciraseko (Cadiz) supermerkatuko langilea.

Ondako errepideko supermerkatu berria eraikitzen, Vila-realen
(Castelló).
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Inma, Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuko langilea.
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Ekitate profesionala
Pertsonen garapen pertsonala eta profesionala dakarten
balioak defendatu eta sustatzen ditu Giza Baliabideen
kudeaketa-ereduak. Horregatik, egonkortasunaren,
trebakuntzaren, ahaleginaren, lidergoaren, ekitatearen
eta autoexijentziaren alde egiten du. Era berean,
errespetuzko eta konfiantzazko harremana errazten du,
zeinean tolerantziak, berdintasunak eta dibertsitateak
aberastu egiten baitute, eta baterako partaidetzak,
kritika konstruktiboak, eztabaidak eta etengabeko
hobekuntzak laguntzen baitute enpresa gisa hazten
jarraitzeko.

batezbestekoaren gainetik egon da. Ordainetan,
produktibitate-itzulkinak ere hazten jarraitu du.
Etekinak partekatzea langileekin
Mercadonak ordainsari aldakorreko politika bat du.
Banakako eta taldearen ahaleginei esker ezarritako
helburuak lortu izana saritzen die langileei politika
horren bidez, eta urtean zehar lortutako etekinak
partekatzen ditu haiekin. Aurreko urteetan bezala, duela
16 urte ezarri zen ordainsari aldakorraren politika horren
barruan, urtebete baino gehiagoko antzinatasuna
duten langileak saritzen ditu konpainiak, hamabi
hilabeteetan izan duten parte-hartzeak, konpainiaren
helburu orokorrak lortzeaz gain, beren lanposturako
berariaz hitzartutako helburu pertsonalak ere lortzea
ahalbidetzen duelako. 2016an, enpresak 300 milioi euro
banatu ditu guztira langileen % 98ren artean.

Aldezten duen ekitatearen adibide argi bat bere
ordainketa-politika da, “erantzukizun bera, soldata
bera” printzipioan oinarritzen baita. Politika horri esker,
bere langileen ahalegina saritzen du, eta, gainera, haien
soldata, aspaldiko urteetan, baita 2016an ere, sektoreko

Soldaten taula
Oinarrizko langileak
Mercadonako oinarrizko langileen soldata taula, 12 hilekotan.

Antzinatasuna

<1 urte

2 urte

3 urte

>4 urte

Gordina/hil

1.297 €

1.425 €

1.582 €

1.755 €

Garbia/hil

1.122 €

1.213 €

1.325 €

1.449 €

Indarrean 2017/01/01etik

Ordainsarien Politikaren % 1,6ko hazkundea 2017an

Oinarrizko langileen % 84

Jarduera-adierazleak
Helburuak lortzeagatiko saria

300
milioi euro banatu dira
langileen artean

langileen

Errotazioa

% 98ko

% 2,9ko

kobratu du

errotazioa
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Familia eta lana
uztartzea eta langileen
ongizatearekiko
konpromisoa
Langileen
ongizatearekiko
konpromisoaren
esparruan, familia eta lana uztartzea funtsezkoa da
Mercadonarentzat. Etengabeko konpromiso horretan,
etengabeko hobekuntza konstante bat da. Esparru
horretan ekimen ugari sustatzen diren arren, zifra batzuk
oso adierazgarriak dira: 2016an, langile emakumeen
% 5ek ama izatea erabaki zuen, eta, gainera, 2.552 ama
langilek legeak ezarritako lau hilabeteko amatasun baja
beste 30 egunez luzatzea erabaki zuten. Halaber, urtean
zehar, 17.776 langilek lanaldi murriztuak izan dituzte;
kasu horietako batzuetan, gainera, enpresak bere bloke
logistikoetan 2001etik dituen haur-hezkuntzako doako
zentroetara eraman dituzte seme-alabak.

2.552
langile emakumek erabaki zuten ama izatea
eta amatasun-baja 30 egunez luzatzea

17.776
langilek lanaldi murriztuak
izan dituzte

1.471
langile gizonek
aitatasun-baimena izan dute

Jezabel, San Sebastián de los Reyeseko (Madril) Los Tempranales supermerkatuko langilea.
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Gerard, Marc langilearen semea, Abrerako (Bartzelona) bloke logistikoko “Piu-Piu” haur-hezkuntzako zentroan.

15 urte haur-hezkuntzako zentroekin
2001ean, Mercadonak haur-hezkuntzako zentro
batzuk inauguratu zituen bere bloke logistiko
batzuetan, eta aitzindaria izan zen Espainian horretan.
Lehenengo halako zentroa Piu-Piu haurtzaindegia
izan zen, Sant Sadurní d’Anoiako (Bartzelona) bloke
logistikokoa; 2016an tokiz aldatu zen Mercadonaren
Abrera de Llobregateko (Bartzelona) bloke logistiko
berrira, 15 urtez konpainiako langileen ehunka familiari
zerbitzua eman ostean.

Gaur egun, hiru urtera bitarteko 40 haur joaten dira
zentro horretara: lanegun guztietan egoten da irekita,
goizeko seietatik gaueko hamarretara, eta hezitzaile-,
psikopedagogo-, logopeda- eta irakasle-talde batek
osatzen dute. Denbora horretan guztian egin duten
lanari esker, proiektu hau aurrera doa; hala azaltzen
dute bideo honetan haren protagonista batzuek (Sacri
eta Álvaro, Mercadonako langileak; haren semeak
estreinatu zuen zentro hori duela 15 urte):
goo.gl/wkwmQE

37

2

Langilea

Hazkunde profesionala
eta trebakuntza
Pertsonak trebatzen
badituzu eta aukerak
ematen badizkiezu, talentuhaztegi bat sortzen duzu
Hazkunde profesionalerako trebakuntza
Mercadonak baliabide esanguratsuak bideratzen ditu
bere langileak trebatzeko, bai baitaki ahalegin hori,
pertsonen etorkizun pertsonal eta profesionalaren
aldeko apustua ez ezik, konpainiaren aldeko apustua
ere badela. Horri esker, goi-errendimenduko langileak
ditu, eta haien gaitasunak eta ezagutzak etengabe
sustatzen dira. Langileen talentua sendotzeko,
konpainiak 54 milioi euro inbertitu zituen guztira 2016an
—aurreko urtean baino 15 milioi euro gehiago—: 2 milioi
trebakuntza-ordutik gora, orokorra nahiz espezifikoa,
eman zituen lanpostu bakoitzerako. Trebakuntza hori
langilea enpresan sartzen den lehenengo egunean
hasten da Harrera Planarekin, eta ibilbide profesional
osoan mantentzen da.
Horren erakusgarri da, besteak beste, “Directivos
Líderes” proiektua. Proiektu horretan, 2016an —

martxan dagoen zazpigarren urtea—, 420 zuzendari
berri trebatu dira lau promoziotan; batez beste,
20.000 euroko inbertsioa egin da zuzendari
bakoitzeko.
Azpimarragarriak
dira,
halaber,
laguntzaileei bideratutako trebakuntza-ekintzak. 60
laguntzaile dira, eta guztiak enpresaren “harrobitik”
datoz; trebakuntza jasotzen dute 26 astez urtean
zehar. Eta azpimarragarriak dira, halaber, produktu
freskoak saltzeko eredu berriak sustatzeko ekintzak
—adibidez, Haragiaren Eredu Berrirako eta Laranja
Zuku Freskorako ikastaro espezifikoak— eta Gasteizko
(Araba) bloke logistikoa izango deneko pertsona
guztiei eman zaizkien logistika-ikastaroak.
Trebakuntzara bideratzen den ahaleginaren barruan,
nabarmena da nazioartekotze-proiekturako egin dena:
Portugalen konpainiaren zuzendari izango direnak
barne-programa baten ari dira 18 hilabetez; horretarako,
50.000 euroko inbertsioa egin da pertsonako.
Barne-igoerarako aukerak
Trebakuntzarekiko konpromiso orokorrari esker, barneigoera identitate-ikur duen enpresa-eredu bat lantzen
jarraitu daiteke. Horren erakusgarri gisa, 2016an 484
lagunek erantzukizun handiagoak hartu dituzte enpresa
barruan, beren balioari eta gaitasunari esker. Horren
beste adibide bat barne-igoeraren eredua da. Eredu
horrek goraino igotzen du proiekzio profesionala,
Zuzendaritza Batzorderaino. Han, zuzendari nagusi
guztiak barne-igoeratik etorriak dira.

Barne-igoera

484
lagun igo dira mailaz

38

% 46

% 54

emakumeak

gizonak
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Rosa Aguado, Obra eta Hedapenerako zuzendari nagusia, eta Oriol Montanyà, Logistikako zuzendari nagusia, zuzendari izateko sustapenikastaroa ematen.

Trebakuntza Plana

54 €

milioi euro
2015ean baino % 30 gehiago

2.200.000

ordu
trebakuntzan

16.692

52

684

lagun plan espezifikoetan
trebatu dira

modulu edo trebakuntza-ekintza

euro langileko
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Osasuna eta segurtasuna lanean
Langileen osasuna eta laneko segurtasuna zaintzea
Mercadonaren lehentasunetako bat da; ardura horrekin,
lanpostu eta produkzio-prozesu guztiei eman nahi die
segurtasun eta ergonomiarik handiena, eta, aldi berean,
langileen prebentzio-trebakuntza indartu urtetik urtera.
Hori dela eta, konpainiak 10 milioi eurotik gora inbertitu
ditu 2016an prebentzio-neurrietan, bai trebakuntzan bai
babes-ekipamendu espezifikoetan, makineria hautatzen
eta egokitzen eta instalazio berriak diseinatzen.
Langileen osasuna babesteko, Mercadonak 97
profesionalek osatutako aditu-talde bat dauka; haietako
24 goi-mailako teknikariak dira, segurtasunean,
garbitasunean,
ergonomian
eta
psikosoziologia
aplikatuan espezializatuak; eta beste 73ak osasunprofesionalak dira. 2016an, talde horrek lanpostuak
diseinatu ditu eta produkzio-ekipamenduak eta
-metodoak
hautatu
ditu
laneko
segurtasuna
bermatzeko. Gainera, langileei haien eginbeharretarako
beharrezko informazioa eta trebakuntza eman die
lantalde horrek, sor daitezkeen arriskuak gutxitzeko.
Era berean, dagozkion azterketa medikoak egin dira
barneko nahiz kanpoko prebentzio-zerbitzuekin.

Abrerako (Bartzelona) bloke logistikoko bidalketa-eremua.
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Hala, prebentzio-taldeak 2016an egin dituen lan
espezifikoei esker, norbera babesteko ekipamendu
berriak erabiltzen hasi dira eta arrisku psikosozialak
ebaluatzeko metodo berri bat ezarri da. Halaber,
Valentziako Biomekanika Institutuarekin lankidetzan,
lana egin du Denda Eraginkorraren Eredu Berria
kutxako lanpostuetara egokitzeko; langileen ergonomia
indartzen du neurri horrek, eta gainesfortzuak
saihesten ditu.
Mutualitateekiko eta hornitzaileekiko lankidetza
Gizarte Segurantzarekin lankidetzan diharduten
bederatzi mutualitateekin egindako lanaz gain, eta duela
urte batzuetatik egin ohi dugun moduan, Mercadonak
ezagupenen trukaketa eginaz kolaboratu du hornitzaile
nagusien Prebentzio Zerbitzuekin, eta hori arlo
horretan etengabe hobetzeko puntu garrantzitsua da
konpainiarentzat, zalantzarik gabe.
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Prebentzio Plana

+

Osasun Programa

Supermerkatuak

156

Zentro berrien eta egindako
berritzeen arrisku-ebaluazioa

ebaluazio egin dira

Langile berrien

% 100

eta urteroko aldizkako
trebakuntza
Hobekuntzak Denda Eredu Berrian eta
arriskuen ebaluazioan

Hasierako eta aldizkako trebakuntza
I+G+Ba: produkzio-prozesuak

Bloke logistikoak
Langile berrien

Langileen trebakuntza (gorakako lanak,
plataforma jasotzaileak eta larrialdiak)

% 100
15

eta urteroko aldizkako
trebakuntza

ikastaro programatu dira

Arrisku orokorrak eta berariazkoak
(instalazioen segurtasuna)

Arriskuen ebaluazioa biltegika eta
blokeka

Bulegoak
Bulegoen diseinuan sartu behar
diren prebentzio-irizpideak

Ergonomiari buruzko

Albalat del Sorells-eko (Valentzia)
bulego berrien hasierako ebaluazioa

% 100

5

ikerketa

egin da

Segurtasuna eta Lan-Osasuna
Lan-istripuen intzidentzia
Bajaren batez besteko iraupena
Urtaroko gripearen aurkako
txertatze-kanpaina estaltzea
Aldikako azterketa-estaldura kolektiboa
Lan-arriskuen prebentziorako inbertsioa

‰ 18*
33
% 53
% 77
10,6
egun

milioi euro

* Intzidentziaren indizea = Baja eragindako istripuen kopurua / 1.000 langile
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Salinas del Odiel bitarteko hornitzailearen gatzaga (Huelva).
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3. Hornitzailea
Lankidetza estuko
eredu ireki bat

Espezializatzeak esan nahi
du ondo egiten dakigun
horretara bideratzen
ditugula ahaleginak, eta,
aldi berean, berrikuntzaren
kultura bultzatzen dugu
“Nagusiaren” premiak
asetzeko; horra hor
arrakastaren gakoa
Mercadona Proiektuaren barruan, Hornitzaileak zeregin
garrantzitsua du. 2016ko bukaeran, konpainia 2.500
merkataritza- eta zerbitzu-hornitzailerekin ari zen
lanean, bai eta tokiko 20.000 ETE eta lehengailen
ekoizlerekin ere. Haien parte-hartzeari esker, 2016an
sendotu egin da proiektua, zeinak produktibitatearen,
kalitatearen,
berrikuntzaren
eta
produktuak
Espainiakoak izatearen aldeko apustua egiten baitu,
eta, urteak joan urteak etorri, balioa eta aberastasuna
sortzen baititu gure herrialdean.

konpromiso horrekin berarekin, Mercadonak gero eta
harreman handiagoa du hornitzaile espezialistekin —
azken urteotan, 500 baino gehiago izan ditu—; horri
esker, gehiago egokitu du bere produktu-aukera tokian
tokiko zaletasunetara.
Horrez gain, Mercadona 30 herrialdetan baino
gehiagotan dago, eta hornitzaile onenekin lanean
dihardu, “Nagusiarentzat” beti aukera onena lortzeko
asmoz. Herrialde horietako batzuetan, ordezkaritzabulegoak, filialak eta sukurtsalak ditu, eta, horien bidez,
lege-babesa ematen die langileei, enpresaren izenean
aritu ahal izan daitezen.
Merkataritza Jardunbide Egokien Kodea
Elikagaiak Kontratatzeko Merkataritza Jardunbide
Egokien Kodeari atxikita dago Mercadona. Akordio
hori
borondatezkoa
da,
eta
elikagai-katearen
funtzionamendua hobetzeko neurrien legean sartzen
da. Proiektu hori Nekazaritza eta Arrantza, Elikadura eta
Ingurumeneko Ministerioak bultzatzen du, Espainiako
nekazaritzako elikagaien kate osoko zenbait elkarterekin
lankidetzan, eta aurrerapauso bat da bidezko
merkataritza-jardunbideak sustatzean. Era berean,
2014az geroztik, enpresa The Supply Chain Initiative
akordioko kide da, hots, nekazaritzako elikagaien kateko
eta merkataritza-jardunbide egokien aldeko Europako
borondatezko akordiokoa. Akordio hori zazpi sektoreelkartek bultzatzen dute, eta Europako Batzordearen
bermea du.

Alde horretatik, aipatzekoa da bitarteko hornitzaile
fabrikatzaileen zeregina —2016. urtearen amaieran, 126
ziren—, konpainia lankidetza estuan aritzen baita haiekin
“Nagusia” erabat gogobetetzeko. Eta 2012az geroztik,
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Merkataritza Jardunbide
Egokien Esparru Hitzarmena
Mercadonak bitarteko hornitzaile
fabrikatzaileekin
duen harremana gidatzen
duten printzipioak

1
2
3
4
5
6

Denen helburua
“Nagusia” gogobetetzeko
Erabateko Kalitatearen Ereduaren
fundamentuak aplikatzean
oinarritutako harremana
Elkarrekiko lankidetza
Muntaketa-kateko prozesu guztien
arteko sinergiak, eraginkortasun
handiena lortzen saiatuz
“Irabazi-irabazi” printzipioa
Bi aldeentzako akordio
onuratsuak
126 bitarteko hornitzaile fabrikatzaile
Konpainiak iraupen zehaztugabeko jardunbide
egokien akordioak egiten ditu bitarteko hornitzaile
fabrikatzaileekin, eta akordio horiek sinergiak eta
produktibitatea hauspotzen dituzte. Eta, Mercadona
Proiektua osatzen dutenekin batera, lanean dihardu
gure herrialdeko balio bereizgarrietako bat izango
den eta, aldi berean, lehen sektore eraginkor
eta espezializatu baten hazkundea bermatzen
lagunduko duen industria pixkanaka sendotzeko.
2016. urtearen amaieran, konpainiak 126 bitarteko
hornitzaile fabrikatzaile zituen, urtean zehar beste 5
gehitu ondoren: Aguamur (botilako uraren bitarteko
hornitzailea), Valle de San Juan (ardi-gaztarena),
Liasa (esnekiena), Pastisfred (tartena) eta Làctia
Agroalimentaria (esnearena).
Agromenorca hornitzailearen kalabazin-soroa (Menorca).
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Betetzea
Bi aldeek konpromiso
guztiak bete behar dituzte
hitzartutako epeetan
Gardentasuna
Elkarlana, produktibitatea
eta lehiakortasuna
handitzeko helburuarekin

Harreman egonkorra
Iraupen zehaztugabeko hitzarmenak,
bi aldeek ezagutzen dituzten epe
eta aurre-jakinarazpenekin
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Produktu bakoitzean espezialistak diren hornitzaileak
2016an,
bere
produktu-aukera
are
gehiago
espezializatzeko 2012an hartu zituen bi erabaki
garrantzitsutara ahaleginak bideratzen jarraitu du
Mercadonak. Lehen erabakia izan zen produktu freskoen
kudeaketa deszentralizatzea. Horri esker, jatorriko
ekoizleen alde egiten da, tokiko eta gertuko produktuak
bultzatzen dira, hornikuntza-kate laburragoekin egiten
da lan, eta, horrenbestez, freskotasuna eta kalitatea
indartzen dira. Eta bigarren erabakia izan zen hornitzaile
espezialistetara jotzea, ahalik eta kalitate onena
lortzeko eta konpainiaren produktu-aukeran knowhowa txertatzen jarraitzeko. Gainera, produktu-aukera
gero eta gehiago egokitzen da tokiko zaletasunetara,
eta, aldi berean, tokiko ekonomiak ehuntzea eta landako
herritarrak lurraldean finkatzea bultzatzen ditu.
Horren ondorioz, 2016an, konpainia 500 hornitzaile
espezialista baino gehiagorekin (bai freskoenak,
bai lehorrenak) aritu da lankidetzan. Horri esker,
300 erreferentzia berri baino gehiago ditugu,
freskotasun handiagoko produktuak, tokikoagoak eta
espezializatuagoak, eta, azken batean, “Nagusien”
itxaropenak asebetetzen dituzte.
Izan ere, espezializazioa izan da Mercadonaren
aurrerapauso handienetako bat etengabe hazten
lagunduko
duen
produktu-aukera
edukitzeko.
Horretarako, hornitzaile eta bitarteko hornitzaile
espezialistek benetan egiten dakiten horretara
bideratzen dituzte beren baliabideak. Horri esker,
eta inbertitzeko egin dituzten ahaleginei eta
etengabe berrikuntzaren alde egiten duten apustuari
esker, aurrerapauso handia egin ahal izango dugu
Mercadonaren Nekazaritzako Elikagaien Katean.
Espezializazio hori indartzeko, konpainiak Erosketa
eta Gomendio sailak indartu ditu. Horren erakusgarri,
2008tik 2016ra, zortzi urtean bakarrik, 50 gerente
izatetik 650 izatera pasatu da. Lau Erosketa-sailetan
eta bi Gomendio-sailetan banatuta daude, eta bakoitza
produktu eta kategoria batzuetan dago espezializatuta.

Gertuko produktuen alde egiteak tokiko ekonomiak
bultzatzen ditu, alferrik galtzen den elikagai-kantitatea
murrizten du, freskotasuna indartzen du, alferrikako
garraiatzeak saihesten ditu, dibertsifikazioa sustatzen
du, eta bertako produktuekin identifikatzearen
sentimendua indartzen du.

Produktu bakoitzean
espezialistak diren hornitzaileak

1
2
3
4
5

Konfiantzazko
eta elkarlaneko
harreman estuak

Lehorretan, berariazko knowhowa dute oso kalitate handiko
produktu jakinak egiteko

Freskoetan, gertutasuna
eta tokiko zaletasunetarako
egokitzapena txertatzen dituzte

Bitartekoak dituzte
produktu berriak
berehala sartzeko
lerroetan

“Nagusiak” pozik izatea
dute iparrorratz
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Kluster industriala, zifratan
Bitarteko hornitzaile fabrikatzaileekin
batera egiten duen ahaleginari esker, azken
urteetan, kluster industrial handi bat bultzatu
du Mercadonak herrialdean. 2016. urtearen
amaieran, 245 fabrika zituen, eta 48.700
langilek osatzen zuten kluster hori. Azken
hamabi hilabeteetan, 560 milioi euro inbertitu
ondoren, 65 fabrika berri eta ekoizpen-lerro
txertatu ditu kluster horrek bere jardueran

+150.000
kilo laranja egunean,
beren itxura edo tamaina dela-eta
merkaturatzeko zailak zirenak

560 M€-ko 65
inbertsioa

fabrika eta
ekoizpen-lerro berri

Sashimi
kalitateko atuna
Unión Martín, olagarro
eta arrain gazietan
espezializatutako bitarteko
hornitzailea, sashimi kalitateko
atunaren hornitzaile ere bada
orain (Atlantikoan harrapatzen
da). Produktu-aukera
zabaldu du, eta instalazio
berri bat sortu du, produktu
freskoak eta babes-giroan
prestatutakoak ontziratzeko
Funeseko (Nafarroa) Interal bitarteko hornitzailearen instalazioak.
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Laranja-zuku
freskoa
Laranja-zuku fresko zukutu
berriaren zerbitzua sartu
da (litro-erdiko eta litro
bateko formatuetan), Zumex
hornitzailearekin lankidetzan.
Horri esker, 2.500 tona laranja
gehiago erosi dira 2016an

Laranja-zukua unean bertan egiteko makina.

Sushi-aukera
Egunean

+100
erretilu saldu
dira, zerbitzu hori
ematen duten

17

supermerkatuetan

Sushiarentzako hormako hozkailua.

47

3

Hornitzailea

Bitarteko Hornitzaileen
Urteko Bilera
Joan den maiatzean, Mercadonaren bitarteko
hornitzaile fabrikatzaileen urteko bilera egin zen
Valentzian. Zenbait hornitzaile espezialistak ere bat
egin zuten.
Topaketa horretan, zenbait ideia eta gogoeta
partekatu ziren, hala nola bezeroen edozein kexa
edo iradokizun aztertzeak eta haiei erantzuteak
hobetzeko dakarren aukera, egunero “Nagusiei”
ematen dizkieten produktuen kalitatea bermatzeko
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premia, eta espezializazioan aurrera egitea, hots,
Mercadona Proiektuan parte hartzen duten guztien
erronka nagusietako bat.
Hainbat ondorio atera ziren arren, nagusiena izan zen
zeinen garrantzitsua den hornitzaile espezialistak
edukitzea Nekazaritzako Elikagaien Kateko katebegi
guztietan, hasi lehengaien jatorritik eta produktu
bukatura arte. Horrela bakarrik lortuko da “Nagusia”
eta gainerako kideak beti asebetetzea.
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Bitarteko hornitzaile fabrikatzaileak
Argi eta garbi identifikatuta daude Mercadonarentzat fabrikatzen dituzten produktuen ontzietan, eta Merkataritza
Jardunbide Egokien Esparru Hitzarmeneko printzipioetan oinarritutako harremana dugu haiekin (ikusi 44. orrialdea).
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Lehen sektorearekiko
lankidetza
2016an, Espainiako lehen sektorearekiko lankidetza
indartzen jarraitu du konpainiak. Urteak dira lehen
sektorearekin lan egiten duela, bitarteko hornitzaile
fabrikatzaileen eta hornitzaile espezialisten eskutik,
Mercadonaren
Nekazaritzako
Elikagaien
Kate
Jasangarria (CASPOPDONA) garatzen. 2010ean
proiektu horri ekin zionetik, Mercadonak harremanak
estutu ditu Espainiako nekazaritzako elikagaien
industriako
sektore
estrategikoekin,
hala
nola
nekazaritza, arrantza eta abeltzaintza.

Indarrean dagoen proiektu bat da, eta urtez urte
indartzen da, haren katebegietako bakoitza bere
espezialitatekoa baita. Proiektu hori aberastu egiten
da, arrantzaleak, nekazariak eta abeltzainak beren
arrantzetan, laboreetan eta baserrietan bikaintasuna
lortzen saiatzen baitira; Mercadonak, berriz, bere
“Nagusiei” kalitate eta freskotasun handieneko
produktuak eskaintzera bideratzen ditu bere baliabide
guztiak. Eredu horretan, ezagutza partekatu egiten da,
bikaintasun hori biderkatzeko, hain justu.

Baterako proiektu horren bitartez, eta ezagutza
partekatuari, epe luzeko elkarlanari, berrasmatzeari
eta kategorien ordez produktuetan espezializatzeari
esker, Mercadonak bere nekazaritzako elikagaien
kate jasangarria modernizatu nahi du. Eta katebegi
guztiak oparoak izan daitezen, CASPOPDONAk,
2016an, produktibitatearen, enplegua sortzearen,
eraginkortasunaren eta baliabide naturalak aurreztearen
alde egiten jarraitu du. Faktore horiek guztiek, beste
urtebetez, ezarritako ikuspegira hurbiltzen lagundu
dute: “Nekazaritzako Elikagaien Kate Jasangarri bat
lortzea, Gizarteak existitzea nahi duena eta hartaz harro
egoteko modukoa, lidergoaren bitartez eta ‘Nagusia’
iparrorratz izanik”.

CASPOPDONAn,
egonkortasuna,
etorkizuneko
proiekzioa, erosketako segurtasuna eta espezializazioa
dira nagusi. Horri esker, katebegi guztiak errentagarriak
izan daitezen planifikatu eta inbertitzen da. Eta
Mercadonaren kasuan, gainera, sektore bakoitzeko
hornitzailerik onenak ditugu: hornitzaileak gero eta
tokikoagoak eta espezialistagoak dira, eta, kalitate
eta freskotasun handieneko produktuak eskaintzeaz
gain, aukera ematen digute, kasu gehienetan, gure
konpromiso honetan aurrera egiten jarraitzeko:
bideragarria den guztietan, jatorri espainiarra duten
lehengaiak erabiltzea.

CASPOPDONA Proiektu komun bat sortzen
Nondik gatoz?
(Mercadona Banatzailea)
Lehen
sektore
aditua

Lehengaiak

BH/H
aditua

Mercadona
Totaler

Nagusia
Zergatik egiten dugu?
(Mercadona Totaler)
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Nagusia
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Elkarlana hauekin

8.000 12.000 4.800
nekazari

arrantzale

abeltzain

Covisan hornitzailearen zelaietako mahatsondoak (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz); Finca Asunción ganadutegia (Touro, Coruña); Hermanos Plomer hornitzailearen arrantza-ontzia, Vinarozko portuan (Castelló).
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CASPOPDONAn
egindako
aurrerapausoak
Elkarrekin eraiki,
elkarrekin hazteko
Esnekien sektore jasangarria eta % 100 nazionala
Mercadonak “Esnekien sektorearen egonkortasun eta
jasangarritasunerako akordioa” eta Esneki Jasangarriak
programa sinatu ditu, biak MAPAMAk bultzatuak. Hala,
balioa ematen zaio esnea Espainiakoa izateari, eta esnekiak
kontsumitzea sustatzen da.
Era berean, Mercadonak harreman egonkor eta jasangarriak
ditu 3.000 esnetegi baino gehiagorekin.
Gainera, urtean zehar, konpainiak trazabilitate-azterketak
egiteko eskatzen die kanpo-enpresei, eta azterketok
indarra ematen diote bideragarria den guztietan produktu
nazionala erostea bermatzeko konpromisoari. Horren
adibide da Neoris aholkularitza-enpresa espezializatuak
eginikoa: esne likidoaren jatorria aztertu du, bai oinarrizkoa,
bai espezializatua, eta ziurtatu du % 100 espainiarra dela.
Informazio gehiago: goo.gl/C1QV9y
Sektore hori modernizatzeko eta haren eraginkortasuna
sustatzeko neurri zehatzak:
COVAPek bi helbururekin ekin dio Leche 10 proiektuari:
batetik, esnearen kalitatea zehaztea, eta, bestetik,
kalitate hori egunero bermatzen duten prozesuak
ezartzea. Egindako lanean, 100 parametro baino gehiago
gainbegiratu dira, eta egokitzapenak dakartza etapa
guztietan (hasi abeltzainengandik esnea hartzetik eta
hura ontzietan eta kaxetan sartzeraino); horrek onura
handiak dakarzkio azken kontsumitzaileari.
Montesinosek,
AGAMON
abeltzain-elkartearekin
lankidetzan, esnearen kalitatea hobetzeko proiektu bat jarri
du martxan 2016an. Horrez gain, laguntza gehiago eman
dizkie abeltzainei, ematen dizkien zerbitzuak zabaldu
baititu elkarte horren bidez: albaitaritza-aholkularitza,
instalazioen ikuskaritza, jezteko makinak berrikustea...
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Félix Asensio eta Javier Pérez
Nekazari horiek 20 urte baino gehiago daramatzate
Ultracongelados Virto hornitzaile bitartekoarekin
lankidetzan. Bi hamarkada horietan, zenbait belaunaldik
nekazaritzan jardun ondoren, biek indartu dute beren
espezializazioa. Félix Asensiok 450 ha baino gehiago
ditu erremolatxa, garia, ilarra, arto gozo eta abar
lantzeko Toro inguruan (Zamora). Javier Pérezek,
berriz, 200 ha ilar-, patata- eta arto-labore ditu Laguna
de Dueron eta Tordesillasen (Valladolid).
Illa Verde
Familia-enpresa horrek gardentasunean oinarritutako
harremana du 2005etik Procam bitarteko
hornitzailearekin. Horri esker, Mallorcako zerri beltzean
duen espezializazioa indartu du. Zerri-mota hori modu
naturalean elikatzen du, eta, gero, Procamek sobrasada
egiten du hartatik Mercadonarentzat.
Oliba-olio % 100 nazionala
Konpainiaren oliba-olioa ere Neorisek ikuskatzen du, eta
ziurtatzen du 2014-2015eko uztaren % 100ek Espainian
duela jatorria. Informazio gehiago: goo.gl/VWUvnI

Hacendado esnearen eta
oliba-olioaren
% 100 nazionala da
Neoris kanpo ikuskaritzaenpresak egiaztatua

Mercadona 2016ko Urteko Memoria

CASPOPDONAren
estrategia
nagusiak

EGONKORTASUNA
Bi norabideetan balioa
sortzen duten epe luzeko
harremanak, betiere azken
bezeroan pentsatuz

PRODUKTIBITATEA
Eraginkortasuna katean:
bertara joatea eta ekoizleen
beharrak ezagutzea,
eraginkortasun logistikoa
eta kostuak aurreztea,
teknologia eta prozesuen
berrikuntza, eta “Nagusien”
lehentasunak ezagutzea

ELKARRIZKETA
Etengabeko komunikazioa,
gardentasuna eta
ezagutzak batzea, kateko
kide guztien artean
planifikazio handiagoa
egon dadin: egunean
eguneko eskabideak
sinkronizatuta, eta denbora
errealeko kudeaketa

Helburua:
HAZKUNDE PARTEKATUA
ETA JASANGARRITASUNA

Valentzia Jatorri Deiturako
hortxata freskoa, garaikoa,
Alboraiako (Valentzia) Panach
hornitzaile espezialistak egina.

Baterako lan-proiektu
bat, lehiakorragoak
izateko sinergiak lortzen
saiatzen dena
55
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Bloke logistikoak
Gehiegizko ahaleginak ekiditeko eta eraginkortasunez
garraiatzeko eraberritzen
Eraginkortasun logistikoa: gutxiagorekin gehiago garraiatzea
Mercadonak sare logistiko eraginkor bat du, bere osotasunean 900.000 metro karratuko azalera duena. Bere
14 bloke logistikoen —haietako hiru garabidean daude
eta eraikitzen ari dira— eta 3 satelite-biltegiren bidez,
bere supermerkatu guztiak hornitzen ditu —2016. urtearen amaieran, 1.614 ziren—. Horretarako, ahalegin handiak eta baliabide ugari bideratzen ditu etengabe bere
sare logistikoa modernizatzera. Sare logistiko horretan,
6.400 lagunek baino gehiagok egiten dute lan egunero,
eta, urte hauetan, 900 milioi euro baino gehiago inbertitu dira.
Bloke logistiko adimendunak
Bada ia hamarkada bat Mercadonak bere sare logistikoa
zaharberritzeko erabakia hartu zuela, biltegi guztiz
automatizatuen abian jartze eta garapenarekin. Sektorean
aitzindari den bloke logistiko mota hori Mercadonak
egindako apustua da biltegietan kalitateko lana ezar
dadin. Izan ere, langileek ez dute jada produktuak
manipulatu beharrik edo gehiegizko ahaleginik egin
beharrik. Horrek, lan-istripuak aurreikusten eta murrizten
laguntzeaz gain, produktibitatea eta eraginkortasuna
handitzea dakar.
Alde horretatik, konpainiak aurrera jarraitu du Gasteizko
(Araba) bloke logistikoaren obrekin. Bloke horretatik,
iparraldean dituen supermerkatuak hornituko ditu.
Proiektu hori 2015ean hasi zen, eta konpainiak aurreikusten
du lehen fasea 2017an amaitzea, lehorren, ontzien eta
hotzaren jarduera martxan jarrita; horretarako, 43 milioi
euro inbertitu ditu hamabi hilabete hauetan.
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Aldi berean, Mercadonak aurrerapausoak egin ditu
Abrerako (Bartzelona) bosgarren bloke logistiko
adimenduna eraikitzen. Aurreikusten da 2018an amaitzea
eta martxan egotea. Guztira, 300 milioi euro inbertituko
dira zenbait fasetan. Horren garapenean, 150 enpresa
txiki eta ertain ari dira lanean, eta hauek 600 laguni
ematen diete lana. Horren ondorioz, bultzada handia
eman zaio eskualde horretako suspertze ekonomikoari
obrek iraun duten bitartean. 2016ko abuztuan, produktu
lehorren biltegiko jardueraren zati bati ekin zitzaion;
aurretik jada martxan zeuden produktu hoztuen eta
izoztuen biltegikoak, ogiaren fabrikaziokoak eta ontziak
kudeatzeko eremukoak.
Parc Sagunt-eko bloke logistiko erregulatzaile berria
2016an, Mercadonak iragarri zuen bere bloke logistiko
erregulatzaile nagusia eraikiko zuela Valentziako Sagunt
udalerrian. Horretarako, konpainiak jada erosi du 358.270
metro karratuko partzela bat Parc Sagunt enpresa-parkean. Lurzoru hori kokapen estrategikoan dagoenez,
proiektu honek —zenbait fasetan eraikiko da— aukera
argia emango du konpainiaren eraginkortasun logistikoa
handitzeko, biltegi berri horretatik Mercadonaren sare
logistiko osoa hornituko baita.
Lehenengo probak megatrailerrarekin
Eraginkortasun logistikoa indartzeko asmoz, 2016an,
Acotral-ek (Mercadonaren bitarteko hornitzailea) 2 megatrailer gehitu dizkio bere flotari. Ibilgailu horiek 25,25
metro luze dira, eta 60 tona salgai garraiatu ditzakete
bidaia bakoitzeko.
Apustu horren xedea da, konpainiaren estrategiari jarraikiz, “baliabide gutxiagorekin gehiago garraiatzea, eta
ingurunearentzat ikusezinak izatea”; horretarako, jada
egin dira lehenengo probak. Izan ere, % 40 igo da garraia
dezakeen salgai-kantitatea, eta horrek, asko aurrezteaz
gain, atmosferara askoz CO2 gutxiago igortzea dakar.
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Bloke logistikoen
mapa

13 GASTEIZ
9 VILLADANGOS DEL PÁRAMO

900.000 m2
eraiki,
konpainiaren
hornidura-sarea
bermatzeko

12 ABRERA

10 ZARAGOZA

3 SANT SADURNÍ D’ANOIA

7 CIEMPOZUELOS
14 PARC SAGUNT

A

A1 MERCAPALMA

1 RIBA-ROJA DE TÚRIA

4 SAN ISIDRO

5 HUÉVAR

11 GUADIX

MARTXAN DAGOEN
BLOKE LOGISTIKOA

2 ANTEQUERA

GARABIDEAN DAGOEN / ERAIKITZEN
ARI DEN BLOKE LOGISTIKOA

A

6 GRANADILLA DE ABONA A A3 LANZAROTE
A2 FUERTEVENTURA
8 INGENIO

1. RIBA-ROJA DE TÚRIA, Valentzia

7. CIEMPOZUELOS, Madril

2. ANTEQUERA, Málaga

8. INGENIO, Kanaria Handia (Las Palmas)

3. SANT SADURNÍ D’ANOIA, Bartzelona

9. VILLADANGOS DEL PÁRAMO, León

4. SAN ISIDRO, Alacant

10. ZARAGOZA, Zaragoza

5. HUÉVAR, Sevilla

11. GUADIX, Granada

6. GRANADILLA DE ABONA, 		
Tenerife (Santa Cruz Tenerifekoa)

13. GASTEIZ, Araba

12. ABRERA, Bartzelona		

A

SATELITE-BILTEGIA
EKINTZA ERRADIOA

14. PARC SAGUNT, 		
Sagunt (Valentzia)
A1. MERCAPALMA, Palma
Mallorca (Balear Uharteak)
A2. FUERTEVENTURA, 		
Fuerteventura (Las Palmas)
A3. LANZAROTE, 		
Lanzarote (Las Palmas)

Gasteizko (Araba) bloke logistikoa, eraikitzen.
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Abrerako
bloke
logistikoa
Mercadonak aurrera
jarraitu du Abrerako
(Bartzelona)
bosgarren bloke
logistikoa eraikitzen.
Aurretik jada martxan
zeuden produktu
hoztuen eta izoztuen
biltegietako jarduerak,
ontzienak eta ogiaren
fabrikaziokoak, eta,
2016an, lehorren
biltegiko jardueraren
zati bati ekin zitzaion.
Duela hamar urte baino
gehiago, konpainiak
horrelako bloke
logistiko adimendunen
alde egitea erabaki
zuen; orduz geroztik,
900 milioi euro baino
gehiago inbertitu
ditu gehiegizko
esfortzua ekiditeko
eta produktibitatea
eta eraginkortasuna
handitzeko.
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+900 M€
inbertitu ditu azken 10 urteotan
gainesfortzuak ezabatzeko

14
bloke logistiko

6.400
langile

Abrerako (Bartzelona) bloke logistikoaren barrualdea.
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Nueva Plaza de Armas supermerkatuaren fatxada (Sevilla).
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4. Gizartea
Nola sortu dugun
balioa 2016an

Gure enpresaren
erantzukizuna da laguntzea
eta partekatzea, kalitateko
enplegua, aberastasuna
eta gizartearen ongizatea
sortuko dituen zirkulu
bertutetsu bat sortzeko
Mercadonaren Erabateko Kalitatearen Eredua balioa
sortzen duen kudeaketa-eredu etiko bat da. Eredu hori
konpromiso egonkor, jasangarri eta integratzaile batean
dago oinarrituta, eta bere kide guztientzat balioa
sortzea du xede. Horretarako, 1993az geroztik, aldatzen
joan da hobekuntzak eginez eta elkarrizketaren,
gardentasunaren, lankidetzaren eta bezeroekiko,
langileekiko,
hornitzaileekiko
eta
gizartearekiko
eztabaidaren bidez.
Horri guztiari esker, Mercadonak Gizarteari itzultzen
dio gizartetik jasotzen duenaren zati bat, asko jasotzen
baitu. Horretarako, bere ereduaren alde egiten du, eta
bere kudeaketak oparotasun partekaturako neurriak
sendotzen ditu eta denen onura sustatzen du, hala
nola Mercadonako langileen garapen pertsonal eta
profesionala, lana eta familia uztartzeko politikak, eta
bezeroek produktuen eta zerbitzuen garapenean parte
hartzea, bai eta egonkortasunean, hornitzaileekiko
lankidetzan konfiantza izatean eta ingurumen-inpaktua
murrizten duten ekimenak etengabe bultzatzean
oinarritutako merkataritza-harremanak sustatzea ere.
Horrek guztiak aukera ematen dio konpainiari enplegua
eta aberastasuna sortuz eta baterako hazkundearen
alde eginez balioa sortzeko.

Egitateen bidez laguntzea
2016an, berriro ere, konpainiak egitateekin erakutsi
du ekarpena egiten diola Gizarteari, bai zuzenean, bai
zeharka. Halaxe erakusten dute Administrazio Publikoei
zuzeneko eta zeharkako zergen bidez ordaindutako
1.468 milioi euroek. Kopuru horretatik 693 milioi euro
Gizarte Segurantzari ordaindu zitzaizkion, 165 milioi
sozietateen gaineko zergetara bideratu ziren, 525 milioi
BEZaren eta PFEZren bilketara, eta 85 milioi beste
zerga eta tasa batzuetara.
Enplegu egonkorra eta kalitatekoa sortuz ere egin
dio ekarpena Mercadonak Gizartearen hazkunde
produktiboari; izan ere, 4.000 lanpostu berri sortu dira,
guztira, 2016an, eta, urtearen amaieran, 79.000 langile
zituen. Horrez gain, 4.352 milioi euroko ekarpena egin
dio BPG nazionalari; zifra horrek argi erakusten du
Mercadona proiektuaren garrantzia.
Halaber, Mercadonaren ingurunea osatzen duten
2.500 merkataritza- eta zerbitzu-hornitzaile baino
gehiagorekin duen lankidetzari esker, konpainiak
zeharka sortzen duen jarduera hazkunde partekatuaren
motorra izan da Gizartearentzat 2016an. Ekonomia
ehuntzeko duten konpromisoari esker, 126 bitarteko
hornitzaileek herrialdeko ekonomia bultzatu dute, zifrek
erakusten dutenez: 3.150 lanpostu berri, 48.700 langile
zuzen, 2016an 560 milioi euroko inbertsio-ahalegina
egin zuten, eta lankidetza-akordioak sinatu zituzten
20.000tik gora enpresa txiki eta ertainekin eta tokiko
lehengai-produktoreekin.
Datu horiek guztiek islatzen dute Mercadonak
Gizartearekin duen konpromisoa. Eta agerian uzten dute,
bereziki, konpainiak bere helburu garrantzitsuenetariko
bat erdiesteko etengabe egin duen ahalegina: “Gizartea
harrotasunez beteko duen eta gizarteak existitzea nahi
duen enpresa-proiektu bat finkatzea”.

61

4

Gizartea

Mercadonaren jarduera ekonomikoak eta
muntaketa-kateak Espainian duten eragina
Errentaren eta Lanaren Ekarpen Osoa

660.000*

20.100*

lanpostu Espainian, Mercadonaren inguruaren jarduera
zuzenagatik, zeharkakoagatik edo eragindakoagatik

milioi euroko ekarpen bateratua BPGari
BPGaren % 1,8

Espainiako enplegu totalaren % 3,8

Mercadonako nekazaritzako elikagaien kate jasangarriari buruzko zifrak
Espainiako erosketa-bolumena

16.055

% 85eko

milioi euro

erosketa-kopurua
(produktuak + zerbitzuak)

2015ean baino 662 M¤ gehiago

+2.500

+20.000

126

1.245

merkataritza- eta
zerbitzu-hornitzaile

ETE eta lehengaien ekoizle

bitarteko
hornitzaile
fabrikatzaile

milioi euroko inbertsioa
Mercadonaren eta bitarteko
hornitzaileen artean

Zerga-ekarpena

Zuzeneko eta zeharkako zergak

1.468

milioi euro

Zuzeneko Zerga Ekarpena
Gizarte Segurantza

Sozietateen gaineko zerga

Beste zerga eta tasa batzuk

579

165

85

milioi euro

milioi euro

milioi euro

Zeharkako Zerga Ekarpena
Gizarte Segurantza

PFEZ

BEZa

114

288

237

milioi euro

milioi euro

milioi euro

* Valentziako Ikerketa Ekonomikoen Institutuak (IVIE) 2015ean zehaztutako metodologiaren arabera
eguneratu dira datuak.
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Mercadonaren jarduerak
eragin nabarmena
du gizarte osoan, bai
errentari eta enpleguari
dagokienez, bai zuzeneko
eta zeharkako ekarpen
ekonomikoari dagokionez
Elkarrizketa eta gardentasuna
Mercadonak
Gizartearekin
duen
harremanean,
hurbiltasuna eta gertutasuna gakoak dira. Horrek
komunikazioaren alde egitea dakar, balio horrek elkar
ulertzea sustatzen baitu. Etengabeko elkarrizketa horri
esker, konpainiak sakonki eta gertu-gertutik ezagutzen
ditu bere inguruan dituen guztien (herritarrak,
kontsumitzaileak, elkarteak eta erakundeak) premiak
eta kezkak. Horren ondorioz, hobeto egokitzen da
bere ingurunera, hazkunde partekatua eta bizikidetza
sustatzeko irtenbide egokiagoak ematen dituzten
estrategiak garatuz, maxima honekin bat: “jaso ahal
izateko, eman egin behar dugu lehendabizi”.
Hain justu, bere burua Gizartean hobeto ezagutarazteko,
2016an, konpainiak zenbait organismorekin eta
zenbait esparrutako elkarteekin egindako zenbait foro
eta bileratan hartu du parte. Eta haietan guztietan,
elkarrizketarako jarrera sustatu du, eta, horri esker,
bere proiektua aberastu du helarazi dizkioten
hobekuntza-iradokizunekin.

José Carlos Díez, ekonomialaria; Juan Antonio Germán, Mercadonako Kanpo Harremanetako zuzendari nagusia; Cristina Garmendia, Cotec Fundazioko presidentea; eta Carlos Cabrera, Cerdà
Institutuko zuzendari nagusia, “El valor de la innovación conjunta”
azterlanaren aurkezpenean.

2016an, gardentasunarekiko duen konpromisoa indartzen
jarraitu du Mercadonak; izan ere, konpainiaren funtsezko
balioetako bat da gardentasuna, eta halaxe ikus daiteke
haren webgunean, aldian-aldian informazio instituzional
eta ekonomiko eguneratua argitaratzen baita jardun
publikoaren funtzionamenduarekin eta kontrolarekin
lotuta egiten duen jardueraren gardentasuna bermatzeko.
Alde horretatik, Mercadonak Japanese Consumers’
Cooperative Union (JCCU) taldearen ordezkaritza
baten bisita jaso zuen. Munduko kooperatibista-talde
handiena da, eta Japoniako 571 kooperatibak osatzen
dute.
Elikaduraren,
osasunaren,
unibertsitateen,
aseguruen, turismoaren eta etxebizitzaren sektoreak
hartzen ditu barnean. Topaketa horretan, konpainiak
bere oparotasun partekatuaren eredua azaldu zion
ordezkaritza horri. Topaketa horrek agerian uzten
du Mercadonaren Erabateko Kalitatearen ereduak,
Espainian ez ezik, nazioartean ere pizten duela interesa.
“Partaidetza Mahaia” proiektua
Kontsumitzailearengana hurbiltzea funtsezkoa da
Mercadonarentzat, iruditzen baitzaio kontsumitzaileen
kezkak, lehentasunak eta zaletasunak ezagutzeko lan
egitea premia bat dela, baina baita erantzukizun bat ere.
Horregatik, 2016an, “Partaidetza Mahaia” proiektuan
parte hartzen jarraitu du. Proiektu hori urtebete lehenago
hasi zen, elikadura-esparruko kontsumitzaileen elkarteen
federazio nazionalekin batera: CEACCU, CECU, FUCI,
UNAE eta CAUCE-UCA. Kide guztiek lankidetzarako
esparru-hitzarmen aktibo bat dute, eta, urtean zehar,
bilerak egin dituzte aldian-aldian.

“Partaidetza Mahaiko” CEACCU, CECU, FUCI, UNAE eta CAUCE-UCA kontsumitzaile-elkarteen federazio nazionalen ordezkariak, Mercadonako Informazio Korporatiboaren arduradun Clara
Medinarekin.
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Hamabi hilabete hauetan, gainera, “Partaidetza Mahaiaren” bitartez, konpainiak “2016ko Kontsumo Ohiturak”
inkesta landu du. Inkesta hori 2.000 familiari baino gehiagori egin zaie, eta 10.000 datu baino gehiago eman
ditu. Datu horiei esker, sakonki aztertu dira kontsumit-

zaileen erosketa-ohiturak, nutrizioaren edo etiketatzearen arloan duten informazioa eta trebakuntza orokorra,
eta ea prest dauden gai garrantzitsuetan laguntzeko,
hala nola gizarte-erantzukizunean eta alferrik galdutako elikagaietan.

Gizartearekiko Elkarrizketa
Espainiako eta
autonomia-erkidegoetako

68

kontsumitzaileelkartetara hurbildu da
Lankidetzan
zeliakia, intolerantziak eta
alergiak dituzten pertsonen

21

elkarterekin
Lankidetzan

11

azterketa eta
argitalpenetan

17

lankidetzahitzarmen
Sektoreari buruzko

17

jardunaldi eta hitzalditan
parte hartu du
Elkarteek sustatutako

37

ekitaldi eta ekintzari
lagundu die

122

informazio-topaketa

31

Marta, Nueva Segovia auzoko (Segovia) supermerkatuko “Nagusia”.

64

bisita konpainiako
instalazioetara eta bitarteko
hornitzaileengana
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2016an jasotako
zenbait aitorpen
sozial

Gizartearekin izan duen inplikazioari
esker, konpainiak hainbat aitorpen jaso
ditu, eta horrek bultzada handia ematen
dio lanean jarraitzeko eta inguruarekin
ekimenak sustatzen jarraitzeko

Mercadonaren presidentea, Juan Roig, Hortensia Herrero presidenteordearekin eta haren alaba Hortensia, Carolina, Amparo
eta Juanarekin, Laneko Merituagatiko Urrezko Domina emateko ekitaldian.

Lanagatiko Urrezko Domina: 2016ko maiatzean,
Mercadonako presidenteak, Juan Roigek, Laneko
Merituagatiko Urrezko Domina jaso zuen. Sari hori
Espainiako Gobernuak ematen du, Enplegua eta
Gizarte Segurantzako Ministerioak proposatuta.
Bere eskertze-hitzaldian, ama Trinidadi egin
zion aipamena, harengandik ikasi baitzuen “jaso
baino lehen, eman egin behar duzu”. Gainera,
Mercadonako presidenteak nabarmendu zuen
“sari honek esanahi handia du niretzat, balio
baitu egitateekin erakusteko lanak eta ahaleginak
aberastasuna, enplegua eta gure gizartearen
ongizatea sortzeko balio dutela”.

rankingean. Aldi berean, orotariko banaketaren
sektoreko korporazio-ospe onena duen enpresa
gisa jarraitzen du indartsu Mercadonak ranking
horretan, eta sektore guztietako Espainiako
bigarren enpresa gisa.

Merco Empresas txostena: 2016an, bigarren
urtez jarraian, Juan Roig Espainian ospe onena
duen enpresa-liderra izan zen Merco Empresas

Berdintasunarekin
Konprometituta
dauden
Enpresen Diploma: Hirugarren urtez jarraian, sari
hori jaso du Asturiasen.

Alicante se mueve Being Smart: Alacanteko
Udalak Mercadona saritu du proiektu horri
laguntzeagatik —baloraziorik onena jaso du hiri
adimendunen deialdian—.
Ramón Rubial Saria Urteko Enpresari: Euskadiko
garapen ekonomikoari laguntzeagatiko saria.
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Kudeaketa Proaktiboa Herritarrekin
Mercadonaren helburuetako bat da herritarrekin
bizikidetza-harreman bat eraiki eta sendotzea, non
elkar ulertzea eta errespetatzea izango baita nagusi.
Berariaz egiten du lan bere jarduera komertzialak
ez dezan eragin kaltegarririk edo desatseginik izan
Mercadona dagoen ingurune eta auzoetan, eta
jasotzen dituen iradokizun guztiak aztertzen ditu.
Horri esker, egon litezkeen akatsak konpontzen dira,
eta irtenbideak ematen zaizkie herritarren eskaerei.
Horregatik, 2014an hasitako “Kudeaketa Proaktiboa
Herritarrekin” proiektuan aurrera egiten jarraitu
du konpainiak. Prebentzio-tresna horri esker,
eragozpenak ekidin dira, 4.892 azterketa egin baitira
zamalan-prozesuetan, eta 5.181 instalazioetako eta
supermerkatuetako barne-prozesuetan.
Baina, horretaz gain, 2016an, herritarrek igorritako
236 iradokizun, kexa eta hobetze-proposamen
kudeatu ziren. Haietatik % 78 modu egokian ebatzi

Asura kaleko (Madril) supermerkatuko lorategi bertikala.
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ziren 30 egun igaro aurretik —10 puntu baino gehiago
hobetu da datu hori aurreko urtearekiko—. Gainerako
kasuetan, egin beharreko esku-hartzearen neurriak
mugatu zuen ebazpenaren iraupena.
Lorategi bertikal bat, Capacis
Fundazioarekin lankidetzan
2016an, Mercadonak, desgaitasunen bat duten
pertsonak gizarteratzen eta laneratzen lan egiten
duen Capacis Fundazioarekin batera, lorategi bertikal
bat egin zuen Madrilgo Asura kalean duen dendan.
Proiektu horrekin, supermerkatua ingurunean hobeto
integratzea lortu zen, eta, gainera, bere jarduerak eragin
dezakeen enbarazu oro saihestu zitzaien bizilagunei,
bere instalazio batzuk akustikoki eta bisualki isolatu
baitziren. Baina, horretaz gain, erakusten du konpainiak
harremana duela xede sozialak dituzten elkarteekin,
hala nola Capacis Fundazioarekin. Maiz aritzen da
harekin lankidetzan bere denda batzuetako gune
lorategidunak mantentzeko.
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Udal-merkatuetan sartzen
Mercadonak gertuko merkataritza sustatzen du dagoen
inguru eta auzoetan, eta konpromiso berezia du
merkataritza formatu tradizionaleko merkataritzarekin
batera bizitzeko.
2016an, udal-merkatuen biziberritzea bultzatzen jarraitu
du konpainiak. Proiektu horri 2001ean ekin zion. Horri
esker, zenbait formatu batera bizitzeko egiten duen

apustua 1.760 saltzaile baino gehiagorekin partekatzen
du, 3 berri inauguratu ondoren Bartzelonan: Mercat de
Sant Adrià (Sant Adrià de Besós), Mercat de La Florida
(L´Hospitalet de Llobregat) eta Mercat Plà de Montgat
(Montgat). 2016. urtearen amaieran, 36 denda zituen,
guztira, udal-merkatuetan, eta konpainiak formatu
tradizionalekin batera bizitzeko proiektu hori sendotzen
jarraituko du.

Auzoko merkataritzarekin elkarlanean

36
denda
udal-merkatuetan

+1.760
saltzailek
partekatzen dute merkataritza
tradizionala berreskuratzeko ilusioa

Sant Adrià de Besóseko (Bartzelona) Mercat Municipaleko supermerkatuaren fatxada.
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Ekintzaileei laguntzen
Mercadonari iruditzen zaio ekintzailetasuna Gizartearen
hazkuntzarako motorretako bat dela. Hori dela eta,
ekintzailetasuna barrutik eta kanpotik sustatzen du.
Horri esker, Mercadona Proiektuan talentua txertatzen
da, eta hazkuntza eta produktibitatea dakartzaten
ekimenak parteka ditzake Gizartearekin.
Ekintzailetasunari emandako sostenguaren adibide da
EDEMekin eta Valentziako Enpresarien Elkartearekin
(AVE) batera Rey Jaime I. sarietako “Ekintzailearen”
kategoria babestea. 2016an, kategoria berri horren
zazpigarren urteurrenean, Alberto Gutiérrez Garrido
ekintzailea saritu zen. Aquaservice enpresaren
sortzailea da bera. Enpresa hori liderra da banagailuen
bidez ura banatzen, eta egiaztatuta geratu da gai
dela enplegua, berrikuntza eta aberastasuna sortzeko
oinarrizko produktu baten, hots, uraren, inguruan.
Mercadonak harreman estua du aspalditik irakaskuntzaesparruarekin, eta mundu horretan sartu da, EDEM

Enpresarien Eskolaren Unibertsitate Zentroaren bidez.
Fundazio horren patronoa da konpainia. Erabateko
Kalitatearen Ereduaren funtsezko balioak erakutsiz
etorkizuneko enpresariak eta zuzendariak trebatzen
laguntzeko asmoz, Ekintzaileentzako ADE Graduko
irakasle izan da Juan Roig 2016an. Han, eskolak
ematen ditu larunbat-goiz batzuetan, eta, aldi berean,
gradudunen
lehenengo
promozioaren
babeslea
da. Halaber, Mercadonako zenbait zuzendari gazte
unibertsitario horien irakasle-klaustroetako kide dira.
Bestalde, EDEM urtetan ekintzaileak trebatzeko egiten
ari den lan garrantzitsuari babesa ematen jarraitzen
du Mercadonak. 2016an, konpainiako presidenteak,
Juan Roigek, “15x15: 15 egun 15 enpresari liderrekin”
ikastaroan parte hartu du. Enpresarien eskola hori,
Lanzaderarekin eta Angels-ekin batera, Marina de
Empresas proiektuan sartuta dago. Proiektu hori
Mediterraneoko ekintzailetza-ekosistema handi bat
da, eta enpresa bat sortzeko prozesuaren fase guztiek

Ekintzailearen Rey Jaime I Sariaren babesleak (Mercadona, AVE Valentziako Enpresarien Elkartea eta EDEM Enpresarien Eskola) Alberto
Gutiérrez Aquaservice enpresaren fundatzaile eta zuzendari nagusi sarituarekin.
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egiten dute bat han: trebakuntza, proiektuak martxan
jartzeko laguntza eta enpresa-ekimenen finantzaketa.
Mundu Hitzarmeneko kide aktiboa
Mercadonak 2011. urtean bere atxikimendua adierazi
zion Nazio Batuen Mundu Hitzarmenari, zeinak giza
eskubideen, lan-arauen eta ingurumenaren aldeko eta
iruzurraren aurkako borrokaren oinarrizko balioak jasotzen dituen. 2015ean kide-konpromisoa hartu ondoren, hamabi hilabete hauetan, Mundu Hitzarmenak sustatzen dituen balioak sustatzeko lan egiten jarraitu du.
Aktiboki esku hartuz, konpainiak indartu egin du hitzarmenaren hamar printzipioei eta balioei emandako babesa. Hori guztia islatuta gelditzen da printzipio horiek
gauzatzen direla balioztatzen duen aurrerapen-txostenean. Txosten hori Mundu Hitzarmenaren Espainiako
Sarera igorri da.

Kontsultatu ezazu gure aurrerapen-txostena:
goo.gl/tVWGcH

Marina de Empresasen instalazioen inaugurazioa (2015eko iraila), eta Lanzadera enpresa-bizkortzailearen laugarren edizioan hautatutako
ekintzaileak.
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Mercadona Soziala
eta Arduratsua
2016an, Mercadonak 6.500
tona elikagai eman ditu;
horretaz gain, beste 6.900
tona eman dituzte gure
“Nagusiek” zenbait Kilobilketatan
Mercadonak Gizartearekiko dituen konpromisoetako
bat da gizarteari itzultzea gizartetik jasotzen duenaren
zati bat. 2016an, enpresa-erantzukizunarekiko duen
konpromisoaren barruan, konpainiak bere gizarteekintzarako plana bultzatzen jarraitu du. Haren bidez,
zenbait erakunde eta elkarte soziali lagundu die, eta
horiek, urtean zehar, lan handia egiten jarraitu dute
besteei laguntzeko. Guztira, eta autonomia-erkidego
guztietan hainbat ekimenetan parte hartuz, 6.500 tona
elikagai eman ditu; 108.000 erosketa-orgaren baliokidea
da hori.

Esparru horretan bertan, jangela sozialekin lankidetzan
aritzeko programarekin jarraitzen du Mercadonak. Izan
ere, 2016an, Espainiako hainbat herritako 120 erakunde
baino gehiagorekin aritu da lankidetzan, egunez egun
saltzeko egokiak ez diren baina kontsumorako egoera
ezin hobean dauden produktuak emanez.
Kilo-bilketak eta Bilketa Handia
Bestalde, Mercadonak bere supermerkatuen bidez
hainbat “Kilo-bilketatan” eta elikagai-bankuek
antolatutako “Bilketa Handian” parte hartu du.
Ekimen horietan guztietan, ikusgarria izan da
“Nagusien” erantzun solidarioa, 6.900 tona eman
baitituzte. Eragiketa horietan, gogotsu lagundu dute
konpainiako langileek, dendetan kudeaketa-lanak
eginez eta laguntza logistikoa emanez.

Elkarlana hauekin:

+120

jangela sozialekin
Hitzarmenak

60

elikagai-banku eta
bestelako erakunderekin

6.500
tona
elikagai eman ditu

Salvador Botia, Alacanteko San Gabriel auzoko jangela sozialaren biltegiko arduraduna; José Ramón, Mercadonako banatzailea; eta Antonio
Moya, La Prosperidad “San Gabriel” bizilagun-elkarteko presidentea eta jangelako arduraduna.
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Peligroseko (Granada) supermerkatuko harategiko eta urdaitegiko
trencadísa.

Valentziako Erkidegoko Roig Alfonso Fundazioa, horma-irudiak
egiten.

Mercadonaren arrandegiak, harategiak eta urdaitegiak apaintzen dituzten trencadís horma-irudiak egunero proiektu honetan parte hartzen duten 1.000 lagun baino gehiagoren ahaleginaren emaitza dira. Konpainiak eskertu egiten du haien lana eta konpromisoa, bai eta
parte hartzen duten fundazio eta okupazio-zentroena ere: Roig Alfonso Fundazioa, Down Sindromearen Fundazioa, Fundaempleo Azahar eta Espurna Fundazioa; Purglass eta Ivas enplegu-zentro bereziak; El Rinconet baserri-eskola; Afanías elkartea; Torreblanca, Ivas el
Maestrazgo, El Molí, Ivas Belcaire, Buris-Anna, La Torre, La Xara, El Castellet, Hort de Feliu, Mislata eta Xirivella okupazio-zentroak; Koynos
kooperatiba; eta Suecako eta Requenako udaleko okupazio-zentroak eta María Rafols okupazio-zentroa..

Trencadís horma-irudiak
2016an, Mercadonak, Pamesa Cerámicarekin batera,
zenbait fundazio eta okupazio-zentrorekin lankidetzan
jarraitu du, bere dendak trencadís horma-irudiekin
apaintzeko. Babes horri esker, eta 2011n proiektua hasi
zenetik, adimen-urritasuna duten 200 lagunek baino
gehiagok lan egin dute 3.480tik gora trencadís hormairudi osatzen. Konpainiak arrandegietan, harategietan
eta urdaitegietan kokatu ditu nagusiki, eta bere Denda
Eredu Berriaren ikur bereizgarri ere bihurtu dira.

Izan ere, 2016ko abenduan, konpainiak denda eredu
berria aurkeztu zuen: trencadís horma-irudien
diseinua berritu da, eta pixkanaka ipiniko dira kateak
inauguratzen dituen supermerkatu guztietan, bai eta
berritzea aurreikusten dituenetan ere.
Proiektu hori garatzen jarraitzeko, Mercadonak 1,5 milioi
euro inbertituko ditu 2017an, eta hogei fundazio eta
okupazio-zentroren lankidetza izango du.
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Ingurumena eta
jasangarritasuna
Gutxiagorekin gehiago egitea
Konpainiarentzat, baliabide naturalak babestea eta
eraginkortasunez aprobetxatzea lehentasunezkoa da,
bai baitaki “Nagusiari” balioa eransteko bultzatuko duen
hobekuntza oro “gutxiagorekin gehiago egitearen”
premisan oinarrituta egin behar dela. Horretarako,
konpainiak optimizazio-estrategiak eta -planak egiten
ditu, eta haien helburu nagusia da dauden baliabideak
ahalik eta gehien aprobetxatzea eta ahalik eta hondakin
gutxien sortzea.
Xede horrekin, konpainiak Ingurumena Kudeatzeko
sistema propio bat du, funtsezko hiru arlotara bideratua:
optimizazio
logistikoa,
energia-eraginkortasuna
eta hondakinen murrizketa. Testuinguru horretan,
Mercadonak Denda Eraginkorraren Eredu Berria
martxan jartzea erabaki zuen 2016an. Proiektu hori
oso garrantzitsua da ingurumena errespetatzeko duen
konpromisoaren barruan, energia % 40 aurrezten baita
denda konbentzional batekin alderatuta.

Optimizazio logistikoa eta garraio jasangarria: baliabide
gutxiagorekin gehiago garraiatzea, eta kamioi bakoitzaren
espazioa ahalik eta gehien aprobetxatzea. Kamioien flota
Euro 5 eta Euro 6 estandarrak betetzen dituzten ibilgailuez
osatuta dago. Estandarrik zorrotzenak dira horiek
atmosferara egiten diren isurketei dagokienez. Gainera,
Hiri Banaketa Jasangarriaren Proiektuan ari da lanean
Mercadona, gas bidez higiarazten diren kamioien bidez.
Energia-eraginkortasuna: behar den energia bakarrik
erabiltzea, eta energia eraginkortasunez erabiltzeko
neurriak ezartzea. Mercadonaren Denda Eredu Berrian,
isolamendu- eta aurrezte-neurri berriak hartu dira. Horri
esker, denda horietan % 40 gutxiago kontsumitzen da
energia denda konbentzional batekin alderatuta. Gainera,
atmosferara urtean eta denda bakoitzeko 700 tona CO2
igortzea saihesten da.
Hondakinen murrizketa:
kartoizko, plastikozko,
poliexpanezko eta egurrezko hondakin guztiak birziklatzea
baimendutako kudeatzaileen bidez, eta norberak hondakin
gutxiago sor dezan saiatzea. Horrez gain, Mercadonak
lanean dihardu dendan sortutako hondakinak murrizteko,
eskaerak egoki kudeatuz, produktu freskoak likidatuz eta
kontsumorako egokiak diren baina saltzeko egokiak ez
diren elikagaiak dohaintzan emanez.

20

27 M€-ko

energia-aurrezpena

inbertsioa ingurumenaren
babesean

869

16.000

denda-sarearen % 50

murriztu dira CO2-emisioak

milioi KWh-ko

denda ekoeraginkor,
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San Sebastián de los Reyeseko (Madril) Los Tempranales supermerkatuaren fatxada.
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Ekonomia Zirkularra estrategia
Hondakinak baliabide bihurtzea
Mercadonak urteak daramatza Ekonomia Zirkularra estrategia bultzatzen baliabide naturalen erabilera
optimizatzeko, hondakinak baliabide bihurtzearen premisari jarraikiz. Horri esker, bere prozesuetako
hondakin batzuk aprobetxatzen ditu; izan ere, baliabide bihurtzen ditu, eta ekonomia produktiboaren
zikloan sartzen ditu berriro. Hala, murriztu egiten da haren jarduerak ingurumenean duen eragina.
Estrategia horri esker —bitarteko hornitzaileekin lankidetzan garatu eta inplementatzen du—, zirkulu
bertutetsu bat ari da eraikitzen konpainia. Han, hondakinak tratatzen dira lehengaiak berreskuratzeko,
eta, azkenik, produktu berri bihurtzen dira.

0
Produktuak

1
Prozesuaren
hondakinak
Beste prozesu
batzuetarako erabil
daitezkeen hondakinak
identifikatzen dira, eta
proiektu berriari ekin
diezaioketen bitarteko
hornitzaile fabrikatzaileak
harremanetan jartzen dira.
Adibidez: Arrocerías
Pons bitarteko
hornitzaile
fabrikatzailearen
arroz-azalak
ongarri organiko
gisa erabiltzea;
hala, zero hondakin
izatea lortzen da.

María Pilar, Talavera de la Reinako (Toledo) Ébora Centro merkataritza-guneko supermerkatuko langilea.
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2

Tratamendua
Hondakinak garbituz, araztuz edo
finduz tratatzen dira, haiek lehengai gisa
berrerabiltzeko helburuarekin. Horretarako,
litekeena da inbertsio handia egin behar
izatea konpromiso hori bere gain hartzen
duen bitarteko hornitzaile fabrikatzaileak.

Adibidez:
Cunicarn bitarteko
hornitzaileak
pentsuak egiteko
lehengai gisa
erabiltzen ditu
Anitín bitarteko
hornitzailearen
ogi puskatuak.

3
Lehengaiak
berreskuratzea
Hondakina behar
bezala tratatu
ondoren, prozesu
produktibo berri
batean erabiltzeko
moduko lehengaia
lortzen da. Beraz,
hondakina baliabide
baliagarri bihurtzen
da berriro.

4 Produktu berriak
Ekonomia Zirkularraren zikloa
amaitzen da berreskuratutako
lehengaiekin egindako
produktuak dendetako
lerroetara itzultzen direnean.

Adibidez: Verdifresh
bitarteko hornitzaileak
egosteko brokoli-zati
gisa erabiltzen ditu
Agromediterránea bitarteko
hornitzailearen brokolipieza puskatuak.

Adibidez: Escurís
bitarteko hornitzaileak
kontserbatarako
erabiltzen ditu
Profand bitarteko
hornitzailearen
pota-hegalak eta
txibiaren tinta.
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Elikagaiak alferrik ez galtzea
Mercadonak zenbait estrategia ditu ahalik eta elikagai
gutxien gal dadin alferrik. Izan ere, barne-kudeaketarako
zenbait tresna propio ditu, hain justu, eskaeretan ahalik
eta gutxien xahutzeko. Horrek, berriz, aukera ematen
du dendetan jasotzen diren salgai guztiei aterabidea
emateko.
2016an, gainera, MAPAMAren estrategia honetan hartu
du parte: “Elikagai gehiago, hondakin gutxiago”. Haren
helburua da elikagai-galera prebenitzea eta alferrik
galtzen direnak murriztea. Aldi berean, beste urtebetez,
AECOCen ekimen honetan hartu du parte: “Elikadurak
dena jatekoa du; aprobetxa ezazu”. Programa horrek
harremanetan jartzen ditu hornitze-kateko eragile
guztiak, sinergiak sortzeko eta esparru guztietan
elikagai-galera prebenitzeko.
Retail Forum
2009an sortu zenetik, Mercadonak
Jasangarritasunerako Banaketaren
Europako Foroan (REAP) parte
hartzen du. Foro horretan, Europa
osoko banatzaile liderrek prozesuen
jasangarritasuna handitzeko konpromisoak hartzen
dituzte, eta jarduera egokiak partekatzen dituzte.
Kanpoko auditore batek monitorizatzen ditu urtero
proiektu honetan parte hartzen duten banatzaileak.
Europako Batzordea ere buru duela, REAPen sorrerako
xedea da —eta hura betetzeko egin du lan 2016an—
denon helburu honetarantz aurrera egitea: ekonomia
zirkular bat lortzea, baliabide naturalak ahalik eta
gehien aprobetxa daitezen eta hondakinak minimiza
daitezen.

REAPeko kide izateko, beharrezkoa da haren jokaerakodea onartzea. Kode horren bidez enpresa-sinatzaileek
honako konpromiso hauek hartzen dituzte:
1. Produktu jasangarrien produkzioa eta erabilera 		
sustatzea
2. Denden ingurumen-inpaktua murriztea
3. Salerosgaien garraioa optimizatzea
4. Packaging-aren murrizketa eta hondakinak gutxitzea
5. Dendetarako sarbidea hobetzea
6. Bezeroekiko komunikazioa hobetzea
Arrantza jasangarria
2016. urtearen amaieran, Mercadonak lortu du bere
hornitzaile guztiek Arrantzako Produktuak Erosteko
Politika berrets dezaten. Konpainiak 2012an ekin zion
politika horri. Denen ahalegin horretan buru-belarri
jardun da urte hauetan guztietan, eta, horri esker,
Mercadonak eta haren hornitzaileek beren “Nagusiei”
bermatzen diete eskaintzen dizkien arrantzaproduktuen
jasangarritasunarekin
konprometituta
daudela.

Informazio gehiagorako,
kontsultatu Mercadonaren
Ingurumen Memoria.
Bi urtez behin
argitaratzen da:
goo.gl/1pBuFQ
Eta ikusi hemen:
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Mercadonarekin elkarlanean ari
diren entitate eta erakunde batzuk

AECOC

AECOSAN

ASEDAS

AINIA

AVE

Kodetze
Komertzialaren
Espainiako
Elkartea

Espainiako
Kontsumo,
Elikadura
Segurtasun eta
Nutrizioaren
Agentzia

Espainiako
Banatzaile,
Autozerbitzu eta
Supermerkatuen
Elkartea

Nekazaritzako
Elikagaien
Industria
Ikertzeko
Erakundea

Valentziako
Enpresarien
Elkartea

ERRT

FACE

European
Retail Round
Table

Espainiako
Zeliakoen
Elkarteen
Federazioa

Foro
Interalimentario

COTEC
fundazioa

Santa Eulària des Riuko (Eivissa) supermerkatuaren fatxada.
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CyD fundazioa
Metodologia eta
Garapena

Espainiako
Ganbera

ÉTNOR
Fundazioa

Espainiako
Merkataritza
Ganbera Ofiziala
Belgikan eta
Luxenburgon

Seres
Fundazioa

Alacanteko
Unibertsitateko
Familia
Enpresaren
Katedra

IEF
Familia
Enpresaren
Institutua
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CEOE
Espainiako Enpresa
Erakundeen
Konfederazioa eta
dagozkien lurralde- eta
erkidego-erakundeak

Lafer
Fundazioaren
Nekazaritzako
Elikadura Enpresen
Kudeaketarako
Masterra

San Telmo
Institutuko
Nekazaritza
Elikagaien
Kontseilu
Aholku Emailea

Mundu
Hitzarmena

MAPAMA
Nekazaritza eta
Arrantza, Elikadura
eta Ingurumen
Ministerioaren
Zuzendaritza
Nagusiak

Ecoembalajes
España

EDEM

ENAC

ESCODI

Enpresarien
Eskola

Espainiako
Akreditazio
Erakundea

Terrasako
Merkataritza eta
Banaketarako Goi
Mailako Eskola

Retail Forum

Respon.cat

SESAL

Jasangarritasunerako
Banaketaren
Europako Foroa

Gizarte
Erantzukizuna
Katalunian

Espainiako Elikagai
Segurtasunerako
Erakundea

Transforma
España

EuroCommerce

Autonomia
Erkidegoetako
Osasunerako
edo Elikadura
Segurtasunerako
Agintaritzak
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Puerta de Alicanteko (Alacant) supermerkatuaren fatxada.
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5. Kapitala
Konpainiaren jarduera
eta garapena

Gainerako osagaiak
gogobetetakoan heldu
behar dute mozkinek
Mercadona Tavernes Blanques-en (Valentzia) eratu
zen, 1977an. Mercadonaren gizarte-helburua hau da:
“elikaduraren arloko artikulu guztien salerosketa eta
merkataritza. Produktu horiek xeheka edo handizka
saltzeko dendak ireki ditzake, merkantzia-mota guztiak
garraiatzeko zerbitzuak eskain ditzake, eta zuzenean
edo zeharka informatikarekin eta kudeaketarekin eta
enpresen kontabilitate, administrazio eta kontrolarekin
lotutako azterketak, programak, txostenak eta beste
edozer jarduera egin ditzake”.
Mercadonak elikadura-, drogeriaproduktuen banaketan jarduten
supermerkatuen bidez. Enpresak
estrategikoki kokatuak dituen bloke
hornitzen dira supermerkatu horiek.

eta lurringintzadu bere 1.614
Espainia osoan
logistikoen bidez

osagaiak gogobete gabe, Mercadonaren Ereduan
zehaztu dugunez. 5,1 milioi familiak egunero enpresa
honetan jartzen duten konfiantzari, 79.000 langilek
beren ohiko lana gauzatzeko egunero egiten duten
ahaleginari, hornitzaileen konpromisoari eta gizarteak
egin dion harrera onari esker, konpainiak helburu
ekonomikoak bete ditu, Esfortzuaren eta Lanaren
Kultura eta Erabateko Kalitatean oinarritutako
kudeaketa-eredua ezartzearen ondorioz.
Aurreko ekitaldietan bezala, Deloitte SLk ikuskatu ditu
urteko kontuak. 2017ko urtarrilaren 27an, kontrakorik
gabe igorri zuen txostena, ohiko bihurtu den bezala.
Txosten hori, urteko kontuekin batera, Valentziako
Merkataritza Erregistroan gorde da.
.

Konpainiaren datu ekonomikoak ikusita, garbi dago
ondo bete dela bosgarren osagaia, Kapitala, eta
ezinezkoa litzateke hori, aldez aurretik gainerako
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María del Carmen, Algeciraseko (Cádiz) supermerkatuko “Nagusia”.

Arrakastak, partekatzen bada, zapore hobea du
Zifra nagusiak

2015

2016

Salmenta-unitateak kilolitrotan

10.649

11.071

+% 4

Fakturazioa

20.831

21.623

+% 4

Ustiapenaren emaitza

765

779

+% 2

Zerga aurreko emaitza

810

803

-% 1

611

636

+% 4

(milioi euro eta kilitro)

Zerga ondorengo emaitza

Bariazioaren %

Zifra horiek Erabateko Kalitatearen Ereduan oinarritutako kudeaketaren sendotasuna erakusten dute.
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Salmenta-unitateak
(kilitroak)
Ekitaldia bukatzean, saldutako 11.071 milioi kilitro
kopurua erdietsi zuen konpainiak, 2015eko
10.649ak baino % 4 gehiago. Kopuru horrek
agerian uzten du 5,1 milioi familiak hamabi
hilabete hauetan berarekin izandako konfiantza.

Saldutako kilitroen garapena
2015

10.649

11.071

2016

Salmentak
“Nagusien” konfiantzak, 50 dendaren irekierak
(10 itxi dira), 35 supermerkatutan egin diren
berritze-lanek eta gure “Nagusien” beharrak
aseko dituen kalitate-prezio erlazio oneneko
produktu-aukeraren aldeko apustuak bide eman
dute Mercadonak 2016an 21.623 milioi euroko
fakturazio-bolumena erdiesteko, 2015ean baino
% 4 handiagoa.

Salmenta gordinen garapena
2015

20.831

21.623

2016

milioi kilolitro (kilitro)

milioi euro

Mozkina

EBITDA

Zerga aurreko mozkina 803 milioi eurokoa izan zen
2016an; aurreko urtean, berriz, 810 milioi eurokoa
izan zen. Bestalde, 2016an, zerga ondorengo
mozkina 636 milioi eurokoa izan da, 2015ean
baino % 4 handiagoa, urte horretan Mercadonak
611 milioi euroko emaitza garbia izan baitzuen.

Mercadonaren emaitza operatiboen garapena bat
etorri da gainerako magnitudeen garapenekin.
Hala, Konpainiaren EBITDA, 2016ko ekitaldiaren
amaieran, 1.092 milioi eurokoa izan da; 2015.
urtean, berriz, 1.120 milioikoa izan zen.

Mozkin garbiaren garapena

EBITDA-ren garapena

2015
2016
milioi euro

611

636

2015

1.120

2016

1.092

milioi euro
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Inbertsioak
2016ko abenduaren 31n, Mercadonak 1.614
supermerkatu ditu, eta Espainiako autonomiaerkidego eta probintzia guztietan dago. Halaber,
aurreikusten du Ceutan eta Melillan ere laster
irekiko dituela dendak.
Hamabi hilabete hauetan, Mercadonak 685 milioi
euroren balioko inbertsioak egin ditu. Diru hori,
batez ere, Abrerako (Bartzelona) eta Gasteizko
(Araba) bloke logistiko berriko lanekin jarraitzeko
erabili da, bai eta 50 denda berri eraikitzeko eta
35 supermerkatu zaharberritzeko ere, katearen
erosotasunaren eta energia-eraginkortasunaren
estandarretara egokitu zitezen.
Horrez gain, hurrengo urteetarako ekintzen
eta berritzeen plan bat diseinatu da aurtengo
ekitaldian:
eredu
berrietan
zehaztutako
parametroak betetzen ez dituzten aktiboak
ordeztuko dira, aktiboen mantentze-estrategiak
hobetuko dira, eta mugimendu berriak egingo
dira konpainiaren logistika modernizatzeko eta
instalazioetako lan-kalitatea hobetzeko.

Inbertsioen garapena
2015
2016
milioi euro
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Berezko baliabideak
Lortutako mozkin ia osoa kapitalizatu zenez,
2016ko
ekitaldiaren
amaieran
berezko
baliabideen kopurua 4.912 milioi eurora iritsi
da. Politika horrek zenbait ratiotan du isla, hala
nola Berezko Funtsetarako Itzulkinean (BFI),
ekitaldiko batez besteko Berezko Funtsen
Etekin gisa definitua, non nabaria baita indar
handia dutela eta Erabateko Kalitate Eredua
aplikatzean koherentziaz jokatu dela. Eredu
horretan, Kapitala osagaiaren gogobetetzea
epe luzerako asmo gisa hartzen da beti, eta
gainerako osagaiak bete ondoren lortzen da.

Milioi euro
Mozkina

2016 Bariazioaren %
636

Berezko funtsak ekitaldiaren hasieran

4.392

Berezko funtsak ekitaldiaren amaieran

4.912

Batez besteko berezko funtsak

4.652

BFI

+% 14

+% 4

+% 12

Aipagarria da berezko baliabideen eta aktibo osoaren
arteko ratioak izan duen etengabeko garapena; 2015ean,
% 57 zen, eta 2016an, berriz, % 60.

Beste adierazle batzuk
Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea
45 egun izan da, eta izakinen errotazio-epea,
15 egun.

Mercadonak, jarduerak sortutako emaitzei esker, kanpoko
finantziaziora jo gabe bere obligazioei eta inbertsio-proiektuei
aurre egiteko duen gaitasuna Esku-diruaren Fluxuaren
Egoeran erakusten da:

Hauek dira ekitaldi honetako maniobra-funtsaren
datuak:

Milioi euro
Milioi euro

2016

2016

Ustiapen-jardueren fluxuak

880

Aktibo korrontea

4.249

Inbertsio-jardueren fluxuak

(719)

Pasibo korrontea

3.191

Finantziazio-jardueren fluxuak (dibidenduak)

(116)

MANIOBRA-FUNTSA

1.058

Eskudiruaren gehitze garbia

45
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MERCADONA S.A.
Egoeraren balantzea 2016ko abenduaren 31n
(milaka euro)

AKTIBO EZ-KORRONTEA
Ibilgetua
Zerga geroratuengatiko pasiboak
		

AKTIBO KORRONTEA

3.898.464			
47.256
4.248.917			

Izakinak

716.407			

Zordunak

128.180			

Finantza-inbertsioak

102.520			

Eskudirua eta beste zenbait aktibo likido baliokide

3.301.810			

AKTIBO OSOA

8.194.637

ONDARE GARBIA

4.911.843

Kapitala
		
Erreserbak
		
Ekitaldiaren emaitza

		
PASIBO EZ-KORRONTEA

Hornidurak eta epe luzerako zorrak
		
Zerga geroratuengatiko pasiboak
		

15.921
4.259.662
636.260
91.743
25.272
66.471

PASIBO KORRONTEA

3.191.051

Hornitzaileak
		
Hartzekodunak

2.266.580

Administrazio Publikoak
		
Langileak

ONDARE GARBIA ETA PASIBO OSOA
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3.945.720		

339.318
337.440
247.713

8.194.637
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MERCADONA S.A.
2016ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiari dagozkion galeren eta irabazien kontua
(milaka euro)

Negozio zifren zenbatekoa

19.802.382

Hornidurak

(15.028.974)

Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk

21.133

Pertsonal-gastuak

(2.502.267)

Beste ustiapen-gastu batzuk

(1.199.952)

Ibilgetuaren amortizazioa
		

USTIAPENEN EMAITZA

(312.977)
779.345

Finantza-sarrerak
		
Tresnen hondatzea eta emaitzak

26.161

EMAITZA FINANTZARIOA

23.567

ZERGAK ORDAINDU AURREKO EMAITZA
Mozkinen gaineko zerga

EKITALDIAREN EMAITZA

(2.594)

802.912
(166.652)
636.260

87

Denda eredu berriaren beiratea.
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Mercadonaren ibilbidea:
1977-2016

1977

1981

1982

1986

Francisco Roig
Ballester (1912-2003)
eta Trinidad Alfonso
Mocholí (1911-2006)
senar-emazteek ekin
zioten Mercadonaren
jarduerari, Cárnicas Roig
taldearen barruan. Garai
hartan familiako negozio
ziren harategiak janaridenda bihurtu ziren.

Juan Roigek eta bere
emazteak, Fernando,
Trinidad eta Amparo
anai-arrebekin batera,
aitari erosi zieten
Mercadona. Enpresak
300 m2 inguruko
salmenta-gelako 8
denda zituen. Juan
Roigek bere gain hartu
zuen konpainiaren
zuzendaritza, eta
enpresa gisa ekin zion
bere jarduerari.

Salmenta-puntuetan
barra-kodeak irakurtzeko
eskanerra erabili zuen
lehen enpresa Espainian.

“Nagusiarentzat”
doakoa zen erosketatxartela ezarri zen.
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Ibilbidea

1988

1990

1993

1996

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

Juan Roigek eta
Hortensia M. Herrerok
konpainiaren
kapitalaren gehiengoa
eskuratu zuten.

10.000 langile eta 150
denda izatera iritsita,
BPB (Beti Prezio Baxuak)
merkataritza-estrategia
ezarri zen. Estrategia
hori, aurrerago,
Erabateko Kalitatearen
Eredu bihurtu zen.

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

Supermercados
Superette erosi zuen.
Valentzian 22 denda
zituen une hartan.

90

200. supermerkatua
ireki zen Sergoben
(Castelló).
Langile guztientzako
lehen enpresahitzarmena sinatu zen.
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1997

1999

2000

2001

Antequerako
(Málaga) Almacenes
Gómez Serranorekin
batzeko akordioa.

1995ean, langile guztiak
finko bihurtzeko hasitako
prozesua burutu zen.
Une horretan, 16.825
langile zeuden.

Sant Sadurní d’Anoiako
bloke logistikoaren
eraikuntza (Bartzelona).

Sant Sadurní d’Anoiako
bloke logistikoan
(Bartzelona) langileen
seme-alabentzat lehen
doako haur-eskola
inauguratu zen.

Antequerako (Málaga)
bloke logistikoaren
inaugurazioa.
Lurrindegien diseinu
eta eredu berriaren
proiektuari ekin zitzaion.

Massanassan (Valentzia),
Giroka sailkatutako
lehen Denda ireki zen.
Bitarteko hornitzaileen
lehen Bilera egin zen.
Enpresaren Hitzarmen
Kolektiboa sinatu
zen (2001-2005).

Mercadona 500
denda izatera iritsi
zen Linaresen (Jaén)
irekitako lehen
supermerkatuarekin.

91

Ibilbidea

2003

2004

2005

2006

Ikuskaritza etiko
bat egin zuen lehen
enpresa izan zen.

Huévareko bloke
logistikoaren eta
enpresaren hirugarren
haur-eskolaren
inaugurazioa (Sevilla).

Mercadonako uniforme
berria ezarri zen.

Konpainiaren hogeita
bosgarren urteurrena.

Granadilla de Abonan
(Tenerife) bloke logistiko
berria inauguratu zen.

Konpainiaren 1.000.
denda inauguratu zen
Calpen (Alacant).

Enpresaren Hitzarmen
Kolektibo berria
sinatu zen hurrengo
lau urteetarako
(2006-2009).

Mercadona
Txartelaren irudi berria
berraurkeztu zen.

San Isidroko (Alacant)
bloke logistikoaren eta
enpresaren bigarren haureskolaren inaugurazioa.
Hortensia H lurrin-ildo
berriaren merkaturatzea.
Palma de Mallorcako
Mercat de l’Olivareko instalazioetan,
supermerkatu bat
inauguratu zen.
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Zuzendaritza Batzordeak
arau orokor gisa ezarri
zuen igandeetan
supermerkatuak
ez irekitzea.
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2007

2008

2013

2014

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

Mercadonak Erabateko
Kalitatearen Ereduarekin
bat egin zuen berriro,
ezarri eta hamabost
urte geroago.

2014-2018 Hitzarmen
Kolektiboa eta Berdintasun
Plana sinatu ziren.

1.500. supermerkatua
ireki zen Santanderreko
Cazoña auzoan.

Korporazio-ospeari
dagokionez munduan
hobekien baloratutako
laugarren enpresa
izan den, New
Yorkeko Reputation
Instituteren arabera.

Orga Menua ezarri zen
“Nagusiari” merkatuko
kalitate handiena eta
prezio baxuena duen
Erabateko Erosketaren
orga eskaintzeko.

Geure burua berriro
asmatzen dendariagoak
izan gaitezen. Produktu
freskoen sail berriak
ezarri ziren.

Albalat dels Sorellsen
(Valentzia) datuak
prozesatzeko zentro
berria abian jarri zen.

Ingenioko (Kanaria
Handia) bloke
logistikoaren
inaugurazioa.

Mercadonako
Nekazaritzako Elikagaien
Kate Jasangarriaren
Garapenari ekin zitzaion.
Guadixeko bloke logistikoa
(Granada) inauguratu zen.
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Ibilbidea

2015

2016

Trebakuntza- eta
zerbitzu-zentro berriaren
inaugurazioa, Albalat dels
Sorellsen (Valentzia).

Portugalen sartuta
nazioartekotzeko
proiektuari ekitea
onartu zuen.

Mercadonaren errotiko
berrikuntzaren
ereduak nazioarteko
aitorpena jaso zuen.

Denda Eraginkorraren
Eredu Berria duten
lehen bi supermerkatuak
inauguratu zituen Puerto
de Sagunton (Valentzia)
eta Peligrosen (Granada).
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Mercadona Proiektuak
aurrera jarraitzen du…

Finestrat-eko (Alacant) La Marina merkataritza-guneko supermerkatuaren barrualdea.
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MERCADONA S.A.
Valencia k. 5 46016
Tavernes Blanques (Valentzia)
Telefono-zenbakia: (+34) 963 883 333 Faxa: (+34) 963 883 302
Bezeroarentzako Arretarako doako telefonoa: 900 500 103
www.facebook.com/mercadona

www.twitter.com/mercadona

IRMÃDONA SUPERMERCADOS S,A.
Rua Pinheiro Manso, 471
4100-413 Porto (Portugal)
Telefono-zenbakia: (+351) 221 201 000
Bezeroarentzako Arretarako doako telefonoa: 800 500 100
www.youtube.com/mercadona

www

www.mercadona.com

